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У середньостроковому періоді зусилля  Уряду 
будуть спрямовані на підтримку макроекономічної 
стабільності та стимулювання  економіки для  
подолання  негативних наслідків  COVID-19

ОСНОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ 
ДЕКЛАРАЦІЇ НА 2022-2024

зростання  
зарплат 
учителів

стимулювання розвитку малого та 
середнього бізнесу

посилення обороноздатності і безпеки 
держави

розвиток агропромислового комплексу

формування чистого та безпечного 
довкілля, збереження та відновлення 
природних екосистем

розвиток адміністративних послуг та їх 
цифровізацію, інформатизацію суспільства, 
сприяння розвитку ІТ-бізнесу, підвищення 
рівня цифрової грамотності українців

посилення енергонезалежності

створення ефективної соціальної 
підтримки та пенсійного забезпечення 
населення

забезпечення якісної освіти

забезпечення доступу до основних 
медичних послуг

підвищення рівня прозорості в управлінні 
державними фінансами

МЕТА
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ОСНОВНІ МАКРОПОКАЗНИКИ

Показник 2022 2023 2024

ВВП номінальний, млрд грн 5 368,7 5 993,9 6 651,0
ВВП реальний,  % р/р 3,8 4,7 5,0
Індекс споживчих цін, % грудень до 
грудня попереднього року 6,2 5,3 5,0

Індекс цін виробників, % грудень до 
грудня попереднього року 7,8 6,2 5,7

Середньомісячна заробітна плата, 
грн 15 258 17 159 19 063

Рівень безробіття населення у віці 15-
70 років за методологією МОП, % до 
економічно активного населення

8,5 8,0 7,8

Експорт товарів і послуг, % р/р 6,5 7,7 7,9

Імпорт товарів і послуг, % р/р 9,2 9,4 8,6 2
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БАЛАНС ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОГНОЗНИХ 
ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

2020
(факт)

2021
(план зі
змінами)

2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Доходи, млрд грн 1 076 1 097,5 1 219,6 1 333,2 1 451,6

Частка у ВВП, % 25,7 24,4 22,7 22,2 21,8

Видатки та надання кредитів, 
млрд грн

1 303,2 1 352,8 1 417,7 1 522,9 1 641,5

Частка у ВВП, % 31,1 30,0 27,4 25,4 24,7

Фінансування, млрд грн 217,6 246,6 188,0 179,8  179,6

Частка у ВВП, % 5,2 5,5 3,5 3,0 2,7

Повернення кредитів, 
млрд грн

9,5 8,6 10,0 9,9 10,3

Частка у ВВП, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3
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ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

1 076,0 1 097,5
1 219,6

1 333,2 1 451,6

2020 … 2021 … 2022 … 2023 … 2024 …

млрд грн

до плану 2021 року (зі змінами)

+122,1  +235,7  +354,1
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ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВВП ЧЕРЕЗ ДОХОДИ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
(без врахування міжбюджетних трансфертів)

25,4% 24,1%
22,5% 22,0% 21,6%

20,7% 21,4%
19,9% 19,7% 19,4%

2020 
(факт)

2021 
(план зі 
змінами)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

Зменшення перерозподілу ВВП означає, що 
більше коштів залишається у бізнесу та громадян

Загальний 
фонд
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Пріоритетом податкової політики на 2022 –
2024 роки є підвищення ефективності та 
полегшення податкового адміністрування 
з мінімізацією можливостей для 
зловживань, забезпечення відповідності 
ставок податків інфляційним процесам в 
економіці

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ

зростання  
зарплат 
учителів

Удосконалення інструментів
адміністрування акцизного податку

Поступове наближення ставок акцизного 
податку на тютюнові вироби до рівня, 
передбаченого директивою ЄС

Запровадження Е-акцизу для алкогольних
напоїв та тютюнових виробів

Наближення норм національного
податкового законодавства з податку на 
додану вартість до положень
європейського законодавства.

Впровадження стандартів BEPS, 
приєднання до процедури автоматичного 
обміну податковою інформацією за 
міжнародними стандартами

Проведення переговорів щодо
міжнародних договорів про уникнення
подвійного оподаткування з 
Ліхтенштейном, САР Сянганом 
(Гонконгом), Францією, Чорногорією та 
Японією.

%
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Підвищення повноти сплати податків та 
ефективності адміністрування податкового боргу

Зміни до Податкового кодексу України
передбачають:

зростання  
зарплат 
учителів

РЕСУРСНА БАЗА ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 2022-2024

Приведення абсолютних значень розмірів
ставок податків у відповідність до фактичного 
рівня макропоказників

Протидія «скруткам» та тіньовому обігу
сільськогосподарської продукції

Підвищення ефективності справляння
рентних платежів з видобування
корисних копалин та акцизного податку

7

млрд 
грн50

Щорічний зведений 
бюджет
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Пріоритетом  митної політики у 2022 – 2024 роках 
є побудова на базі Державної митної служби 
ефективної моделі здійснення  заходів  митної 
політики та впровадження  в  її діяльність кращих 
світових практик з реалізації державної митної 
політики, удосконалення  існуючих процедур , 
налагодження  процесів  інституціонального  
оновлення  та розвитку функціональної 
спроможності виконання  покладених завдань

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

зростання  
зарплат 
учителів

встановлення максимально прозорих
і зрозумілих правил, що гармонійно
поєднуються із нормами ЄС 
та міжнародних організацій

збалансованість між спрощеннями
процедур у зовнішній торгівлі
та забезпеченням належного контролю 
за дотриманням законодавства з питань
митної справи

оптимізація організаційної
та функціональної структури
Держмитслужби

мотивація працівників митниці

зручні та надійні електронні сервіси
митниці для користувачів

модернізація та реконструкція об’єктів
митної інфраструктури, забезпечення
митниць сучасними технічними засобами
митного контролю
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ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР 2022-2024

100 млрд 
грн

Кошти, які буде розподілено відповідно до Програми Президента України, 
цілей та пріоритетів, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів 
України, іншими прогнозними та програмними документами 
економічного і соціального розвитку, зокрема Національною економічною 
стратегією до 2030 року

9
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Заплановане поетапне збільшення мінімальної заробітної
плати виходячи із реальних можливостей економіки

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 2022-2024

6 000 6 500 6 500 6 700 7 176 7 665

1.1 .2021 12.1.2021 1.1 .2022 10.1 .2022 1.1 .2023 1.1 .2024

+500 +200
+476 +489

20
24

10
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 2022-2024

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

Соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей
з інвалідністю 

Соціальна підтримка учасників АТО/ООС

195,3 
(у 2022-2024 

роках)

Видатки держбюджету для 
Пенсійного фонду

11,1 млн пенсіонерів

Виплата:
допомог   (3,1 млн осіб)
пільг (1,7 млн осіб)
субсидій  (2,5 млн осіб)

319,7

млрд 
грн943

11
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2022-2024

млрд 
грн549

з трансфертами

зростання  
зарплат 
учителів

Реімбурсація вартості лікарських засобів кількості 
пацієнтів, які отримають ліки за кошти державного 
бюджету або з незначною доплатою

Закупівля вакцин від COVID-19

Амбулаторна та стаціонарна вторинна (спеціалізована) 
та третинна (високоспеціалізована) медичної допомоги 
з урахуванням пріоритетних послуг та станів

Екстрена медична допомога, спроможна 
забезпечити вчасне, якісне та ефективне 
реагування на випадки невідкладних станів

Первинна медична допомога
Населення, яке заключило декларацію з лікарем, 
у 2024 році – 95,8 %

Паліативна медична допомога та 
медична реабілітація

12

4% ВВП
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ОСВІТА 2022-2024

зростання  
зарплат 
учителів

Підтримка «Нової української школи»

Виплата академічних стипендій

Виплата соціальних стипендій

Реінтеграція молоді з окупованих
територій

Інклюзивна освіта

млрд 
грн556

з трансфертами
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млрд 
грн41

зростання  
зарплат 
учителів

ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА НАУКУ
2022 -2024

грантова підтримка наукових досліджень

дослідження 
на антарктичній станції «Академік Вернадський»

дослідження молодих вчених

розвиток наукової інфраструктури

університецька наука

наукові дослідження Національної 
та національних галузевих академій наук

14
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млрд 
грн21

зростання  
зарплат 
учителів

ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 
КУЛЬТУРУ 
2022 -2024

Забезпечення діяльності музеїв
і бібліотек

Підтримка проектів Українським культурним фондом

Державна підтримка кінематографії

Будівництво об’єктів загальнодержавного значення

Збереження культурної спадщини

Розкриття туристичного потенціалу України

Державна підтримка театрів та художніх колективів

15
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млрд 
грн2,2

зростання  
зарплат 
учителів

Забезпечення доступу соціальних закладів
інфраструктури, органів місцевого самоврядування і 
громадян до високошвидкісного Інтернету

Забезпечення надійного захисту інформації публічних 
електронних реєстрів та створення ефективної системи 
протидії кіберзагрозам

Забезпечення переведення найбільш популярних 
публічних послуг в електронну форму 

Розвиток мережі центрів надання адміністративних 
послуг  

Розвиток мереж доступу до Інтернету, створення умов 
для мобільних технологій четвертого та п’ятого 
поколінь 

Створення умов для розвитку ІТ-бізнесу та інших 
галузей креативної економіки

Запровадження електронної взаємодії між
електронними реєстрами та оптимізація реєстрів

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ 2022-2024

16
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ 2022-2024

Компенсація  відсотків за 
кредитами  для  малого  та 
середнього
підприємництва
(Доступні кредити  5-7-9%)

Гарантії Фонду розвитку
підприємства (поповнення
статутного капіталу Фонду 
розвитку підприємництва у 
2020 році)

• Розширення  малого  та середнього  бізнесу

• Створення  нових та збереження  існуючих 
робочих місць 

• Зменшення  міграції за кордон та 
повернення  трудових мігрантів

• Створення  нового  бізнесу 

• Підтримка бізнесу в  період карантинних 
обмежень та пост-карантинний  період

1

Портфельні гарантії
млрд грн

• Спрощення  доступу МСП  до  фінансового  
ресурсу шляхом  часткового  гарантування  
державою  їх боргових зобов 'язань

2

13,3
млрд грн

10
ЩОРІЧНО

17
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Також передбачається підтримка фермерів в рамках 
програми портфельних гарантій з метою придбання ними 
землі слільськогосподарського призначення

Підприємств отримають 
допомогу

млрд 
грн13,5 Здешевлення кредитів

Розвиток фермерських господарств

Розвиток тваринництва

Здешевлення страхових платежів

Розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства

Державна підтримка розвитку меліорації

Здешевлення придбання сільськогосподарської 
техніки та обладнання

ПІДТРИМКА АПК 2022-2024

загальний фонд

Крім того, буде продовжено підтримку за рахунок програми 
5-7-9% (близько 50% кредитів в межах програми)

18
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млрд 
грн13,2

зростання  
зарплат 
учителів

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
2022-2024

для виплати заробітної плати шахтарям шляхом 
часткового покриття витрат із собівартості вугільної 
продукції

ліквідація неперспективних вугледобувних
підприємств

забезпечення безпеки шахтарів (на 
гірничорятувальні заходи на вугледобувних
підприємствах) 

19
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млрд 
грн240,6

19

РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
2022-2024

розвиток та утримання мережі
автомобільнихдоріг державного 
та місцевого значення, комунальних
доріг

забезпечення безпеки дорожнього руху

виконання боргових зобовязань за 
запозиченнями під державні гарантії на 
розвиток мережі автодоріг
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млрд 
грн109,4

зростання  
зарплат 
учителів

Розроблення планів просторового розвитку
територій

Надання якісних суспільних послуг населенню
з максимальним наближенням до місця проживання

Підтримка територіальних громад в частині
утримання закладів освіти та охорони здоров’я

Удосконалення та розвиток інфраструктури
територіальних громад для економічного зростання
та покращання життя

Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення 
України.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
2022-2024

21
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млрд 
грн903

зростання  
зарплат 
учителів

створення та освоєння виробництва нових зразків озброєння 
та військової техніки, оснащення ними Збройних Сил України, 
інших військових формувань та правоохоронних органів

збільшення рівня грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, 
поліцейських

розвиток сектору безпеки і оборони на принципах і стандартах 
НАТО

нарощування спроможностей Збройних Сил України, інших 
органів сектору безпеки і оборони, що забезпечуватимуть 
стримування, стійкість та відсіч збройної агресії проти України, 
протидію гібридним загрозам

належний рівень бойової підготовки військ

розвиток розвідувальних спроможностей

посилення кібербезпеки, контррозвідувального захисту та 
боротьби з тероризмом

безпечне середовище життєдіяльності людей, забезпечення 
охорони прав і свобод людини, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій і пожеж

ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НА БЕЗПЕКУ 
ТА ОБОРОНУ 2022 - 2024

не менше
5% ВВП 
щорічно

22
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ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

217,6
246,6

188,0 179,8 179,6

5,2% 5,5%

3,5%
3,0% 2,7%

2020
(факт)

2021
(план зі 
змінами)

2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

% до ВВП

млрд грн

23
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ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО ТА ГАРАНТОВАНОГО 
ДЕРЖАВОЮ БОРГУ УКРАЇНИ, % до ВВП

53,9% 56,5% 50,8% 48,5% 47,0%

7,0% 7,8%
5,1% 4,8% 4,2%

2020 
(факт)

2021 
(план зі змінами)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

60,9%

млрд грн

64,3%
53,3%55,9% 51,2%

* враховано узгоджений з МВФ ліміт державних гарантій на 2020 роки в обсязі 40 млрд грн 

-13,1 в.п.

24* на 2022-2024 роки враховано обсяг державних гарантій на рівні 3% від доходів загального 
фонду держбюджету 



C


