
Інформація щодо завершених, поточних та запланованих до реалізації проектів 
міжнародної технічної допомоги за участі Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів бере участь у реалізації 9-ти проектів міжнародної 
технічної допомоги, у 3-х з яких виступає бенефіціаром та реципієнтом проектів, за 
4- ма проектами бере участь у якості бенефіціара та в 2-х проектах бере участь у якості 
реципієнта.

Також Міністерство фінансів України здійснює співробітництво в рамках 
Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством фінансів 
України та Міністерством фінансів Королівства Нідерландів в частині питань, що 
стосуються державного внутрішнього фінансового контролю у формі обміну 
знаннями, досвідом та експертами.

Довідково: реалізація одного проекту завершена у 2022 році.

Проекти міжнародної технічної допомоги реалізуються за фінансової підтримки 
Уряду Федеративної Республіки Німеччини, Японії, США, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, Європейського Союзу.

Основні напрямки надання допомоги: 

- інституційна спроможність, прозорість бюджету, фіскальні ризики, податкова та 
митна система; 
- підтримка малого та середнього підприємництва; 
- реформа банків державного сектору; 
- підтримка розвитку ІТ Мінфіну, підтримка напрямку бухгалтерського обліку і аудиту; 
- покращення роботи державного фінансового сектора України у процесі 
впровадження структурних реформ та наближення до стандартів Європейського 
Союзу;
-підтримка Уряду для забезпечення сталості, ефективності та прозорості у ході 
подальшої координації дій у кризових і надзвичайних ситуаціях, планування 
реагування між Урядом, областями/районами та іншими стейкхолдерами, 
забезпечуючи при цьому надання послуг і підвищення стійкості приймаючих громад 
та ВПО.

В Міністерстві залучені до реалізації проектів міжнародної технічної допомоги  
7 структурних підрозділів, які забезпечують формування та реалізують державну 
фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері бухгалтерського обліку 
та аудиту, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, забезпечують формування та реалізацію єдиної 
державної податкової, митної політики, державної політики у сфері боротьби з 
правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, 
впровадження, розвиток та захист інформаційних технологій.



ЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ У 2022 РОЦІ

Ефективне управління державними фінансами ІІІ

Партнер з розвитку: Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне 
Міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)

Мета проекту: Зміцнення ефективного управління державними фінансами.

Загальний бюджет проекту: 3 950 000,00 євро 
Строк реалізації проекту: 01.07.2019-30.12.2022

В рамках проекту допомога Міністерству фінансів України здійснювалася у формі 
проведення експертиз, обміну інформацією, надання консультацій щодо проведення 
реформ, здійснення перекладів, семінарів, навчальних заходів, а також облаштування 
технічної інфраструктури Міністерства фінансів України шляхом придбання та 
подальшої  безоплатної передачі на баланс офісної техніки відповідно до плану 
закупівель та актів приймання-передачі. 

Результатом реалізації проекту стало:

- зміцнення інституційних спроможностей по відношенню до управління 
персоналом та комунікації; 

- посилення передумов для впровадження міжнародних стандартів та стандартів 
ЄС; 

- розвиток державних інформаційних систем та ресурсів, які забезпечують 
прозорість системи управління державними фінансами, зокрема єдиного веб-порталу 
використання публічних коштів та інших систем у адмініструванні державної установи 
«Відкриті публічні фінанси»; 

- професійне та публічне обговорення участі та повноважень відповідних 
учасників у сфері державного фінансового контролю. 

ДІЮЧІ ПРОЕКТИ

Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств 
України через фінансовий сектор (Фонд розвитку підприємництва ІІІ та ІV) 

Партнер з розвитку: Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне 
Міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/Кредитну установу 
для відбудови (KfW)

Мета проекту: Консультаційна підтримка: у розробленні кредитної документації; у 
навчанні персоналу Фонду розвитку підприємництва у сфери енергоефективності та 
відновлювальної енергетики; у розробці концепції визначення прийнятності інвестицій 
та періодичному оновленні Позитивного списку для заходів енергоефективності; у 
розробці переліку  енергоефективних рішень для МСП залежно від виду їх економічної 
діяльності з метою представлення можливих шляхів, технологій та обладнання для 
скорочення викидів СО2 з розрахунком вартості таких інвестицій. Розробка 
методології та інструменту для оцінки викидів СО2 МСП.

Загальний бюджет проекту: 400 000,00 євро
Строк реалізації проекту: 01.12.2022-01.12.2024

Крім досягнення  загальної мети в рамках проекту передбачено:



- проведення випадкових перевірок правдоподібності на МСП близько 5% обсягу 
проекту;

- підтримка ФРП у впровадженні візуалізації та комунікаційних заходів, 
спрямованих на просування Проекту;

- підтримка МСП шляхом надання інформації про енергозбереження та економію 
коштів;

- проведення енергоаудиту або інших технічних оцінок.

Конкурентоспроможна економіка України

Компонент. Підтримка в трансформації Державної митної служби України в 
єдину юридичну особу та розбудова спроможності окремих митних функцій

Партнер з розвитку: Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку 

Мета проекту: Покращення митних процедур та митних формальностей завдяки 
сприянню ініціативам на інституційному рівні та підтримці заходів, спрямованих на 
вдосконалення торгівлі та митних операцій, а також активізації міжнародної торгівлі 
України.

Загальний бюджет проекту: 41 959 487,00 дол. США
Строк реалізації проекту: 16.10.2018-15.10.2023

Проект впроваджується в рамках реалізації програми міжнародної технічної 
допомоги «Конкурентоспроможна економіка України», метою якої є заохочення 
створення бізнес-стартапів і діяльності малих та середніх підприємств (МСП), 
підвищення конкуренції на внутрішньому ринку України та підтримка 
конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках.

Очікуваними результатами за проектом є:

- прийняті сприятливі для МСП політики та процедури в Держмитслужбі, закони 
та нормативно-правові акти, що мають позитивний вплив на умови ведення бізнесу;

- ініціативи, спрямовані на вдосконалення торгівлі та митних операцій, а також 
залучення інвестицій, будуть впроваджені на інституційному рівні та підтримані.

Експертно-технічна допомога надається Мінфіну з метою підтримки 
регуляторних реформ, що забезпечують конкурентоспроможну економіку та більш 
сприятливий бізнес-клімат і стимулюють міжнародну торгівлю.

Програма підтримки управління державними фінансами України 
(EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4

Партнер з розвитку: Європейський Союз

Мета програми: Вдосконалення управління державними фінансами в Україні; 
підтримка відповідних державних установ у вдосконаленні підготовки, виконання та 
контролю бюджету; підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та 
справедливої системи збору доходів; підтримка відповідних інститутів управління 
державними фінансами у посиленні їхніх організаційних спроможностей; зміцнення 
стійкості та розбудова спроможності для реагування на спричинені війною впливи. 

Загальний бюджет проекту: 36 985 000,00 євро
Строк реалізації проекту: 19.12.2018 – 19.12.2024



Проект впроваджується в рамках програми «Програма підтримки державного 
управління фінансами для України – EU4PFM», яка реалізується за Угодою про 
фінансування № ENI/2017/040-426 між Урядом України та Європейською Комісією від 
12.12.2018 (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 958-р)., зі 
змінами, внесеними Додатковою угодою № 1 від 02.12.2021 та Додатковою угодою від 
25.03.2022 року.

Очікуваними результатами за Проектом є:

Компонент 1: Підтримка відповідних державних установ у вдосконаленні 
підготовки, виконання та контролю бюджету шляхом зміцнення спроможності:

- Мінфіну та інших ключових розпорядників коштів для виконання 
середньострокового бюджетного планування;

- Мінфіну та інших ключових розпорядників коштів щодо програмного 
бюджетування та виконання оглядів витрат;

- Державної казначейської служби України та Мінфіну щодо функції виконання 
бюджету та управління ліквідністю;

- подальшого узгодження української системи бухгалтерського обліку з 
міжнародними стандартами;

- державного внутрішнього фінансового контролю, включаючи внутрішній аудит 
державних фінансів.

Компонент 3: Підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та 
справедливої системи збору доходів шляхом зміцнення спроможності щодо:

- запровадження та реалізації нової стратегії дотримання податкового 
законодавства та розробки механізму оцінки його дотримання; 

- нагляду Міністерства за діяльністю Державних податкової та митної служб; 
- перегляду та адаптації бізнес-процесів у податковому та митному управлінні; 
- розширення бази оподаткування в Україні завдяки, зокрема, вдосконаленню 

інформування стосовно податків;
- наближення законодавчих та підзаконних актів з питань митної справи до 

законодавства ЄС і передової міжнародної практики; 
- можливості податкового та митного управління для протидії ухиленню від 

сплати податків і для впровадження заходів зі сприяння торгівлі. 

Компонент 4: Підтримка відповідних інститутів УДФ у посиленні їхніх 
організаційних спроможностей щодо:

- розробки та впровадження сучасних практик управління людськими ресурсами 
в установах УДФ; 

- перегляду, адаптації та автоматизації бізнес-процесів УДФ; 
- перегляду та адаптації інституційних процедур, структур і практик в установах 

УДФ; 
- розробки, координування, контролю, оновлення та звітування про документи 

стосовно політики УДФ. 

Компонент 5: Зміцнення стійкості та розбудова спроможності для реагування 
на спричинені війною впливи шляхом удосконалення спроможності щодо:

- зберігання даних та поліпшення IT-інфраструктури для збереження надзвичайно 
важливих даних та безперервного функціонування ІТ-послуг;

- забезпечення безперебійної роботи установ-партнерів за надзвичайних ситуацій;



- надання загальної екстреної допомоги для покращення безпеки установ-
партнерів.

Фінансування малих та середніх підприємств у рамках 
Східного партнерства – Етап II

Партнер з розвитку: Європейський Союз

Мета проекту: Поширення кредитування МСП в Україні; відновлення впевненості 
фінансових посередників для розширення фінансування МСП; розширення 
можливостей фінансування для реального сектору економіки; сприяння постійному 
розвитку ринкових фінансових установ та їх розбудови.

Загальний бюджет проекту: 5 200 000,00 євро
Строк реалізації проекту: 01.03.2017-30.06.2030

Цілями цього Проекту є: 

- виплата компенсацій Фонду розвитку підприємництва (ФРП), який створений на 
базі Німецько-Українського фонду за рішенням Уряду, в розмірі 4 900 000 євро для 
відшкодування збитків від курсової різниці, що виникатимуть внаслідок зміни курсу 
гривні до євро у період між видачою кредитів установам-партнерам ФРП та їх 
погашенням; 

- фінансування комунікаційних заходів у розмірі 100 000 євро з поширенням 
інформації серед цільових аудиторій про цілі, заходи та досягнення Проекту, про роль 
ЄС, KfW та ФРП в реалізації Проекту та вплив співпраці України з ЄС на кредитування 
малих, середніх підприємств в національній валюті через фінансові установи-партнери 
ФРП в Україні.

Радник для Міністра фінансів України

Партнер з розвитку: Уряд Японії через Японське агентство міжнародного 
співробітництва (JICA)

Мета проекту: Надання допомоги Міністерству фінансів України у розробці стратегій 
щодо управління «непрацюючими» кредитами та реструктуризації фінансової системи. 

Загальний бюджет проекту: 74 735 000,00 японських єн
Строк реалізації проекту: 21.01.2016 – 21.07.2023

У рамках проекту надається послідовна підтримка Міністерству фінансів 
України у розробці стратегії управління «непрацюючими» кредитами в державному 
банківському секторі. 

Детальний аналіз проблемних активів державних банків дає можливість Мінфіну 
ефективніше впливати на процес врегулювання питання проблемної заборгованості. 
Вирішення питання проблемних кредитів у державних банках суттєво знижує 
необхідність додаткової капіталізації з боку держави та сприятиме відновленню 
кредитування.

Продовження інституційної підтримки в рамках проекту архітектури реформ в 
Україні (АРУ)

Партнер з розвитку: Європейський банк реконструкції та розвитку



Мета проекту: Продовження інституційної підтримки в рамках проекту архітектури 
реформ в Україні, забезпечення діяльності Офісу реформ Кабінету Міністрів України, 
Команд підтримки реформ в міністерствах, які сприяють імплементації реформ в 
Україні.

Загальний бюджет проекту: 17 800 000,00 євро
Строк реалізації проекту: 24.04.2020-31.08.2023

Внаслідок реалізації проекту надається допомога Міністерству фінансів України 
у впровадженні позитивних змін за ключовими напрямами: реформа державного 
управління та розбудова інституційної спроможності Мінфіну, податкова та митна 
реформи, реформа системи управління державними фінансами (СУДФ) та оптимізації 
бюджетних видатків (у тому числі фіскальні ризики та управління державними 
активами), покращення функціонування банків державного сектору та покращення 
процесу міжнародного співробітництва у фінансовій сфері.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: допомога щодо організації 
стрес-тестування системи гарантування

Партнер з розвитку: Європейський банк реконструкції та розвитку

Мета проекту: Надання допомоги ФГВФО у проведенні стрес-тестування системи 
гарантування вкладів з урахуванням вимог європейських директив як основи для 
подальшого визначення необхідного рівня капіталізації ФГВФО в будь який момент, 
що дозволить ФГВФО виконати його функції без додаткового фінансування з боку 
держави у разі серйозного економічного спаду. 

Загальний бюджет проекту: 385 000,00 євро
Строк реалізації проекту: 31. 01.2022 -- 31.01.2023 
На сьогодні здійснюються заходи щодо продовження терміну реалізації проекту до 
31.12.2023.

Очікуваними результатами за Проектом:

- підкріплений фактами опис всіх передбачуваних параметрів потенційного серйозного 
майбутнього економічного спаду;
- підготовлено звіт про ключові припущення та прогнозні розрахунки впливу 
економічного спаду;
- розроблені рекомендації щодо визначення очікуваної частоти кризових явищ в країні, 
основних показник потенційного спаду та попереднього стрес-тестування і потенційних 
пом’якшуючих заходів 
- розроблена методологія та порядок визначення параметрів потенційного серйозного 
економічного спаду та його вплив на фінансовий сектор країни;
- розроблена та впроваджена модель стрес-тестування системи гарантування вкладів на 
основі Методології та задокументовано відповідні висновки за результатами стрес-
тестування.

Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 
аудиту в Україні

Партнер з розвитку: Європейський Союз



Мета проекту: Надання суб’єктами господарювання більш надійних, достовірних та 
стандартизованих даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їх критична 
перевірка компетентними аудиторами відповідно до міжнародних стандартів аудиту; 
розробка правил подання фінансової звітності та проведення аудиту для суб’єктів 
господарювання різних типів та розмірів; розкриття стандартизованої фінансової 
звітності в електронному форматі всіма суб’єктами господарювання.

Загальний бюджет проекту: 1 999 600,00 євро
Строк реалізації проекту: 10.01.2020 – 09.01.2023
На сьогодні здійснюються заходи щодо продовження терміну дії проекту.

Крім визначених метою, до цілей Проекту відносять також визнання 
Європейським Союзом здійснення нагляду за аудиторською діяльністю в Україні 
ефективним.

Проект дозволяє розширити міжнародну співпрацю щодо імплементації актів 
законодавства ЄС з питань фінансової звітності та аудиту і запровадження 
електронного формату фінансової звітності.

Зміцнення потенціалу кризового управління та реагування на надзвичайні 
ситуації на всіх рівнях органів державної влади в Україні 

Партнер з розвитку: Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

Мета проекту: підтримка Уряду для забезпечення сталості, ефективності і прозорості 
у ході подальшої координації дій у кризових і надзвичайних ситуаціях, планування 
реагування між Урядом, областями/районами та іншими стейкхолдерами 
(міжнародною спільнотою, ОГС, приватним сектором), забезпечуючи при цьому 
надання і підвищення стійкості приймаючих громад та ВПО.

Загальний бюджет проекту: 1 500 000 доларів США.
Строк реалізації проекту: 01.12.2022 – 31.12.2023

Бенефіціар проекту: Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Цілі проекту:

1) Зміцнення потенціалу на національному, регіональному та місцевому рівнях Уряду 
для більш ефективного та адаптивного реагування на кризу/надзвичайні ситуації та 
забезпечення засобів до існування.

Орієнтовні завдання:

Завдання 1.1. Інтегрування досвіду кризового управління й раннього відновлення 
у структури Уряду та розширення технічного потенціалу як на національному, так і на 
місцевому рівні для управління реагуванням і забезпечення ефективного надання 
соціальних послуг. 

Завдання 1.2 Посилення спроможностей Уряду проводити заходи з планування, 
впровадження і моніторингу стійкого відновлення на національному і місцевому рівні, 
що дозволить забезпечити підзвітність і прозорість процесу відновлення в Україні. 



Завдання 1.3 Посилення потенціалу Уряду в стратегічній комунікації та протидії 
дезінформації для мінімізації впливу фейкових новин на громадян.

2) Підсилення структур кризового управління за рахунок систем аналізу 
даних/інформації для ефективного реагування на всіх рівнях органів державної влади.

Завдання 2.1. Розроблення ІТ-інструментів для підтримки надання державних 
послуг на всіх рівнях.

Завдання 2.2. Посилення потенціалу профільних міністерств із кризової 
координації та комунікації шляхом інтегрування нових ІТ-рішень.

Завдання 2.3. Підтримка цифровізації процесів відбудування, розвитку і 
моніторингу регіонального розвитку.


