
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ:
РЕЗУЛЬТАТИ 2019 РОКУ
ТА ПЛАНИ НА 2020 РІК



6.1
УКРАЇНЦІ ЖИВУТЬ В ДЕРЖАВІ,

ЯКА ПЕРЕДБАЧУВАНО 

РОЗПОРЯДЖАЄТЬСЯ ПУБЛІЧНИМИ 

ФІНАНСАМИ



БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 2019
впорались із викликами

БЮДЖЕТ 2020 прийняли вчасно

утримано дефіцит 
державного 
бюджету1,9%

на рівні 

Профінансовано 
усі видатки

213,3
млрд 

грн

на національну 
безпеку і оборону 
(на 11,3% більше 
2018 року)

1 095,6 

млрд рн

Доходи 
(+8,8%*)

* тут і далі у порівнянні з 2019 роком

Видатки
(+8,14%)

2 363,5 
Державний та 
гарантований державою 
борг (52,4% від ВВП)

73,7 Інфраструктура 
(+37%)

Охорона 
здоров’я (+15,5%)113,4

Доходи місцевих 
бюджетів (+18%)338,9

Освіта
(+12,7%)145,2

Оборона
та безпека 
(+16%)

245,8

зменшено рівень 
перерозподілу ВВП через 
зведений бююджет (33,3%
в 2018, 31,4% в 2020)

32,1%до

1 182,0 

Дефіцит
(2,09% від ВВП)94,3 

Кредитування7,9 



Запровадили BOOST -
аналітичний інструмент 
для бюджетних 
показників

ПРОЗОРІСТЬ ПУБЛІЧНИХ 
ФІНАНСІВ

Розширили функціонал 
модулю «Місцеві 
бюджети» Державного 
вебпорталу бюджету для 
громадян

Оприлюднили Реєстр проєктів 
економічного і соціального розвитку 
України, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями. 
#IFIs projects



АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ

Огляд витрат 
державного бюджету

визначено організаційні та 
методологічні засади проведення 
оглядів витрат державного 
бюджету

огляди витрат: 3 – завершено, 6 –
на заключній стадії

законопроєктів
забезпечено експертизу
(впливу на показники 
бюджету)

921

Верифікація та моніторинг 
державних виплат

рекомендацій надано щодо 
виявлених помилок у різних реєстрах 
і базах даних 

20,7
млн

рекомендацій підготовлено для органів, 
що здійснюють державні виплати
(за 2019 рік)

12,9
млн

Прийнято Закон Про верифікацію та 
моніторинг державних виплат

для



ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Створено Офіс фінансового контролю 

Розроблено методологію внутрішнього 
аудиту та організації внутрішнього контролю 
в державному секторі України 

Запроваджено дистанційне навчання 
внутрішніх аудиторів

Програма підвищення кваліфікації для 
внутрішніх аудиторів - 6 навчальних заходів 
для 130 внутрішніх аудиторів

Пілотний проєкт з внутрішнього контролю в 
Мінсоцполітики 



ЗАПЛАНОВАНО (1/2)

сформувати бюджетні показники 
на середньострокову перспективу 
відповідно до прогнозів стану 
розвитку економіки

узгодити цілі державної політики 
головних розпорядників коштів 
державного бюджету із реальними 
можливостями ресурсної частини 
бюджету з урахуванням дотримання 
цільового показника дефіциту 
держбюджету

Ухвалення середньострокової 
Бюджетної декларації на 
2021-23 рр. та підготовка на її 
основі державного бюджету 
на 2021 р. 

щомісячний аналіз 
відхилень показників 
фактичного виконання 
бюджету від 
затверджених 
показників

робота з ГРК 
державного бюджету 
щодо прискорення 
прийняття паспортів та 
порядків використання 
бюджетних коштів

Забезпечення 
мінімального 
відхилення фактичних 
показників бюджету



ЗАПЛАНОВАНО (2/2)

провести огляди не менше 
20% всіх витрат для 
підвищення ефективності 
витрачання
бюджетних коштів

Підвищення 
ефективного 
витрачання 
бюджетних коштів

аналіз та 
удосконалення 
національної 
бюджетної 
документації 

Підвищення рейтингу 
України в Open Budget 
Index до 25 місця за 
результатами оцінки 
2024 року

пілотні проєкти з 
внутрішнього контролю 
у державних органах

зовнішні оцінки якості 
внутрішнього аудиту в 
державних органах

створення 
інтерактивного порталу 
з питань державного 
внутрішнього 
фінансового контролю

Розвиток системи 
державного 
внутрішнього 
фінансового контролю 
у 2020 році



6.2
ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ МАЮТЬ 

НИЖЧЕ ПОДАТКОВЕ 

НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЗНАЧНО 

МЕНШЕ ЧАСУ ВИТРАЧАЮТЬ

НА ЇХ АДМІНІСТРУВАННЯ



ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ПОДАТКОВИХ 
ОРГАНІВ З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Створено ДПС 
головних управлінь
в областях та м. Києві, 
Офіс великих платників 
податків, Інформаційно-
довідковий департамент 

25

індивідуальних 
податкових 
консультацій надано 
платникам податків

2 455 

Нова Податкова –
Cервісна служба –
Єдина юрособа

Зменшення витрат та часу платників 
податків на податкове адміністрування 

єдиний рахунок для 
сплати податків

оновлений електронний 
кабінет 

ідентифіковано осіб
в електронному 
кабінеті 

>1,8
млн

уніфікація звітності 
(ЄСВ та ПДФО)

розроблено 
програмний РРО –
в тестовому режимі 
до 1.04.2020

Збільшення кількості 
випадків досудового 
врегулювання 
податкових спорів

84,0
63,3 (-24,6%)

кількість судових справ 
за участю податкової

2018 2019

тис. 
справ



ЕФЕКТИВНА ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ
З БОКУ БІЗНЕСУ ПОДАТКОВИМИ ПРАВИЛАМИ

ліцензій на 
виробництво та оптову 
торгівлю спиртом, 
алкоголем, тютюновими 
виробами та пальним

Прийнято 
пакет законів 
по реалізації 
BEPS

Запроваджено 
FATCA та 
стандарт  CRS

Детінізація ринку 
підакцизної продукції 

2,7
тис

ліцензій на 
здійснення операцій
з пальним

11,2
тис

Оновлена система 
електронного 
адміністрування 
реалізації пального та 
спирту етилового

Контроль за виробництвом та 
обігом спирту, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, пального

єдиний державний 
реєстр витратомірів 

опломбовано на 25 заводах  -
виробниках спирту50

обсяг 
застосованих 
фінансових 
санкцій

161,9
млн грн

фактичних перевірок суб’єктів 
господарювання, які провадять 
діяльність на ринку підакцизних 
товарів

7314



ЗАПЛАНОВАНО

проведення діагностики податкової системи 
та  розроблення пропозиції щодо її реформи

перегляд екологічного податку

реалізація плану дій BEPS

удосконалення процедур оподаткування 
нерухомого майна (земельних ділянок)

оподаткування нерозподіленого прибутку 
іноземних компаній (структур) на рівні
їх контролюючих осіб (правило КІК)

Податкова 
реформа 

розробити
та затвердити відповідними 
наказами алгоритм дій 
органів ДПС
по удосконаленню контролю
за трансфертним 
ціноутворенням

Ефективне використання 
механізмів трансфертного 
ціноутворення



6.3
ДОБРОЧЕСНІ ЕКСПОРТЕРИ ТА ІМПОРТЕРИ 
УКРАЇНИ ТА ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРОЗОРІ, 
ПРОСТІ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНІ ПРАВИЛА 
МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО 
ОФОРМЛЕННЯ, ПРИ ЦЬОМУ
ЇХ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ІНТЕРЕСИ ЩОДО 
РІВНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ УМОВ ЗАХИЩЕНІ



ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ
З СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Нова митниця –
Сервісна служба –
Єдина юрособа

Онлайн-сервісіи

Особистий кабінет 
користувача на «Єдиному 
державному інформаційному 
вебпорталі «Єдине вікно для 
міжнародної торгівлі»

Калькулятор розрахунку 
митних платежів при 
митному оформленні 
автомобілів

Оптимізовано 
кількість 
митниць

26 16з до

7 сканерів 
запустили 15-48 

короткий 
номер для 
звернень

1 200 звернень 
обробили



ЕФЕКТИВНА БОРОТЬБА З МИТНИМИ 
ЗЛОВЖИВАННЯМИ З БОКУ ДЕРЖАВИ

Прийнято закони України щодо 
захисту прав інтелектуальної 
власності під час переміщення 
товарів через митний кордон 
України

Прийнято закон України
щодо внесення змін до Митного 
кодекса для впровадження 
програми авторизованого 
економічного оператора (АЕО)

Отримано і розпочато 
впровадження програмного 
забезпечення для старту системи 
NSTC в Україні



Реалізація концепції 
єдиної юридичної особи 
для Держмитслужби, 
Прозоре 
перезавантаження 
митниці

Впровадження 
програми
АЕО

Впровадження 
системи
NSTC

Розбудова 
інфраструктури 
пунктів 
пропуску

Впровадження 
нових електронних 
сервісів

ЗАПЛАНОВАНО



6.4
БІЗНЕС ТА ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ 

ДОСТУП ДО ЗНАЧНО ДЕШЕВШИХ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ



ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ 
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Програма FinancEast (Німецько-
український фонд) – фінансування 
МСП у підконтрольних районах 
Донецької та Луганської областей

Програма Доступні кредити 
5-7-9% (Фонд розвитку 
підприємництва) –
компенсація відсоткових 
ставок для МСП 

cтарт
3 лютого 2020 
року

інвестиційних 
проєктів було 
профінансовано6

проєктів
в Луганській 
області5

1
проєкт
в Донецькій області

14,8 загальна сума 
фінансування

млн грн



УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СТАРТАПІВ

компаній презентували
Свої проєкти 

зареєстровано більше 1097 заявників. Всього подано заявок на 
отримання гранту - 351, проведено оцінку проєктів експертами 
Фонду – 158, очікують на оцінку експертами – 193

390
млн
грн

бюджет
фонду

Мета
Стимулювання розвитку нових 
інноваційних ідей та компаній

Отримувачі

Мікро та малі підприємства, фізичні 
особи-підприємці

Напрямки використання коштів

Побудова початкового прототипу 
(включаючи матеріали та  компоненти), 
розвиток бізнесу та ін.

12
Відбувся Перший Pitch Day 

За результатами оцінок Конкурсної комісії 
рейтинг очолив стартап AeroDrone –
мультифункціональні безпілотні літаки
з великим корисним навантаженням та 
довготривалим польотом для виконання 
різних галузевих завдань

Розмір гранту
еквівалент  в грн25 50та

тис. дол. США



ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
БАНКАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

Схвалено основні напрями діяльності 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України»
на 2019 – 2023 роки 

Підготовлено до підписання угоду
між АБ «Укргазбанк» та Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC)

Забезпечено функціонування наглядових 
рад АТ «Укрексімбанк», АТ КБ 
«Приватбанк» та АТ «Ощадбанк»

Визначено критерії відбору 
зовнішнього аудитора 
державних банків

>30 прибуток банків 
державного сектору за 
підсумками трьох 
кварталів

млрд
грн

2
рази більше, 
ніж за весь 
минулий рікщо в

10,7 прибуток 
державних 
банків
у ІІІ кварталі

млрд
грн

-1,6 збиток за 
аналогічний 
період
2018 року

млрд
грн



$24 млн 
проєкт МОЗ 
«Поліпшення охорони  
здоров'я на службі
у людей»

СПІВПРАЦЯ З МФО (1/2)

Залучено до загального фонду 
Державного  бюджету
за реалізацію реформ$

$20 млн 
проєкт Мінсоцполітики 
«Модернізація системи  
соціальної підтримки 
населення України»

Реалізація існуючих проєктів 
МФО та покращення
вибірки

$750 млн 
МБРР надав Гарантію на 
підтримку державної політики
у сфері економічного зростання
та фіскально стійких послуг 

Розблоковано реалізацію проєктів НЕК 
«Укренерго» (нова модель ринку 
електричної енергії України)

Розпочато процедуру відбору банків-
учасників в рамках реалізації спільного
з ЄІБ проєкту «Основний кредит
для аграрної галузі - Україна»

Розблоковано ратифікацію міжнародних 
договорів з МФО (Харківський метрополітен, 
АТ Укрзалізниця, Миколаївводоканал, 
Безпека руху)



СПІВПРАЦЯ З МФО (2/2)

Обсяг річних 
інвестицій 
ЄБРР

≈1 115
млн євро

Підписані угоди

149
млн

євро

Договір гарантії («Проєкт модернізації  
мережі електропередачі») між 
Україною  та ЄБРР (бенефіціар – НЕК 
«Укренерго»)

450
млн

євро

Фінансова угода (Проєкт 
«Европейські  дороги України ІІІ») між 
Україною та ЄІБ  (бенефіціар –
«Укравтодор»)

$200
млн

«Програма «Прискорення 
приватних  інвестицій у сільське 
господарство  України»
між Мінфіном та МБРР

Здійснено погодження трьох 
приватних інвестицій ЄІБ

Кернел груп

АТ «Кредобанк»

ТОВ «Епіцентр К»

Удосконалено нормативно-правову базу 
щодо співробітництва з МФО

Запущено реєстр проєктів МФО

Налагоджено конструктивний діалог
між усіма стейкхолдерами (робоча група
під головуванням Міністра фінансів
та щопіврічні перегляди портфелів
проєктів МФО)



ЗАПЛАНОВАНО (1/2)

реалізація державних 
та міжнародних 
програм з розвитку 
мікро, малого
та середнього бізнесу 
через банки-партнери

створення єдиного 
порталу з інформацією 
про всі програми
з підтримки 
фінансування МСП

Підтримка 
кредитування 
МСП

удосконалення 
моделей управління 
(оновлення 
управлінських команд)

зменшення обсягу 
непрацюючих кредитів

реалізація планів 
виходу держави
з капіталу банків

Реалізація положень 
Засад стратегічного 
реформування 
державного 
банківського сектору

розробка та підписання 
меморандумів про 
співпрацю з наглядовими 
радами банків державного 
сектору

визначення ключових 
показників ефективності 
для банків державного 
сектору

запровадження 
моніторингу досягнення 
ключоих показників

Забезпечення 
ефективного 
корпоративного 
управління в банках 
державного сектору



ЗАПЛАНОВАНО (2/2)

3 044,4 
млн євро

$562,5
млн

та

Ініціювання та підготовка нових 
проєктів на загальну суму

$500
млн

підтримка Програми 
пріоритетних
та інституційних 
реформ (DPL) 

Збільшення вибірки
за існуючими проєктами 
МФО

Посилення моніторингу виконання 
проєктів МФО шляхом аналізу досягнення 
показників результативності за участі МФО

Опрацювання можливості використання 
нових фінансових інструментів, 
спрямованих на зменшення ризиків
в рамках реалізації спільних з МФО 
проєктів

Удосконалення проєктного циклу 
реалізації спільних з МФО проєктів



6.5
ВИТРАТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

НА ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГІВ 

ЗМЕНШУЮТЬСЯ



ЗМЕНШЕННЯ БОРГОВОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ

19
млрд

грн

Ефективне управління державним боргом 
дозволило зекономити на обслуговуванні 
державного боргу державному бюджету

7
млрд

грн

Додаткова економія досягнута 
завдяки зміцненню курсу гривні

60,9%
2018

51,2%*
2019 державний та 

гарантований 
державою борг 
до ВВП

* прогноз згідно Бюджету



ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ВАЛЮТНОГО 
РИЗИКУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Орієнтація на внутрішній ринок 
дозволяє зменшувати валютні 
ризики

33% 41%до
збільшилась частка 
державного боргу в 
національній валюті

з

≤51% ціль до 2025 року 



РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ 
ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

3,7

2в
рази зменшено ставки за 
державними облігаціями та 
суттєво подовжено терміни обігу 
за рахунок відкриття внутрішнього 
ринку для нерезидентів

млрд 
грн

9,79%
під

7 років

на

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         
             

   

      

     

        

         

     

          

      

     

      

      

           

      

       

     

       

   

     

                  
                         
            

      

Розміщення ОВДП 28 січня 2020



ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ
З ІНВЕСТОРАМИ

1,25

Зміцнення довіри зі сторони 
інвесторів дозволяє залучати 
фінансування на найвигідніших
в історії України умовах

млрд 
євро

4,375%
під

10 років

на
      

        

        

       

        

       
         

     

        

        

      

       

     

           

          

       

          

         

       

           

          

         

          

       

      

          

         

   

        

   

       
       

200 міжнародних 
фондів з 31 країни -
інвестори

Останній випуск єврооблігацій



6.6
УКРАЇНЦІ ТА ДОБРОСОВІСНИЙ 

БІЗНЕС ЗАХИЩЕНІ

ВІД ФІНАНСОВОГО

ШАХРАЙСТВА



МАКСИМАЛЬНЕ ВИВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ З ТІНІ (1/2)

Деофшоризація та ризик-орієнтований 
підход до попередження зловживань

Схвалено ВРУ закон України щодо заходів 
боротьби з відмиванням грошей та 
фінансуванням тероризму

Розпочато реформування 
Держаудитслужби

Утворено новий орган – Офіс фінансового 
контролю



МАКСИМАЛЬНЕ ВИВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ З ТІНІ (2/2)

Фіскалізація господарських операцій в т.ч. 
шляхом розширення сфери застосування 
РРО

Запровадження електронної акцизної 
марки та автоматизованої системи 
контролю за обігом тютюнових виробів і 
алкогольних напоїв

Імплементація законодавства щодо кеш-
беків для покупців за повідомлення 
контролюючих органів про невидачу 
фіскального чека продавцем



ЗАПЛАНОВАНО

підготовка проєкту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в 
Україні» з метою перегляду функцій та 
інструментарію органу державного фінансового 
контролю

удосконалення процедури оцінки ризиків 
діяльності підконтрольних установ

забезпечення здійснення ризикоорієнтованого 
відбору в автоматизованому режимі за допомогою 
Інформаційно-аналітичної бази державного 
фінансового контролю

затвердження Положення про Офіс фінансового 
контролю

Для удосконалення діяльності органу 
державного фінансового контролю 



9.2
УКРАЇНСЬКІ СПОЖИВАЧІ

ТА УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС 

СПЛАЧУЮТЬ СПРАВЕДЛИВУ ЦІНУ 

ЗА ЯКІСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТОВАРИ



ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЗОРИХ ПРИНЦИПІВ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕК (1/2)

Завдяки відокремленню
від НАК «Нафтогаз України»
та вчасній  сертифікації
за Європейськими 
стандартами оператора ГТС 
України забезпечено 
безперервність 
продовження транзиту 
природного газу 
територією України

до ВВП 
на рік2%

додатково

$12
млрд

покращення сальдо 
балансового поточного 
рахунку (з випадком 
«нульового транзиту»)

на

мільярди доларів США в 
економіку України

зменшення тарифного 
навантаження на промислових та 
приватних споживачів України

це



ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЗОРИХ ПРИНЦИПІВ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕК (2/2)

Завершено процес 
корпоратизації «НЕК 
«Укренерго»
та створено 
передумови для повної 
сертифікації компанії
як оператора системи 
передачі (ОСП)

перший крок для інтеграції 
українського ринку 
електроенергії до європейських 
ринків та створення незалежного 
оператора системи передачі

компетентний та неупереджений 
контроль за діями менеджменту 
«НЕК «Укренерго» з боку держави 

це




