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ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Податкові стимули  
для розвитку
економіки

Graduate 
from 
IMF

Нова кадрова політика
і діджиталізація в системі фіскальних органів

Детінізація

Підвищення ефективності
бюджетних видатків

Зважена фінансова та боргова
політика. Покращення іміджу
України серед міжнародних
інвесторів

«Самодостатність»



Зважена фінансова та 
боргова політика.
Покращення іміджу
України серед
міжнародних інвесторів



Заходи і результати

Успішне завершення існуючої
програми МВФ та перехід на 
повністю ринкове фінансування
бюджету на привабливих умовах

Зниження співвідношення боргу до 
ВВП до 55% до 2023 року

Зниження ризику країни як емітента
цінних паперів (зниження
кредитного спреду до 300 бп)

Зміна позиціонування
з реципієнта ресурсів на 
донора досвіду та технічної 
допомоги країнам, що
розвиваються

Створення Українського агентства 
з міжнародного розвитку

Продовження активної комунікації 
з інвесторами



Заходи і результати

Підвищення рейтингу України до 
інвестиційного рівня до 2023 року

Зниження валютних ризиків за 
рахунок збільшення частки 
номінованого в національній 
валюті державного боргу
(до 50% у 2023році)

років
Середньозважений строк до 
погашення державного боргу
в 2023 році



Заходи і результати

Впровадження стратегій для банків 
державного сектору з метою забезпечення 
їх діяльності як стабільних і прибуткових 
установ: ROE державних банків на рівні 20%

Реформування державного 
банківського сектору

Розробка та впровадження підходів для вирішення проблеми непрацюючих кредитів 
(NPLs) з метою зменшення тиску на баланси банків: розмір не працюючих кредитів 
зменшити удвічі (з 418 млрд грн до 200 млрд грн)

Підвищення розміру гарантованої
суми відшкодування вкладів
фізичних осіб з 200 до 800 тис грн
до 2022 року



Податкові 
стимули
для розвитку 
економіки



Заходи і результати

Запровадження єдиної форми
податкової звітності з ПДФО та ЄСВ 
до 2021 року

Запровадження 
компенсаторної ставки ПДВ 
на операції
з постачання 
сільськогосподарських товарів 
проміжного споживання Списання пені, штрафних санкцій

та боргу, який рахується як 
безнадійний, реструктуризація
залишку податкового боргу

Податкові пільги: 
• Стимулювання оновлення

основних фондів шляхом 
відтермінування сплати ПДВ на 
ввезення виробничого
обладнання, що не 
виробляється в Україні (2021 рік)

• звільнення від оподаткування 
частку прибутку підприємств, 
яка витрачається на 
інвестування 

Автоматичне повернення податкових
переплат платникам податків (без 
заяви платника) 



Нова кадрова 
політика
і діджиталізація в 
системі фіскальних
органів



Заходи і результати

Новий порядок встановлення
стимулюючих виплат (зарплата на рівні
відповідних підрозділів сусідніх країн

Оновлення системи прозорого
конкурсного відбору в ДПС і ДМС з 
обов’язковим тестуванням кваліфікації і 
доброчесності – на 60% оновлення 
кадрового складу відомств

Запуск роботи ДПС і ДМС як єдиних 
юридичних осіб з 1 січня 2021 року

Утворення комітету управління
інформаційними технологіями в 
рамках Централізації ІТ-послуг, для 
забезпечення захисту від
зловживань в інституціях СУДФ

Електронна акцизна марка для 
алкоголю і тютюнових виробів
(Е-АКЦИЗ)

РРО в смартфоні, введення в 
тестову експлуатацію до 1.08.2020 
року

Електронний аудит платників податків: спростить
процедури аналізу даних, суттєво зменшить витрати
робочого часу на проведення перевірки



Заходи і результати

Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та 
використання системи NCTS дасть можливість Україні запровадити 
обмін митною інформацією з 35 країнами в режимі реального часу 
до 2022 року

Впровадження в Україні програми АЕО сприятиме виходу
українського бізнесу, залученого до міжнародних ланцюгів
постачання товарів, на ринки ЄС та, потенційно, ще 56 країн
світу.

Автоматичне оформлення експорту: пілотний проєкт з 
автоматичного випуску експорту товарів дозволить здійснювати
митне оформлення без участі митника в середньому 500 митних
декларацій щоденно (до кінця 2020 року)



Детінізація



Заходи і результати

Зміна акцентів у взаємодії
з силовими структурами -
перехід від репресивності
до попередження злочинів: 
створення СФР та ліквідація
податкової міліції

Впровадження «нульової 
декларації»
з метою подальшого 
запровадження контролю за 
відповідністю розміру понесених 
витрат з розміром отриманих
доходів - у 2021 році

Виведення грального бізнесу з 
тіні – прийняття відповідного  
закону - наповнення бюджету до 
4 млрд грн

Ліквідація незаконних схем з 
ПДВ (відновлення моніторингу 
податкових накладних, зупинка 
реєстрації ризикових 
транзакцій) – збільшення 
надходжень ПДВ протягом
ІІ півріччя 2020 року на
12 млрд грн у порівнянні з І 
півріччям 2020 року



Заходи і результати

Розвиток та розбудова пунктів
пропуску: розширення
використання ІТ технологій, 
автоматизованих засобів
зчитування номерів, системи
відеоспостереження, зважування
та сканування

Запровадження нової
централізованої системи
встановлення ризиків при митному
оформленні товарів до 2021 року

Зменшення впливу «людського
фактору» шляхом впровадження
автоматизованих рішень під час 
здійснення митного оформлення
товарів до 2021 року. 

Ліквідація тіньового ринку 
підакцизних товарів –
запровадження Е-АКЦИЗу –
скорочення тіньового ринку 
підакцизної продукції, яка 
складає від 7 до 10%



Підвищення 
ефективності 
бюджетних 
видатків



Заходи і результати

Аудит використання коштів Дорожнього 
фонду, ДФРР, Фонду COVID19, субвенції 
для ОТГ, моніторинг закупівель, аудит 
ДПС, ДМС, НАК Нафтогаз, стратегічних 
держпідприємств - до кінця 2021 року 

Публікація інформації про показники
ефективності бюджетних видатків в 
закладах середньої та вищої освіти: 
аналітичні панелі («дешборди») та 
набори даних – до кінця 2020 року

Економія видатків через удосконалення
механізму надання пільг та допомог
громадянам 1,3 млрд грн до 2022 року

Єдина фінансова політика організації 
надання населенню третинної 
(високоспеціалізованої) медичної 
допомоги. 31 заклад НАМН 
переведений на нову систему 
фінансування з 2022 року

Реалізація нової моделі фінансування 
пріоритетних наукових досліджень. 
Збільшення частки грантового 
фінансування через Національний фонд 
досліджень у бюджетному фінансуванні 
науки – у 2 рази до 2022 року

Запровадження механізму фінансування 
середньої освіти, який сприяє ефективній 
роботі мережі шкіл - до 2022 року

Вдосконалення механізму формульного 
розподілу видатків державного бюджету 
для продовження трансформації системи
фінансування вищої освіти до 2022 року



Заходи і результати

Частка податкоспроможних територіальних
громад 

872

1436

2020 2021

Кількість територіальних громад з прямими  
взаємовідносинами з держбюджетом (100% 
створених територіальних громад матимуть 
прямі взаємовідносини з держбюджетом)

Підвищення значення індексу прозорості
бюджету (open budget index) з 63 до 70 пунктів
у 2022 році

29%

70%

2020 2023

2020 2022

Збільшення відсотка бюджетних видатків, щодо 
яких проведена оцінка ефективності та 
доцільності (огляди витрат) у 2023 році

Забезпечення фінансування сектору безпеки і 
оборони на рівні не менше 5 відсотків
запланованого обсягу ВВП




