
Стратегія реформування системи
управління державними фінансами
на 2022-2025 роки



Прогрес реформи СУДФ
протягом 2017-2021 років



Створено законодавче підґрунтя для 
впровадження середньострокового 
бюджетного планування та вперше 
схвалено Урядом Бюджетну декларацію 
на 2022-2024 роки

Запущено масштабну трансформацію 
податкових та митних органів, створено 
ДПС та Держмитслужбу та переведено їх 
у формат роботи єдиних юридичних осіб

Запроваджено відшкодування ПДВ
в автоматичному режимі за єдиним 
електронним реєстром та забезпечено 
відповідність в цілому українського 
законодавства в сфері ПДВ 
законодавству ЄС

Передбачено у законодавстві 
імплементацію 11 з 15 кроків Плану дій 
BEPS для розширення бази 
оподаткування

Покращено правила митного контролю та 
митного оформлення (запуск програми 
авторизованих економічних операторів 
АЕО, початок національного 
використання NCTS)

Україна стала єдиною країною світу, чиї 
кредитні рейтинги були підвищені в 
умовах пандемії 

Затверджено концепцію ІТ-централізації в 
СУДФ на основі проведеного ІТ-аудиту

Суттєво підвищено рівень прозорості в 
сфері управління державними фінансами 
(openbudget.gov.ua, BOOST)
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Ключові результати01
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Стан реалізації Стратегії СУДФ01

Протягом 2017-2021 років виконано
125 заходів, в тому числі 20 таких, що 
виконуються постійно (мають термін 
виконання щороку, щокварталу і т. д.)

Ще 37 заходів в процесі виконання.

Протягом 2017-2021 років досягнуто
21 індикатор із 29

* не враховано 8 індикаторів, які неможливо 
визначити через зміну методології або відсутність 
даних.

Заходи Індикатори

ВИКОНАНО

77,2%
ДОСЯГНУТО

72,4%



Проблеми, що залишаються у сфері управління 
державними фінансами
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Неузгодженість та 
фрагментарність 
планування

Обмежені ресурси 
витрачаються 
неефективно

Відсутня цілісна система стратегічного планування та 
узгоджених пріоритетів розвитку

Слабкий зв’язок між стратегічним та бюджетним 
плануванням і плануванням державних інвестицій 

Недостатня 
передбачуваність 
бюджетної та 
податкової політики у 
середньостроковій 
перспективі

Низька довіра та 
відсутність 
інвестицій в 
національну 
економіку

Бізнес не знає, в яких умовах працюватиме 

Установи не знають, які кошти їм будуть доступні 

Громадяни не знають, на які публічні послуги можуть 
розраховувати 

Орієнтація на процес, 
а не на результат

Незадоволеність 
громадян якістю 
публічних послуг, за 
які вони сплачують 
податки

Акцент на формалістичному дотриманні вимог, а не 
на підвищенні якості послуг

Недостатня інституційна та управлінська підзвітність 

Необхідна розбудова цілісної системи державного стратегічного планування, 
узгодженої із бюджетним плануванням, та повноцінна реалізація 
середньострокового бюджетного планування, що забезпечить розподіл ресурсів 
відповідно до визначених пріоритетів держави та ефективне використання коштів 
платників податків



Мета Стратегії
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Мета стратегії СУДФ02

Дотримання загальної 
бюджетно-податкової дисципліни 
у середньостроковій перспективі

Сучасна, стійка та 
ефективна система 

управління державними 
фінансами 

Забезпечення 
ефективного 
виконання 
бюджету

Підвищення ефективності 
розподілу ресурсів на 

рівні формування 
політики

Розвиток управління 
людськими 
ресурсами

Підвищення 
прозорості і 
підзвітності



Основні цільові індикатори02

Час, витрачений платниками податків на подання 
звітності та сплату податків

328 
год/рік

250 
год/рік

50 хв 39 хв
99 хв 77 хв
33 хв 22 хв

53,9% 45%Відношення державного боргу до ВВП

Частка доходів місцевих бюджетів
(без трансфертів) у зведеному бюджеті України

Часові витрати для суб’єктів ЗЕД на проходження 
митних процедур для:

експорту

імпорту

транзиту

2020 2025

22,6% 26%

Кількість балів України в Індексі відкритості 
бюджету (Open Budget Index) 63 бали 67 балів
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Пріоритетні завдання 



Пріоритетні завдання03

Якісне та взаємоузгоджене
планування

Розбудова цілісної системи державного стратегічного планування, узгодженого 
з бюджетним плануванням

Повноцінна реалізація середньострокового бюджетного планування на всіх 
рівнях, що забезпечить розподіл ресурсів відповідно до визначених пріоритетів 
держави та передбачуваність бюджетно-податкової політики

Стратегічний розподіл державних інвестицій у середньостроковій перспективі 
та їх ефективний моніторинг
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Пріоритетні завдання03

Підвищення ефективності державних 
видатків та покращення якості надання 
публічних послуг завдяки регулярному 
проведенню оглядів витрат державного 
бюджету

Посилення контролю за оцінкою впливу на 
бюджет нових ініціатив для забезпечення 
збалансованості державних фінансів та 
недопущення прийняття фінансово 
необґрунтованих рішень 

Вчасне виявлення фіскальних ризиків та 
мінімізація їх впливу на показники бюджету, 
передусім, щодо діяльності суб’єктів 
господарювання державного сектору

Підвищення прогнозованості та доступності 
коштів для виконання державних функцій 
через запровадження сучасної моделі 
управління ліквідністю

Реалізація раціональної політики управління 
боргом на державному та місцевому рівнях та 
збільшення частки довгострокового 
пільгового фінансування, що надається 
міжнародними партнерами

Відповідальні та обґрунтовані
фінансові рішення
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Посилення інституційної спроможності 
органів, що реалізовують податкову та митну 
політику, та максимальна діджиталізація 
адміністрування податків і зборів

Ризик-орієнтований підхід до платників 
податків та стимулювання добровільного 
дотримання податкової дисципліни

Гармонізація митних процедур
з процедурами ЄС та сприяння доброчесним 
суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності

Підтримка процесу бюджетної 
децентралізації шляхом забезпечення чіткого 
розподілу відповідних повноважень і 
ресурсів та посилення фінансової 
спроможності ОМС,  а також запровадження 
ефективної системи фінансового контролю 
на місцевому рівні

Підвищення рівня управлінської підзвітності 
та ефективності внутрішнього контролю та 
аудиту в органах влади на центральному та 
місцевому рівнях

Цифровий розвиток ефективної та прозорої 
системи управління державними фінансами

Забезпечення доступу до своєчасної, повної 
та зрозумілої інформації про публічні фінанси 
та створення умов для � аналізу

Пріоритетні завдання03

Ефективна мобілізація коштів платників податків та 
підзвітність за їх використання
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Ключові етапи реалізації

2022

03

2023 2024 2025

Повне 
упровадження 
інституту 
авторизованого 
економічного 
оператора

З-т щодо 
розбудови 
цілісної системи 
державного 
стратегічного 
планування

Запровадження 
системи 
спільного 
транзиту
NCTS 

Казначейство у 
форматі єдиної 
юридичної 
особи

Нова інформаційно-аналітична 
система планування та 
моніторингу виконання 
державного бюджету (е-бюджет) 
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Створення 
Боргового 
агентства

Упорядкування 
повноважень 
між органами 

виконавчої 
влади та ОМС 
за принципом 

субсидіарності

Оновлена 
щорічна оцінка 
ефективності 
бюджетних 
програм

Удосконалення 
механізму 
бюджетного 
вирівнювання

Середньо-
строковий 

план 
пріоритетних 

державних 
інвестицій

Централізована система 
моніторингу 
велико-масштабних 
державних інвестиційних 
проектів

Перехід до 
електронної 
тендерної 
документації в 
електронній системі 
закупівель

Запровадження 
е-аудиту великих 
платників податків

Започаткування 
національної 
сертифікації 

внутрішніх 
аудиторів 

державних 
органів




