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Вступ. 
 

Війна суттєво вплинула на роботу фінансової системи. За оцінками національних та міжнародних експертних інститутів втрати ВВП України у 2022 році 

внаслідок військової агресії російської федерації (держави-агресора) можуть становити від 30% до 50%. В результаті падіння економіки знижуються 

доходи державного та місцевих бюджетів, тоді як видатки зростають, передусім - на оборону. На початку війни Верховна Рада запровадила ряд пільг 

зі сплати податків та мит з метою підтримки бізнесу в скрутний час. При цьому, досягнута протягом останніх років макроекономічна стабільність, 

інституційна спроможність Мінфіну та НБУ і вжиті першочергові заходи дозволяють контрольовано проходити цей надзвичайно складний період.  

Задля швидкого відновлення та забезпечення економічного зростання у середньостроковій перспективі, а також для реалізації європейського курсу 

України, необхідно проводити виважену фіскально-бюджетну політику, підвищити ефективність видатків та податкового й митного адміністрування. 

Також важливо досягти партнерських відносин між бізнесом і державою та покращити інвестиційний клімат з урахуванням соціального й екологічного 

виміру. Економічне відновлення потребує фінансування, яке можна забезпечити шляхом кредитування бізнесу комерційними банками або залучення 

капіталу через розвинуті ринки капіталу в Україні. 

Метою цього розділу Національного плану відновлення є розбудова сучасної, стійкої та ефективної фінансової системи, спрямованої на забезпечення 

фінансової стабільності держави та створення умов для подальшого сталого зростання соціально-інклюзивної економіки та підвищення добробуту 

громадян через забезпечення ефективного накопичення, розподілу та обігу фінансових ресурсів в економіці.  

План відновлення Робочої групи «Функціонування фінансової системи, її реформування та розвиток» розділений за напрямами: «Державні (публічні) 

фінанси» та «Розвиток банківської системи, ринку небанківських фінансових послуг та ринків капіталу».  

Досягнення мети за напрямом «Державні (публічні) фінанси» передбачається за такими стратегічними цілями: 

● Бюджетна та боргова політика: Проведення політики, яка сприятиме відновленню фіскальної та боргової стійкості, забезпеченню 

фіскальної прозорості та передбачуваності бюджетної системи, підвищенню ефективності бюджетних витрат і посиленню фінансової 

спроможності територіальних громад для забезпечення повного та своєчасного фінансування зобов’язань держави на національному і 

місцевому рівнях; 

● Податкова політика: Побудова податкової системи, яка враховує вимоги до інтеграції України у світову економіку у якості надійної податкової 

юрисдикції, яка забезпечує платникам податків можливості для виконання їх обов’язків, що необхідно для відновлення й сталого розвитку 

країни; 

● Митна політика: Побудова передбачуваної та прогнозованої митної системи на основі практики ЄС, яка стимулює підвищення якості ведення 

ЗЕД в Україні, забезпечує баланс безпекової функції митниці та партнерських відносин з бізнесом, інтеграцію українських підприємств в 

міжнародні ланцюги постачання товарів. 
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Досягнення мети за напрямом «Розвиток банківської системи, ринку небанківських фінансових послуг та ринків капіталу» передбачається за такими 

стратегічними цілями: 

● Банківська система та ринок небанківських фінансових послуг: Забезпечення стійкості фінансової системи і забезпечення бізнесу 

доступним банківським кредитуванням; 

● Ринки капіталу: Активізація та підвищення ефективності роботи ринків капіталу і організованих товарних ринків, а також інтеграція сфери 

ринків капіталу України у європейський фінансовий простір з метою залучення іноземних інвестицій в акціонерний та борговий капітал 

підприємств реального сектору. 

Поточний стан галузі/сектору: 

Завдяки проведеним реформам у фінансовому секторі було досягнуто макроекономічної та фінансової стабільності, зменшено співвідношення 

державного боргу до ВВП і забезпечено функціонування стійкої банківської системи. Всі міжнародні рейтингові агентства підвищували кредитні 

рейтинги України.  

Впродовж останніх років було:  

- проведено реформу фінансового сектору, яка сприяла зміцненню спроможності регуляторів та учасників фінансового ринку 

протистояти кризовим явищам; 

- запроваджено масштабні трансформаційні процеси за підтримки міжнародних партнерів щодо органів, які реалізують державну 

податкову та митну політики;  

- досягнуто прогресу у наближенні законодавства України до законодавства ЄС (у т.ч. податкового та митного) в рамках виконання 

Угоди про Асоціацію з ЄС та інших міжнародних зобов’язань України; 

- розпочато зміни в нагляді за діяльністю страхових компаній. 

У перші години повномасштабного вторгнення російської федерації (держави-агресора) було запроваджено низку заходів, завдяки яким вдалось 

зберегти стабільну роботу банківської системи, зокрема банківської платіжної інфраструктури, та уникнути критичного відпливу коштів із банківської 

системи. Для збереження цінової та фінансової стабільності було зафіксовано обмінний курс і запроваджено низку адміністративних обмежень. Для 

пом'якшення шоку в економіці було прийнято рішення про запровадження податкових пільг та здійснення додаткових соціальних виплат. 

Стрімке зменшення економічної активності, а також податкові та митні зміни призвели до суттєвого скорочення податкових надходжень у лютому-

травні. Скасування ПДВ та митних платежів на імпорт призвели до зменшення доходів бюджету, а також дещо стимулювало нарощування імпорту 

товарів у квітні й травні, незважаючи на визначення переліку критичного імпорту. Натомість видатки бюджету суттєво зросли, насамперед - на 

забезпечення військових потреб та соціальні програми, підтримку бізнесу, а також на відновлення критичної інфраструктури регіонів, які постраждали 
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від російських обстрілів та бомбардувань. Було запроваджено пріоритизацію видатків. При цьому, мінімальні потреби у фінансуванні фіскального 

розриву, за оцінками Мінфіну, становлять близько 5 млрд дол. на місяць.  

Дефіцит бюджету у березні-травні було профінансовано передусім за рахунок прямого викупу НБУ та ринкового розміщення військових ОВДП. Іншим 

джерелом фінансування були міжнародні пільгові позики, тоді як міжнародні гранти (які зараховуються в доходи бюджету) поки що не є суттєвими. 

Інфляційний та девальваційний тиск залишається високим та посилюється зокрема через порушення ланцюгів постачань, ускладнену логістику і 

зростання цін на енергоносії.  

Під час війни фінустанови стикаються зі значними проблемами у своїй діяльності: неможливістю працювати в регіонах, де ведуться активні бойові дії, 

погіршенням платоспроможності клієнтів, пошкодженням або руйнуванням об’єктів застави, браком персоналу. При цьому обсяг коштів клієнтів у 

банках зріс, що забезпечувало стабільно високий рівень ліквідності попри ризики. В банках зберігся помірний попит на кредитні ресурси з боку 

корпорацій, чому сприяло спрощення умов участі в державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Надалі головним фактором негативного впливу 

на фінансовий стан банків буде реалізація кредитного ризику, що суттєво знизить капітал банків.  

Війна суттєво впливає на роботу та функціонування фінансової системи, але всі державні функції наразі виконуються, банківська та бюджетна системи 

довели свою стійкість, НБУ, Мінфін, Казначейство, ДПС і Держмитслужба та інші установи і організації продовжують злагоджено працювати та вживати 

заходи для стабільної роботи. Подальші втрати від війни та вплив на фінансову систему залежить, у тому числі, від тривалості активної фази військових 

дій, масштабу руйнувань, можливості та швидкості залучення міжнародної допомоги, впровадження заходів політики, спрямованої на підтримку 

економіки та забезпечення прозорості й передбачуваності державної політики в усіх сферах.  

Ключові числові показники, вплив війни на галузь, стан реалізації програмних документів, тощо: 

В поточному році було прийнято 7 законів, якими внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», в результаті чого 

збільшено доходи на 26,5 млрд грн, або на 2%, видатки - на 581,7 млрд грн, або на 38,8%, граничний обсяг дефіциту збільшено на 555,3 млрд грн, 

або у 3,9 рази.  

При цьому збільшення видатків державного бюджету здійснено, насамперед, на:  

- реалізацію заходів з підвищення обороноздатності і безпеки держави – 338 млрд грн;  

- поповнення резервного фонду – 201,5 млрд грн (з них 200 млрд грн із спрямуванням виключно на здійснення заходів із забезпечення безпеки 

і оборони, фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб);  

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 38,4 млрд грн. 
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За січень-травень 2022 року доходи загального фонду державного бюджету склали 467,2 млрд грн, що становило 99,8% уточненого плану на цей 

період. При цьому відбулося понадпланове надходження окремих доходів, зокрема: 

- грантів, допомоги та інших трансфертів від ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (+38,3 млрд грн, або у 

13 разів, що, в основному, не планувалися і надійшли у квітні-травні);  

- частини чистого прибутку державних підприємств та дивідендів на державну частку власності (+36,6 млрд грн, або у 14,9 рази, за рахунок 

переважно авансової сплати таких платежів у березні);  

- податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (+16,2 млрд грн, або  на 

23,7%);  

- рентної плати за користування надрами (+9,3 млрд грн, або на 30,6%);  

- коштів, що перераховуються Національним банком (+5,2 млрд грн, або на 38,3%, які достроково надійшли у лютому);  

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (+3,9 млрд грн, або на 63,7%).  

Водночас, не забезпечено виконання планових показників деяких доходів, зокрема: податку на додану вартість з ввезених на територію України 

товарів (–70,8 млрд грн до плану, або на 45,1%); податку на прибуток підприємств (–13,4 млрд грн, або на 17,8%), акцизного податку з вироблених 

в Україні підакцизних товарів (продукції) (–11,7 млрд грн, або на 45,9%); ввізного мита (–5 млрд грн, або на 49,7%); податку на доходи фізичних осіб 

та військового збору (–3,4 млрд грн, або на 6%). 

За оперативною інформацією Казначейства за 5 місяців п.р. касові видатки загального фонду державного бюджету проведені у сумі 740 млрд грн, або 

74,4% уточненого плану на цей період. Пріоритетами для видатків було фінансування оборони та безпеки і соціальних виплат. 

За січень-травень 2022 р. дефіцит загального фонду державного бюджету становив 270,8 млрд грн (51,5% уточненого плану на цей період), платежі 

з погашення державного боргу – 169,3 млрд грн (99,5% уточненого плану на цей період), платежі з обслуговування державного боргу – 75 млрд грн 

(97,5% уточненого плану на цей період). 

Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 5 місяців п.р. становили 376,6 млрд грн, або 170,5% плану на цей період. Зокрема, 

через розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 225,5 млрд грн, з них за рахунок випуску військових облігацій – 200,2 млрд 

грн (включаючи 120 млрд грн – шляхом придбання у власність НБУ). Зовнішні запозичення становили 151,1 млрд грн, з яких значні кошти надійшли 

від: Міжнародного валютного фонду – 41,3 млрд грн (1,4 млрд дол.); Європейського Союзу – 37,1 млрд грн (1,2 млрд євро); Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку – 22,6 млрд грн (285,8 млн дол. та 0,4 млрд євро); Європейського інвестиційного банку – 21,1 млрд грн (639 млн євро); 

Уряду Канади – 11,5 млрд грн (392,8 млн дол.); Французького агентства розвитку – 9,7 млрд грн (300 млн євро); Німецької кредитної установи для 

відбудови – 4,8 млрд грн (150 млн євро); Японського агентства розвитку – 3 млрд грн (13 млрд єн). 



 
 

ПРОЕКТ 
 

6 
 

З початку року було прийнято 4 рішення Уряду, якими передбачено надати у 2022 році державні гарантії для забезпечення часткового виконання 

боргових зобов’язань за портфелем кредитів 28 банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікро-, малого і середнього підприємництва – 

резидентам України, загалом у межах майже 23 млрд грн. За 4 місяці п.р. відповідні державні гарантії надано в обсязі 19,1 млрд грн, з них у квітні – 

17,9 млрд грн. 

Кошти бюджетів та інших клієнтів Казначейства на 1 червня 2022 р. становили 24,7 млрд грн, у т.ч.: на єдиному казначейському рахунку – 10,4 млрд 

грн, на рахунках Казначейства в установах банків – 1,5 млрд грн, на інших рахунках – 12,8 млрд грн. 

Інфляційний тиск зростає, що підштовхує до пришвидшення нормалізації монетарної політики. Споживча інфляція пришвидшилась до 18% р/р у травні, 

у порівнянні з 16,4% р/р у квітні. З огляду на підвищення макроекономічних ризиків у червні НБУ повернувся до активної процентної політики, облікову 

ставку підвищено з 10% до 25%, що посилить захист гривневих доходів та заощаджень громадян і допоможе НБУ забезпечувати курсову стабільність 

та стримувати інфляційні процеси під час війни. 

Важливим елементом у здійсненні завдань з відновлення у післявоєнний період є своєчасна координація зусиль міжнародних партнерів та уряду. 

Цьому сприятиме впровадження Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, яку було підготовлено в 

координації з міжнародними партнерами та схвалено у грудні 2021 року, і Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. 

Подальша діяльність щодо реформування та розвитку фінансової системи має бути сконцентрована передусім на реалізації вже прийнятих програмних 

документів, поступовому поверненні до умов функціонування, що діяли до 24 лютого 2022 року, та приведенні законодавства у відповідність до 

законодавства ЄС.  

Ключові виклики у сфері: 

● Часткове або повне руйнування об'єктів інфраструктури та промислових й логістичних об’єктів; 

● Падіння економіки; 

● Зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу; 

● Зниження податкових надходжень, авансова сплата податків, невизначеність щодо сплати податків до кінця року; 

● Значне навантаження на державний бюджет при одночасному зменшенні доходів та зростанні витрат; 

● Подальша пріоритизація видатків і забезпечення їх ефективності та досягнення результатів; 

● Тиск на національну валюту через погіршення платіжного балансу та реалізація проінфляційних ризиків; 

● Відтік капіталу та погіршення фінансового стану фінансових установ; 

● Швидке зниження реальних і номінальних доходів та скорочення заощаджень населення; 

● Високі ризики національної економіки і конкретних підприємств в умовах воєнної та поствоєнної економіки; 
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● Не гармонізоване в повній мірі законодавство, що регулює функціонування фінансової системи, із законодавством ЄС уповільнює 

євроінтеграцію та приєднання до ЄС; 

● Не застосування в повній мірі практики протидії шахрайству та тероризму через інструменти митної та податкової політики, а також безпекової 

функції митних органів;  

● Погіршення фінансових умов на міжнародних ринках, викликані жорсткішими фінансовими умовами, сповільненням світової економіки та 

геополітичною напругою. 

Ключові можливості: 

● Широкий доступ до міжнародної співпраці та підтримки з боку партнерів України;  

● Інтенсифікація зусиль щодо аналізу прогалин та приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС; 

● Подальша інтеграція України у світову економіку в якості надійної податкової юрисдикції, податкова політика якої забезпечує платникам 

податків можливості для виконання їх обов’язків, а державі – можливість фінансувати свої зобов'язання; 

● Інтеграція фінансової системи України із країнами ЄС; 

● Забезпечення фінансової системи довгостроковим ресурсом та розширення кредитування; 

● Швидкий розвиток цифрових каналів надання фінансових послуг; 

● Посилення безпеки фінансових установ. 

Ключові обмеження/рамка: 

● Невизначеність строків завершення бойових дій; 

● Продовження руйнування інфраструктури та промислових підприємств до завершення бойових дій; 

● Висока потреба у фінансуванні оборони та подальшого відновлення країни; 

● Недостатність внутрішніх фінансових ресурсів; 

● Підтримування цінової та фінансової стабільності; 

● Збереження балансу між ціновою та фінансовою стабільністю і економічним розвитком; 

● Недостатній рівень інвестиційної привабливості України; 

● Високі ризики для відновлення кредитування; 

● Руйнування та пошкодження об’єктів застави під банківські кредити. 
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Напрям «Державні (публічні) фінанси». 
 
Підгрупа 1: Податкова політика. 

 
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової 

системи, її реформування»: 
 

Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

Ключові виклики 
(узагальнено для 

визначеної сфери: 

Податкова політика) 

Необхідність пошуку балансу між забезпеченням фінансування найбільш критичних статей бюджету та стимулюванням 
відновлення економіки 

Нагальна потреба в удосконаленні процедур адміністрування обов’язкових платежів з метою забезпечення транспарентності, 

усунення зайвих бюрократичних процесів та зменшення рівня адміністративних витрат. 
Нагальна потреба у трансформації порядку адміністрування окремих податків відповідно до кращих міжнародних стандартів 

оподаткування,  
Підвищення рівня інституційної спроможності податкових органів з метою забезпечення ефективності податкового контролю 

та підвищення ступеня задоволеності платників податків рівнем сервісного обслуговування.  
Необхідність забезпечення фіскальної дисципліни та підтримання рівня податкової культури платників податків в умовах 

нестабільності політичного середовища 

Акумулювання ризиків з високою ймовірністю їх настання – масовий та катастрофічний характер збитків населення та бізнесу 
в результаті воєнних дій, що матиме суттєвий вплив на рівень податкових надходжень та можливості платників податків 

виконувати свої зобов’язання 

Ключові можливості 
(узагальнено для 

визначеної сфери: 
Податкова політика) 

Можливості для розвитку податкової системи, яка враховує вимоги до інтеграції України у ЄС та світову економіку у якості 
надійної податкової юрисдикції, забезпечує платникам податків можливості для виконання їх обов’язків, а державі – 

можливість фінансувати свої зобов'язання 
Безпрецедентна підтримка ключових світових лідерів, перспективи одержання Україною статусу країни-кандидата на вступ до 

ЄС. Можливості для поступової гармонізація податкового та митного законодавства України із законодавством ЄС (умова 

членства в ЄС) 
Запровадження нових ІТ рішень, які є сумісними з ІТ рішеннями ЄС, створюють нові інструменти для розвитку системи аналізу 

ризиків, забезпечення балансу контрольних заходів та спрощень, а також забезпечують виконання критерії до країни 
кандидата на вступ в ЄС в частині ІТ систем податкових органів 

Ключові обмеження 

(узагальнено для 
визначеної сфери: 

Податкова політика) 

Непередбачуваність часу завершення війни на території України та стану інфраструктури:  

постійні ризики збільшення руйнування логістичної, митної та іншої інфраструктури, складність планування її відбудови 
необхідність враховувати обмеження бізнесу із відновлення та розвитку ЗЕД та обсягів експорту (втрачені або зруйновані 

засоби виробництва, логістичні шляхи тощо; складність втримати трудові ресурси; непередбачуваність у плануванні 
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Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

збереження, розвитку та розбудови бізнесу; зменшення обсягів та географії ринків реалізації товарів та послуг; залежність від 
валютних обмежень, валютних коливань та непередбачуваності тенденцій на фінансовому ринку під час війни) 

неможливість визначити базові показники, необхідні для оцінки ефективності податкової системи, в тому числі з метою 

визначення напрямків її трансформації у пост-воєнний період (кількість активних платників податків на момент скасування чи 
припинення воєнного стану, розмір податкової заборгованості, розмір накопичених збитків, кількість найманих працівників та 

фізичних осіб – підприємців, які продовжують діяльність тощо) 
Необхідність фінансування витрат Державного бюджету в умовах різкого падіння надходжень через війну 

Неможливість «моментального» запровадження будь-яких суттєвих змін, потреба в часі на їх розробку і впровадження, 
особливо частині ІТ-систем Державної податкової служби (ДПС) та інших органів державної влади 

 

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової системи, її реформування» в обраній 
сфері: 

2.1. Цілі, спрямовані на вирішення визначеної проблем: 

 

 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

І. КОМПЛЕКСНІ ТЕМИ 

Проблема 1.1. Наявність нагальних питань, які виникають у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, пов’язаних із збройною агресією російської федерації (держави-

агресора) проти України та обставинами воєнного стану 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Врегулювання питань, які 

виникають у платників податків щодо 

застосування чинних вимог 

Податкового кодексу України та 

законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, пов’язаних із 

збройною агресією російської 

федерації (держави-агресора) проти 

України та обставинами воєнного 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

стану. Врегулювання окремих 

технічних проблем, що виникли в 

процесі адміністрування податків та 

зборів внаслідок запровадження 

воєнного стану 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року     

Ризики досягнення цілі 1) Збройна агресія держави-агресора; 

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади 

    

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

   

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Не вимагає додаткового фінансування    

Пропоновані джерела 

фінансування 
X 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

   

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 
X 

  

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС  
X 

  

Проблема 1.2. Наявність питань щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, які мають бути вирішені у податкових періодах, на які припадає завершення чи скасування воєнного стану 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Ціль 1 (ІІ): Врегулювання питань, 

які виникають у платників податків 

щодо застосування чинних вимог 

Податкового кодексу України та 

законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, які мають бути 

вирішені у податкових періодах, на які 

припадає завершення чи скасування 

воєнного стану. Врегулювання 

окремих технічних проблем, що 

виникли в процесі адміністрування 

податків та зборів після скасування чи 

припинення воєнного стану 

  

Термін виконання в межах 

етапу 

 Протягом трьох місяців після 

завершення воєнного стану  
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі  1) Неможливість чіткого 

прогнозування моменту скасування чи 

припинення воєнного стану; 

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади  

  

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  Не вимагає додаткового фінансування  

 

Пропоновані джерела 

фінансування 
  X 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

  
X 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС 
 X 

 

Проблема 1.3. Невідповідність законодавства України податковому законодавству ЄС, необхідність гармонізації у зв’язку з наданням статусу кандидата 

в ЄС для України 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (ІІ): Формування 

рекомендацій щодо послідовності 

опрацювання положень Директив ЄС, 

які потребують імплементації в 

законодавство України щодо 

нарахування та сплати податків, 

податкового адміністрування 

Ціль 2 (ІІ): Розробка положень та 

пропозицій для внесення змін у 

Податковий кодекс України (іншого 

законодавства України за потреби) за 

результатами попереднього етапу 

Ціль 3 (ІІІ): Прийняття 

законодавчих змін, необхідних для 

імплементації Директив ЄС в 

законодавство України 

Ціль 4 (ІІІ): Розробка та 

впровадження необхідних ІТ-рішень 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року Грудень 2025 року Ціль 3 (ІІІ): Грудень 2026 року 

Ціль 4 (ІІІ): Грудень 2028 року 

Ризики досягнення цілі Збройна агресія держави-агресора; 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади  

Відсутність у органів державної влади 

України знань законодавства ЄС 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади; 

Відсутність у органів державної влади 

знань законодавства ЄС 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблена «Дорожня карта 

гармонізації законодавства 

України податковому 

законодавству ЄС» 

Розроблено зміни до законодавства 

України, згідно затвердженої 

дорожньої карти 

 

Ціль 3 (ІІІ):  

Прийнято зміни до законодавства 

України, розроблені відповідно до 

завдань по досягненню цілі 2 (ІІ); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 4 (ІІІ):  

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України  

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Пропоновані джерела 

фінансування 

Міжнародна технічна допомога 

(проект EU4PFM) 

Міжнародна технічна допомога  Міжнародна технічна допомога 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ «Євроінтеграція»; 

РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

 

РГ «Євроінтеграція»; 

РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

РГ «Євроінтеграція»; 

РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика; 

РГ «Діджиталізація» 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 
X X X 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Див. Розділ 7 «Основні законодавчі 

акти ЄС у сфері оподаткування та їх 

імплементація у законодавство 

України» 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 1.4. Запит платників податків на визначення та втілення якісних комплексних трансформацій податкової системи у поствоєнний період 

На етапі поствоєнного відновлення перед Україною постане питання суттєвої трансформації податкової політики, що буде пов’язано не лише з 

необхідністю врахування особливостей та трендів розвитку економіки у поствоєний період, але перегляду векторів витрат, що будуть здійснюватися 

межах публічного фінансування.  

Ключовими внутрішніми обмеженнями та викликами стануть: необхідність формування балансу між бажаннями платників податків, як в межах 

оподаткування приватних доходів, так і щодо корпоративного оподаткування, забезпечення надання податкових пільг, зменшення рівня податкового 

навантаження та загальної лібералізації податкової системи, та вимогами бізнесу, щодо забезпечення високого ступеня залученості держави у надання 

широкого інструментарію для покриття потреби приватного сектору економіки у зовнішніх фінансових ресурсах, та приватних осіб, щодо покриття не 

лише соціальних гарантій, але й відшкодування шкоди, завданої в наслідок воєнних дій (зокрема розширення державної програми фінансування програм 

«доступного житла», компенсації втраченого доходу тощо).  

Зазначена дискусія повинна враховувати необхідність гармонізації національного податкового законодавства із правом ЄС, а також інтеграцію України у 

світову економіку у якості надійної податкової юрисдикції. При цьому запропоновані зміни мають забезпечити платникам податків можливості для 

виконання обов’язків, а державі – можливість фінансувати свої зобов'язання. Важливою вимогою є застосування комплексного підходу до аналізу всіх 

елементів податкової системи з урахуванням кращих світових практик та трендів розвитку податкової політики в світі. 

Невизначеність на першому етапі Плану щодо обсягу фінансування, що повинно бути покрито на наступних етапах за рахунок публічних джерел, 

відсутність можливості прогнозування рівномірності надходження податкових платежів (через невизначеність статичних показників кількості платників 

податків, їх розподілу по галузях економіки, їх фінансового стану на момент завершення чи припинення воєнного стану, а також рівня їх 

платоспроможності та потенціалу до економічного росту), майже унеможливлює дискусію стосовно обсягу податкових стимулів для їх впровадження в 

середньо- і довгостроковій перспективі (від 5 і більше років). 

Як наслідок, обговорення напрямків трансформації має відбуватися на першому етапі, але завершене може бути в рамках другого етапу Плану. До 

обговорення необхідно залучити не лише національних експертів, представників бізнес-асоціації, але і міжнародних експертів (ОЕСР, Глобального 

форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, МВФ та ЄС). 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Розробка Концепції 

трансформації податкової системи 

України у пост-воєнний період (із 

Ціль 2 (ІІ): Уточнення та узгодження 

Концепції трансформації податкової 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

залученням національних та 

міжнародних експертів: ОЕСР, 

Глобального форуму з прозорості та 

обміну інформацією для податкових 

цілей, МВФ та ЄС) 

системи України у пост-воєнний 

період  

Ціль 3 (ІІ): Підготовка та прийняття 

законодавчих змін, передбачених 

Концепцією трансформації податкової 

системи України» 

Ціль 4 (ІІІ): Розробка та 

впровадження необхідних ІТ-рішень 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року Ціль 2 (ІІ): Протягом двох місяців 

після скасування або припинення 

воєнного стану 

Цілі 3 (ІІ): Протягом шести місяців 

після скасування або припинення 

воєнного стану 

Ціль 4 (ІІ): У терміни визначені 

змінами 

 

Ризики досягнення цілі Збройна агресія держави-агресора; 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлени 

стейкхолдерів; 

Невідповідність напрацьованих 

пропозицій до Концепції позиції 

міжнародних партнерів 

Цілі 2 (ІІ), 3 (ІІ): 

Неможливість чіткого прогнозування 

моменту скасування чи припинення 

воєнного стану 

Ціль 4 (ІІ):  

Відсутність фінансування 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблена «Концепція 

трансформації податкової 

системи України», яка враховує 

вимоги до інтеграції України у світову 

економіку у якості надійної податкової 

юрисдикції, забезпечує платникам 

податків можливості для виконання їх 

обов’язків, а державі – можливість 

фінансувати свої зобов'язання 

Ціль 3 (ІІІ):  

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України, розроблені за 

результатами виконання цілі 2 (ІІ); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 4 (ІІІ):  

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання Потребує опрацювання   

Пропоновані джерела 

фінансування 

Міжнародна технічна допомога Міжнародна технічна допомога   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ «Функціонування фінансової 

системи, її реформування»/РПГ 

«Митна політика», РГ 

«Євроінтеграція», РГ «Відновлення та 

розвиток економіки», РГ 

«Діджиталізація», РГ «Соціальна 

РГ «Функціонування фінансової 

системи, її реформування»/РПГ 

«Митна політика», РГ 

«Євроінтеграція», РГ «Відновлення та 

розвиток економіки», РГ 

«Діджиталізація», РГ «Соціальна 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

політика», РГ «Нова аграрна 

політика», нші галузеві групи 

політика», РГ «Нова аграрна 

політика», нші галузеві групи 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 
X X  

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

X X 

 

ІІ. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Проблема 2.1. Невідповідність законодавства України щодо податку на додану вартість (ПДВ) деяким положень Директиви 2006/112/ЄС від 28 

листопада 2006 року «Про загальну систему податку на додану вартість» 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Визначення положень 

Директиви ЄС 112 (Директива 

2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 

року «Про загальну систему податку 

на додану вартість»), які потребують 

імплементації в законодавство України 

щодо податку на додану вартість 

(ПДВ) та іншого законодавства (за 

потреби) 

Ціль 2 (ІІ): Розробка положень та 

пропозицій для внесення змін у 

Податковий кодекс України (іншого 

законодавства України за потреби) за 

результатами попереднього етапу 

Ціль 3 (ІІІ): Розробка та 

впровадження необхідних ІТ-рішень 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року Грудень 2025 року Квітень 2027 року  

Ризики досягнення цілі 1) Збройна агресія держави-агресора; Неузгодженість позицій органів 

державної влади, залучених до 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади, залучених до 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади залучених до 

процесу імплементації Директиви 

2006/112/ЄС 

процесу імплементації Директиви 

2006/112/ЄС 

процесу імплементації Директиви 

2006/112/ЄС 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблено «дорожню карту» 

гармонізації законодавства України з 

положеннями Директиви 2006/112/ЄС 

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України щодо 

гармонізації податкового 

законодавства України з положеннями 

Директиви 2006/112/ЄС 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

 Потребує опрацювання  Потребує опрацювання  Потребує опрацювання 

Пропоновані джерела 

фінансування 

Міжнародна технічна допомога 

(проект EU4PFM) 

Міжнародна технічна допомога  Міжнародна технічна допомога 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ «Євроінтеграція», РГ з питань 

функціонування фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

РГ «Євроінтеграція», РГ з питань 

функціонування фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

РГ «Євроінтеграція», РГ з питань 

функціонування фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 
X X X 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Директива Ради ЄС № 2006/112/ЄС 

від 28.11.2006 року про спільну 

систему податку на додану вартість  

X X 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0

112 

ІІІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

Проблема 3.1. Необхідність виконання зобов’язань по Угоді про асоціацію України та ЄС (в частині акцизного податку на пальне). Недостатність 

надходжень до державного бюджету. Необхідність забезпечення фінансування спеціального дорожнього фонду 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Скасування пільги (ставка 

“0”) з оподаткування акцизним 

податком пального 

  

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 

 

   

Ризики досягнення цілі 1) Збройна агресія держави-агресора; 

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади 

   

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Не вимагає додаткового фінансування     

Пропоновані джерела 

фінансування 
Х  

   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ «Євроінтеграція»    

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
Х 

  

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х 

  

Проблема 3.2. Необхідність виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (в частині забезпечення контрольованості обігу підакцизних товарів). 

Удосконалення адміністрування акцизного податку з пального і спирту етилового 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Опрацювання пропозицій 

щодо удосконалення системи 

електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту 

етилового (СЕАРПС) 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка та 

узгодження з ДПС і бізнесом 

законодавчих змін щодо 

відображення в СЕАРПС власників 

пального для виявлення фіктивних 

операцій (наразі облік ведеться за 

місцем зберігання та відвантаження); 

розробка та прийняття законодавчих 

змін 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ціль 3 (ІІ): Оновлення ІТ-рішень 

(систем), які застосовуються ДПС 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 

 

Ціль 2 (ІІ): Червень 2023 року 

Ціль 3 (ІІ): Протягом шести місяців 

після прийняття законодавчих змін 

 

Ризики досягнення цілі Збройна агресія держави-агресора; 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Опрацьовані пропозиції щодо 

удосконалення СЕАРПС 

Ціль 2 (ІІ): 

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України. 

Ціль 3 (ІІ):  

ІТ рішення ДПС оновлені відповідно 

до запроваджених змін 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Ціль 1 (І): Не вимагає додаткового 

фінансування 

Ціль 2 (IІ): Не вимагає додаткового 

фінансування 

Ціль 3 (IІ): Потребує опрацювання 

 

Пропоновані джерела 

фінансування 

 Ціль 3 (IІ): Міжнародна технічна 

допомога 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ «Євроінтеграція» РГ «Євроінтеграція»  

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
Х Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х Х 

 

Проблема 3.3. Тиск на суб’єктів господарювання, які зберігають пальне для власних потреб, та усунення перешкод у здійсненні ними законної 

господарської діяльності 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Усунути тиск на суб’єктів 

господарювання, які зберігають 

пальне для власних потреб, та 

усунення перешкод у здійсненні ними 

законної господарської діяльності 

  

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі Збройна агресія держави-агресора; 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади 

   

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

   

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Не вимагає додаткового фінансування     

Пропоновані джерела 

фінансування 
Х  

   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 
Х 

   

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
Х 

  

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 3.4. Необхідність приведення законодавства України до норм законодавства ЄС щодо контролю за обігом тютюнових виробів 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Нормативне регулювання 

електронної системи контролю за 

обігом тютюнових виробів 

Ціль 1 (ІІ): Нормативне регулювання 

запровадження електронної системи 

контролю за обігом тютюнових 

виробів 

Ціль 2 (ІІ): Розробка ІТ-рішень для 

запровадження електронної системи 

контролю за обігом тютюнових 

виробів 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 

 

Ціль 1 (ІІ): Грудень 2023 року 

Ціль 2 (ІІ): Грудень 2025 року 

 

Ризики досягнення цілі Ціль 1 (І): 

Збройна агресія держави-агресора; 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

 

Ціль 1 (ІІ): 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

Ціль 2 (ІІ): 

Несвоєчасність розробки відповідного 

ІТ-рішення 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблено проєкт Закону України Ціль 1 (ІІ):  

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 2 (ІІ): ІТ-системи ДПС оновлені 

у відповідності із законодавчими 

змінами та введені в експлуатацію 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Не вимагає додаткового фінансування  Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 
Х 

Ціль 2 (ІІ): Кошти в межах 

фінансування ДПС 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ «Євроінтеграція», РГ 

«Діджиталізація» 

РГ «Євроінтеграція», РГ 

«Діджиталізація» 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
Х Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х Х 

 

Проблема 3.5. Необхідність удосконалення ліцензування для спрощення ведення бізнесу та адміністрування 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Відміна паперових 

ліцензій. Застосування загальних 

вимог до порядку видачі і анулювання 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

ліцензій на всі види діяльності з 

підакцизними товарами 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

Грудень 2023 року  

Ризики досягнення цілі   Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 
  

Кошти в межах фінансування ДПС  

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  
Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
 Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 Х 

 

Проблема 3.6. Регулювання рівня споживання шкідливих для здоров’я продуктів харчування через запровадження акцизного податку щодо них [tax on 

sugar-sweetened beverages] 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Ціль 1 (ІІ): Запровадження 

акцизного податку на підсолоджені 

цукром напої з метою зменшення їх 

споживання 

 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

 Грудень 2024 року   

Ризики досягнення цілі   Ризик адміністративно- 

організаційного виконання завдань 

(неузгодженість позицій, відсутність 

порозуміння між органами державної 

влади, залученими до виконання) 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

   Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 

  Потребує опрацювання  

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ «Охорона здоров’я» (забезпечення 

заходів щодо подолання ключових 

факторів ризику, що спричиняють 

високий тягар захворювань). 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

  

Taxes on Sugar-Sweetened Beverages 

Summary of International Evidence and 

Experiences. World Bank: 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/1

0.1596/33969 

Policy brief: sugar-sweetened beverage 

taxation. UNICEF:  

https://www.unicef.org/media/116681/fi

le/Sugar-

Sweetened%20Beverage%20(SSB)%20

Taxation.pdf? 

 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/33969
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/33969
https://www.unicef.org/media/116681/file/Sugar-Sweetened%20Beverage%20(SSB)%20Taxation.pdf
https://www.unicef.org/media/116681/file/Sugar-Sweetened%20Beverage%20(SSB)%20Taxation.pdf
https://www.unicef.org/media/116681/file/Sugar-Sweetened%20Beverage%20(SSB)%20Taxation.pdf
https://www.unicef.org/media/116681/file/Sugar-Sweetened%20Beverage%20(SSB)%20Taxation.pdf
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

An analysis of the sugar-sweetened 

beverages tax in Catalonia, Spain: 

https://www.fao.org/publications/card/e

n/c/CB4176EN 

Implementing Taxes on Sugar-

Sweetened Beverages: An overview of 

current approaches and the potential 

benefits for children. March 2019:  

https://scalingupnutrition.org/news/impl

ementing-taxes-on-sugar-sweetened-

beverages-an-overview-of-current-

approaches/ 

A role for taxation in reducing Australia’s 

sugar consumption:  

https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/si

tes/default/files/uploads/taxstudies_cra

wford_anu_edu_au/2022-

03/complete_policy_brief_1_2022_m_pa

rkes.pdf 

Paving the way to a sugar-sweetened 

beverages tax in Estonia:  

https://policycommons.net/artifacts/546

044/paving-the-way-to-a-sugar-

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4176EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4176EN
https://scalingupnutrition.org/news/implementing-taxes-on-sugar-sweetened-beverages-an-overview-of-current-approaches/
https://scalingupnutrition.org/news/implementing-taxes-on-sugar-sweetened-beverages-an-overview-of-current-approaches/
https://scalingupnutrition.org/news/implementing-taxes-on-sugar-sweetened-beverages-an-overview-of-current-approaches/
https://scalingupnutrition.org/news/implementing-taxes-on-sugar-sweetened-beverages-an-overview-of-current-approaches/
https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2022-03/complete_policy_brief_1_2022_m_parkes.pdf
https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2022-03/complete_policy_brief_1_2022_m_parkes.pdf
https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2022-03/complete_policy_brief_1_2022_m_parkes.pdf
https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2022-03/complete_policy_brief_1_2022_m_parkes.pdf
https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/taxstudies_crawford_anu_edu_au/2022-03/complete_policy_brief_1_2022_m_parkes.pdf
https://policycommons.net/artifacts/546044/paving-the-way-to-a-sugar-sweetened-beverages-tax-in-estonia/1523650/
https://policycommons.net/artifacts/546044/paving-the-way-to-a-sugar-sweetened-beverages-tax-in-estonia/1523650/


 
 

ПРОЕКТ 
 

31 
 

 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

sweetened-beverages-tax-in-

estonia/1523650/ 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 

Регламент Європейського парламенту 

і Ради (ЄС) № 1169/2011 від 25 

жовтня 2011 року про надання 

споживачам інформації про харчові 

продукти$ 

Регламент Європейського парламенту 

і Ради (ЄС) №1333/2008 від 16 грудня 

2008 року про харчові добавки 

 

ІV. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Проблема 4.1. Необхідність імплементації положень Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових 

служб 2022 року, а також положень Кроків 7, 8-10 та 13 Плану дій BEPS, які ще не впроваджені повною мірою 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Удосконалення правил 

трансфертного ціноутворення з 

урахуванням рекомендацій ОЕСР та 

міжнародного досвіду оподаткування 

   

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 

 

  

 

 

Ризики досягнення цілі 1) Збройна агресія держави-агресора;    

https://policycommons.net/artifacts/546044/paving-the-way-to-a-sugar-sweetened-beverages-tax-in-estonia/1523650/
https://policycommons.net/artifacts/546044/paving-the-way-to-a-sugar-sweetened-beverages-tax-in-estonia/1523650/
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів. 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

   

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання    

Пропоновані джерела 

фінансування 

Потребує опрацювання    

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

    

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2022 

https://www.oecd.org/tax/transfer-

pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-

for-multinational-enterprises-and-tax-

administrations-20769717.htm 

  

 

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х   

 

Проблема 4.2. Необхідність створення стимулів для реінвестицій у капітальні витрати для платників податку на прибуток 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Створення стимулів для 

оновлення застарілого, зношеного, 

втраченого та пошкодженого 

виробничого обладнання за рахунок 

реінвестицій 

   

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 

 

  

 

 

Ризики досягнення цілі Збройна агресія держави-агресора; 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

   

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання     

Пропоновані джерела 

фінансування 

Потребує опрацювання     

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 
X 

   

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
X   

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

X   

 

V. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Проблема 5.1. Наявність дисбалансу у надходженнях податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) між місцевими бюджетами 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Зміна механізму 

зарахування ПДФО на основі 

інформації, де проживають та 

голосують платники податків, 

відповідно до європейських норм 

Ціль 2 (ІІ): Розробка ІТ-рішень для 

забезпечення механізму зарахування 

ПДФО за місцем проживання 

платника податку 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

Ціль 1 (ІІ): Червень 2023 року 

Ціль 2 (ІІ): Січень 2025 року 

  

 

Ризики досягнення цілі  Ціль 1 (ІІ): 

Політичний опір великих міст, які 

отримують вигоду від нинішньої 

системи; 

Небажання мешканців реєструвати 

зміну свого місця проживання 

Ціль 2 (ІІ): 

Недостатність ресурсів для розробки 

та впровадження нових 

інформаційних систем 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  Ціль 1 (ІІ): 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 2 (ІІ): 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 

  Ціль 2 (ІІ): 

Кошти міжнародної технічної 

допомоги 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ «Державне управління», РГ 

«Відновлення та розбудова 

інфраструктури», РГ «Відновлення та 

розвитку економіки», РГ 

«Будівництво, містобудування, 

модернізація міст та регіонів», РГ 

«Європейська інтеграція», РГ 

«Діджиталізація» 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
  X   

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

  X   

Проблема 5.2. Необхідність запровадження стимулюючих моделей оподаткування приватних осіб 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

   Ціль 1 (ІІІ): Створення правової 

бази для запровадження посімейного 

оподаткування (в тому числі 

оподаткування домогосподарств) 

через: 

надання прав певним категоріям 

фізичних осіб оподаткування їх 

загального сукупного доходу шляхом 

подачі єдиної спільної декларації та 

можливості застування об’єднаної 

податкової знижки (врахування 

спільних витрат).  

розширення обсягу податкової знижки 

через надання податкових вирахувань 

на витрати щодо залежних осіб  

Ціль 2 (ІІІ): Розробка ІТ-рішень для 

забезпечення механізму з посімейного 

оподаткування  

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

 Ціль 1 (ІІІ): Січень 2026 року 

Ціль 2 (ІІІ): Січень 2027 року 

Ризики досягнення цілі   Ціль 1 (ІІІ): 

Ризик адміністративно- 

організаційного виконання завдань 

(неузгодженість позицій, відсутність 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

порозуміння між органами державної 

влади, залученими до виконання) 

Політичний опір великих міст, які 

отримують вигоду від нинішньої 

системи; в тому числі через 

небажання зменшення обсягу ПДФО, 

що надходить до їх бюджету через 

розширення застосування податкової 

знижки  

Ціль 2 (ІІІ): 

Недостатність ресурсів для розробки 

та впровадження нових 

інформаційних систем 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

    Ціль 1 (ІІІ): 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 2 (ІІІ): 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

    Ціль 2 (ІІ): 

Кошти міжнародної технічної 

допомоги 

Пропоновані джерела 

фінансування 

   Потребує опрацювання 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

   РГ «Соціальна політика», РГ 

«Діджиталізація» 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
   Х 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

   Х 

VІ. РЕНТНА ПЛАТА 

Проблема 6.1. Необхідність спрощення адміністрування плати та створення рівних умов оподаткування для всіх операторів мобільного зв’язку 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Ціль 1 (ІІ): Відміна усіх підвищуючих 

та понижуючих коефіцієнтів, які 

застосовуються до ставок рентної 

плати за користування 

радіочастотним ресурсом для 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

стільникового зв’язку, з одночасним 

переглядом розміру таких ставок 

Термін виконання в межах 

етапу 

  Грудень 2022 року 

 

 

Ризики досягнення цілі   Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

Не вимагає додаткового фінансування  

Пропоновані джерела 

фінансування 
  X 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  
X 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

 

 X 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 

 X 

 

VIІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 

Проблема 7.1. Необхідність трансформації структури вітчизняної системи екологічного оподаткування та розширення вітчизняної системи екологічного 

оподаткування відповідно до класифікаційних стандартів ЄС 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Ціль 1 (ІІ): Переглянути ставки 

екологічного податку за розміщення 

відходів за принципом «платить 

більше той, хто більше забруднює» 

Ціль 2 (ІІ): Провести аналітичну 

роботу та впровадити зміну механізму 

оподаткування екологічним податком 

викидів двоокису вуглецю (СО2) 

Ціль 3 (ІІ): Провести аналітичну 

роботу, необхідну для гармонізації 

існуючої системи національного 

екологічного оподаткування з 

податковою системою ЄС  

Ціль 4 (ІІІ): Гармонізувати існуючу 

систему національного екологічного 

оподаткування в Україні з податковою 

системою ЄС 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Термін виконання в межах 

етапу 

 Ціль 1 (ІІ): Грудень 2022 року 

Ціль 2 (ІІ): Грудень 2023 року 

Ціль 3 (ІІ): Грудень 2023 року 

Грудень 2026 року 

Ризики досягнення цілі   Цілі 1 (ІІ), 2 (ІІ), 3 (ІІ): 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів. 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів. 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

 Цілі 1 (ІІ), 2 (ІІ): 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 3 (ІІ) 

Проведено аналітичну роботу щодо 

планування заходів гармонізації 

існуючої системи національного 

екологічного оподаткування з 

податковою системою ЄС 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України (як зазначено 

у Розділі 4); 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України;  
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

 Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Пропоновані джерела 

фінансування 
  

 Міжнародна технічна допомога  Міжнародна технічна допомога 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

   РГ «Екологічна безпека»  РГ «Екологічна безпека» 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

 

Breuing J. Arevision of Ukraine’s Carbon 

Tax  

https://www.lowcarbonukraine.com/wp-

content/uploads/A-Revision-of-Ukraines-

Carbon-Tax.pdf 

OECD (2021). Effective Carbon Rates 

2021. Pricing Carbon Emissions through 

Taxes and Emissions Trading. 

https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/0e8e24f5-

en/1/3/1/index.html?itemId=/content/p

ublication/0e8e24f5-

en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb

217622cd&itemIGO=oecd&itemContent

Type=book#figure-d1e238 

Х 

https://www.lowcarbonukraine.com/wp-content/uploads/A-Revision-of-Ukraines-Carbon-Tax.pdf
https://www.lowcarbonukraine.com/wp-content/uploads/A-Revision-of-Ukraines-Carbon-Tax.pdf
https://www.lowcarbonukraine.com/wp-content/uploads/A-Revision-of-Ukraines-Carbon-Tax.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e238
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e238
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e238
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e238
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e238
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e238
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book#figure-d1e238
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 
 Х 

Environmental taxes. A statistical guide 

/ Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2013 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/prod

ucts-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-13-

005 

VIІІ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 

Проблема 8.1. Необхідність посилення управлінських функцій органів місцевого самоврядування; покращення адміністрування місцевих податків; 

посилення фінансової спроможності та розвиток місцевих громад 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Ціль 1 (ІІ): Надання додаткових 

повноважень органам місцевого 

самоврядування в частині 

адміністрування місцевих податків і 

зборів 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка нормативного 

забезпечення для запровадження 

оціночної вартості об’єктів 

нерухомості для цілей визначення 

бази оподаткування податком на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Ціль 3 (ІІ): Розробка ІТ-рішень 

системи оцінки об’єктів 

Ціль 4 (ІІІ): Проведення робіт із 

наповнення реєстрів щодо оціночної 

вартості об’єктів нерухомості та 

перевірки достовірності даних 

контролюючих органів 

Ціль 5 (ІІІ): Впровадження вимог 

щодо оподаткування податком на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на базі оціночної 

вартості об’єктів нерухомості 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-13-005
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-13-005
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-13-005
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Термін виконання в межах 

етапу 

 Ціль 1 (ІІ): Грудень 2023 року 

Ціль 2 (ІІ): Грудень 2025 року 

Ціль 3 (ІІ): Грудень 2025 року 

Ціль 4 (ІІІ): Грудень 2026 року 

Ціль 5 (ІІІ): Січень 2027 року 

Ризики досягнення цілі   Цілі 1 (ІІ), 2 (ІІ): 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів. 

Ціль 3 (ІІ): 

Не своєчасність розробки відповідного 

ІТ-рішення.  

Не повнота даних Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно (не перенесені дані із «старих 

реєстрів», що функціонували до 1 

січня 2013 року)  

Цілі 4 (ІІІ), 5 (ІІІ): 

Відсутність (втрата) даних для 

наповнення реєстрів щодо оціночної 

вартості об’єктів нерухомості; 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів щодо аудиту повноти 

даних реєстрів  

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  Цілі 1 (ІІ), 2 (ІІ):  

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 4 (ІІІ): 

Проведено аудит достовірності 

наповнення баз даних контролюючих 

органів в частині даних про платників 

податку та об’єкти оподаткування 

податком на нерухоме майно 

Ціль 5 (ІІІ): 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ціль 3 (ІІ): 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

Вимоги щодо оподаткування податком 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на базі оціночної 

вартості об’єктів нерухомості набрали 

чинності та застосовуються 

платниками податків та 

контролюючими органами 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

 Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Пропоновані джерела 

фінансування 
  

Кошти міжнародної технічної 

допомоги 

Кошти міжнародної технічної 

допомоги 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ «Юстиція», РГ «Будівництво, 

містобудування, модернізація міст та 

регіонів» 

РГ «Юстиція», РГ «Будівництво, 

містобудування, модернізація міст та 

регіонів» 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
 Х Х 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 Х Х 

IX. ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК 

Проблема 9.1. Запит страхувальників на пошук можливостей для зменшення навантаження на фонд оплати праці при одночасному збереженні 

стабільності фінансової системи та забезпечення дотримання державних гарантій перед застрахованими особами за діючими видами 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, 

пенсійне забезпечення та інші виплати) 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Провести аналітичну 

роботу щодо визначення оптимальної 

моделі нарахування та сплати 

страхових внесків  

Ціль 2 (ІІ): Впровадження 

законодавчих змін на підставі 

визначеної моделі 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

Ціль 1 (ІІ): Червень 2023 року  

Ціль 2 (ІІ): Грудень 2023 року  

 

Ризики досягнення цілі   Цілі 1 (ІІ), 2 (ІІ): 

1) Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів щодо параметрів 

моделі; 

2) Невідповідність пропозицій щодо 

моделі позиції міжнародних партнерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  Ціль 1 (ІІ): 

Модель нарахування та сплати 

страхових внесків розроблена та 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

узгоджена із зацікавленими 

стейкхолдерами 

Ціль 2 (ІІ): 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 
  

Потребує опрацювання  

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ «Соціальний захист»  

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

  
Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 Х 

 

X. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 10.1. Необхідність застосування сучасних підходів до проведення податкових перевірок. Запровадження електронного аудиту (“Е-аудит”) 

великих платників податків 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Впровадження ІТ-рішень 

для обробки даних стандартного 

аудиторського файлу (SAF-T UA), який 

застосовується для цілей Е-аудиту 

Ціль 1 (ІІ): Впровадження ІТ-рішень 

для обробки даних стандартного 

аудиторського файлу (SAF-T UA), який 

застосовується для цілей Е-аудиту 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка та прийняття 

законодавчих змін, необхідних для 

подальшого впровадження Е-аудиту 

великих платників податків 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 

 

Ціль 1 (ІІ): Червень 2023 року 

Ціль 2 (ІІ): Грудень 2023 року 

 

Ризики досягнення цілі Відсутність фінансування Ціль 1 (ІІ): 

Відсутність фінансування 

Ціль 2 (ІІ): 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Ціль 1 (І): 

1) Придбано програмне забезпечення 

обробки даних файлу SAF-T UA; 

Ціль 1 (ІІ): 

Впроваджено ІТ-рішення для обробки 

даних стандартного аудиторського 

файлу (SAF-T UA) 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

2) Розроблено комплекс тестів для 

аналізу даних файлу SAF-T UA 

Ціль 2 (ІІ): 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України; 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

 300 000 євро Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 

Кошти міжнародної технічної 

допомоги 

Кошти міжнародної технічної 

допомоги 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 
Х Х 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

OECD, Guidance for the Standard Audit 

File – Tax Version 2.0 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-

tax-administration/publications-and-

products/45045602.pdf 

Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х Х 

 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/45045602.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/45045602.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/45045602.pdf
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 10.2. Необхідність забезпечення онлайн-комунікації між контролюючими органами та платниками податків з метою досягнення доступності 

та транспарентності 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Ціль 1 (ІІ): Підготовка та прийняття 

законодавчих змін, необхідних для 

надання контролюючим органам та 

платниками права он-лайн комунікації 

під час здійснення податкових 

перевірок та розгляду заперечень, 

скарг та інших звернень платників 

податків  

Ціль 2 (ІІ): Впровадження ІТ рішень 

для онлайн-комунікації між 

контролюючими органами та 

платниками податків  

 

Термін виконання в межах 

етапу 

 Ціль 1 (ІІ): січень 2023 року  

Ціль 2 (ІІ): грудень 2023 року  

 

Ризики досягнення цілі   Ціль 1 (ІІ): 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

Ціль 2 (ІІ): 

Відсутність фінансування 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  Ціль 1 (ІІ):  

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Ціль 2 (ІІ): Розроблено та 

впроваджено ІТ-рішення, передбачені 

змінами до законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 

 Кошти міжнародної технічної 

допомоги 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ «Діджиталізація»   

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
 Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 10.3. Наявність проблем із збором, зберіганням та аналізом даних, що надходять від РРО/ПРРО, та забезпечення контролю за виконанням 

фіскальних функцій ПРРО 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І). Проведення аудиту 

використання інформаційних 

технологій в ДПС в частині роботи 

СОД РРО та усунення виявлених 

недоліків  

Ціль 2 (ІІ): Підготовка змін до 

законодавства, направлених на 

вдосконалення технології передачі 

інформації від РРО до ДПС без 

залучення інформаційних еквайерів та 

встановлення вимог для ПРРО і 

порядку перевірки їх дотримання 

Ціль 3 (ІІ): Розробка (оновлення) та 

впровадження ІТ-рішень відповідно 

до запроваджених змін 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року 

 

Цілі 2 (ІІ), 3 (ІІ): Грудень 2023 – 

грудень 2025 року 

 

Ризики досягнення цілі Відсутність фінансування Відсутність фінансування  

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Аудит використання інформаційних 

технологій (ІТ-аудит) в ДПС 

проведено 

Ціль 2 (ІІ): 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ціль 3 (ІІ): 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 

Потребує опрацювання Кошти в межах фінансування ДПС, 

кошти міжнародної технічної 

допомоги 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ «Діджиталізація»  РГ «Діджиталізація»   

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 
Х Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х Х 

 

Проблема 10.4. Наявність тіньового обігу товарів. Існування нерівних конкурентних умов через необхідність виконання вимог щодо обліку товарів для 

сумлінних платників податків 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Запровадження 

обов’язкового обліку товарів для всіх 

платників податків на будь-якій 

системі оподаткування 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

Грудень 2023 року  

Ризики досягнення цілі   Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  Не вимагає додаткового фінансування  

Пропоновані джерела 

фінансування 

 
Х 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  
Х 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

 
Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 

Х 

 

Проблема 10.5. Наявність великої кількості податкових пільг, які впливають на рівень податкових надходжень; відсутність єдиного підходу до 

запровадження податкових пільг 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Зменшення кількості та 

обсягу податкових пільг, створення 

єдиного державного підходу до їх 

запровадження та контролю 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

 Грудень 2023 року  

Ризики досягнення цілі   Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  Не вимагає додаткового фінансування  
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Пропоновані джерела 

фінансування 

 
Х 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  
Х 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

 
Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 

Х 

 

Проблема 10.6. Потреба України долучитися до ефективної міжнародної системи автоматичного обміну інформацією, що сприятиме виконанню 

рекомендацій ОЕСР, а також необхідність удосконалення практики міжнародного обміну податковою інформацією за запитом задля підвищення 

прозоріості та надійності України як держави-партнера з обміну інформацією 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Імплементації 

міжнародних стандартів ОЕСР з 

прозорості та обміну інформацією для 

податкових цілей 

Ціль 2 (ІІ): Розробка та 

впровадження ІТ рішень для 

запровадження автоматичного обміну 

інформацією для податкових цілей, а 

також ефективного використання 

інформації  

  

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 року Грудень 2023 року  

Ризики досягнення цілі 1) Відсутність політичної підтримки  1) Відсутність фінансування для 

розроблення відповідного ІТ-рішення 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади та інших 

зацікавлених стейкхолдерів 

2) Несвоєчасність розроблення 

відповідного ІТ-рішення відповідно до 

визначених термінів приєднання до 

автоматичного обміну інформацією 

3) Неузгодженість позицій органів 

державної влади та інших 

зацікавлених стейкхолдерів 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

  

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Не вимагає додаткового фінансування Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування Х 

Кошти в межах фінансування ДПС, 

кошти міжнародної технічної 

допомоги 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 
РГ «Євроінтеграція» РГ «Євроінтеграція» 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

регламенти 

Standard for Automatic Exchange of 

Financial Account Information in Tax 

Matters: Implementation Handbook 

Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

https://www.oecd.org/tax/automatic-

exchange/common-reporting-standard/ 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

Х  Х 

 

Проблема 10.7. Необхідність запровадження індивідуальних моделей, направлених на реструктуризацію податкового боргу для фізичних осіб та 

малого та середнього бізнесу. 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Удосконалення системи 

управління та погашення податкового 

боргу з метою зменшення 

бюрократизації процедури та 

скорочення рівня адміністративних 

витрат на його погашення, 

забезпечення максимальної 

автоматизації процесів, що 

супроводжують погашення 

податкового боргу 

Ціль 2 (ІI): Розробка та 

впровадження ІТ-рішень для 

удосконаленої системи управління та 

погашення податкового боргу 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

 Грудень 2022 року 

 

Грудень 2023 року 

 

 

Ризики досягнення цілі Неузгодженість позицій органів 

державної влади та інших 

зацікавлених стейкхолдерів 

1) Відсутність фінансування для 

розроблення відповідного ІТ-рішення; 

2) Несвоєчасність розроблення 

відповідного ІТ-рішення відповідно до 

 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

визначених термінів приєднання до 

автоматичного обміну інформацією 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Х 

Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування Х 

Кошти в межах фінансування ДПС, 

кошти міжнародної технічної 

допомоги 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

 РГ «Юстиція», РГ «Діджиталізація» 

 РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика

  

 РГ «Юстиція», РГ «Діджиталізація» 

 РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна політика 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

OECD (2014). Working Smarter in Tax 

Debt Management 
Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

https://www.oecd.org/ctp/working-

smarter-in-tax-debt-management-

9789264223257-en.htm 

Debt Respite Scheme (Breathing Space) 

guidance for creditorsю 31 May 2022 

https://www.gov.uk/government/public

ations/debt-respite-scheme-breathing-

space-guidance/debt-respite-scheme-

breathing-space-guidance-for-

creditors#contents 

OECD (2020). Tax Debt Management 

Network: Enhancing International Tax 

Debt Management 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-

tax-administration/publications-and-

products/enhancing-international-tax-

debt-managament.pdf 

IOTA. Risk analysis in tax debt 

managemen 

https://www.iota-

tax.org/system/files/ag-dm-tt3_0.pdf 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

An assessment of the performance of 

the Italian tax debt collection system Х 

 

https://www.oecd.org/ctp/working-smarter-in-tax-debt-management-9789264223257-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/working-smarter-in-tax-debt-management-9789264223257-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/working-smarter-in-tax-debt-management-9789264223257-en.htm
https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors#contents
https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors#contents
https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors#contents
https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors#contents
https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors#contents
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/enhancing-international-tax-debt-managament.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/enhancing-international-tax-debt-managament.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/enhancing-international-tax-debt-managament.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/enhancing-international-tax-debt-managament.pdf
https://www.iota-tax.org/system/files/ag-dm-tt3_0.pdf
https://www.iota-tax.org/system/files/ag-dm-tt3_0.pdf
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/f504d133-ae8d-

400e-a37d-9bf6b56a492e/language-en 

ХI. ОПОДАТКУВАННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАХОДАХ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ 

Проблема 11.1. Невідповідність окремих положень Податкового кодексу України термінології базового законодавства у сфері ринків капіталу та 

організованих товарних ринків, а також відсутність гармонізації системи оподаткування в зазначеній сфері та податкового стимулювання інвестування. 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Ціль 1 (І): Нормативне 

удосконалення порядку 

оподаткування ринків капіталів та 

організованих товарних ринків: 

гармонізація положень Податкового 

кодексу України із нормами 

спеціального законодавства у сфері 

ринків капіталу та організованих 

товарних ринків і законодавства у 

сфері державного регулювання ринків 

фінансових послуг; 

стимулювання розвитку особистого 

інвестування фізичних осіб на ринку 

капіталу;  

спрощення порядку оподаткування 

доходу юридичних осіб 

Ціль 2 (ІІ): Розробка ІТ-рішень для 

забезпечення ефективного звітування 

з боку учасників ринків капіталів та 

товарних ринків 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

Жовтень 2022 року  Жовтень 2023 року   

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f504d133-ae8d-400e-a37d-9bf6b56a492e/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f504d133-ae8d-400e-a37d-9bf6b56a492e/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f504d133-ae8d-400e-a37d-9bf6b56a492e/language-en
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

 

Ризики досягнення цілі 1) Відсутність політичної підтримки;  

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади та інших 

зацікавлених стейкхолдерів 

1) Відсутність фінансування для 

розроблення відповідних ІТ-рішеннь; 

2) Неузгодженість позицій органів 

державної влади та інших 

зацікавлених стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Не вимагає додаткового фінансування  Потребує опрацювання  

Пропоновані джерела 

фінансування 
Х 

 Потребує опрацювання  

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Ринок капіталів 

РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Ринок капіталів 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

Х 
Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/d5b94e4e-d4f1-

11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en, 

Code of Conduct on Withholding Tax – 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/

sites/taxation/files/code_of_conduct_on

_witholding_tax.pdf,  

Review of current practices for taxation 

of financial instruments, profits and 

remuneration of the financial sector – 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/

system/files/2016-

09/taxation_paper_31_en.pdf 

Х 

 

Проблема 11.2. Усунення податкових бар’єрів, що зумовлюють нерівні інвестиційні умови ринку страхування та ринку фінансового лізингу як для 

споживачів небанківських фінансових послуг, так і для фінансових установ 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Удосконалення порядку 

оподаткування ринку страхування та 

ринку фінансового лізингу: 

гармонізація систем оподаткування 

операцій з фінансовими 

інструментами як для небанківських 

фінансових установ, так і для 

споживачів їх послуг, включаючи 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5b94e4e-d4f1-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5b94e4e-d4f1-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5b94e4e-d4f1-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

усунення подвійного оподаткування 

доходів фізичних осіб;  

стимулювання розвитку особистих 

видів страхування; 

підвищення привабливості 

фінансового лізингу та стимулювання 

розвитку цього фінансового 

інструменту. 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

Грудень 2023 року   

Ризики досягнення цілі   Неузгодженість позицій органів 

державної влади та інших 

зацікавлених стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

Не вимагає додаткового фінансування  
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Пропоновані джерела 

фінансування 
  Х 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ «Функціонування фінансової 

системи, її реформування»/РПГ 

«Банківська система та ринок 

небанківських послуг» 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

  
Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 Х 

 

Проблема 11.3. Врегулювання питань оподаткування операцій з віртуальними активами для цілей Закону України «Про віртуальні активи» 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

    Ціль 1 (ІІІ): Удосконалення 

інституційних вимог до 

функціонування ринку віртуальних 

активів: 

встановлення належного державного 

регулювання та нагляду на ринку 

віртуальних активів у відповідності до 

міжнародних стандартів та 

законодавства ЄС; 

побудова ефективної системи протидії 

зловживанням на зазначеному ринку; 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

встановлення правил оподаткування 

доходу отриманого учасниками та 

інвесторами ринку віртуальних 

активів. 

Ціль 2 (ІІІ): Розробка ІТ-рішень для 

забезпечення ефективного звітування 

з боку учасників ринку віртуальних 

активів. 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

  Ціль 1 (ІІІ): Січень 2026 року  

Ціль 2 (ІІІ): Січень 2027 року  

Ризики досягнення цілі     Ціль 1 (ІІІ): 

Неузгодженість позицій органів 

державної влади та інших 

зацікавлених стейкхолдерів 

Ціль 2 (ІІІ): 

Відсутність фінансування для 

розроблення відповідних ІТ-рішень 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

    Ціль 1 (IІІ): 

1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України  

Ціль 2 (ІІІ): 

Розроблено та впроваджено ІТ-

рішення, передбачені змінами до 

законодавства України 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

  Потребує опрацювання 

Пропоновані джерела 

фінансування 
  

  Потребує опрацювання 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

    РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Ринок капіталів, 

РПГ Банківська система та ринок 

небанківських послуг, РГ 

«Діджиталізація» 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

    FATF(2019), Guidance for a Risk-Based 

Approachto Virtual Assets and Virtual 

Asset Service Providers, FATF, Paris 

www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendatio

ns/documents/Guidance-RBA-virtual-

assets.html 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 

 Digital Finance Strategy for the EU 

Regulation on Markets in Crypto Assets' 

(MiCA) 

https://www.consilium.europa.eu/en/pr

ess/press-releases/2021/11/24/digital-

finance-package-council-reaches-

agreement-on-mica-and-dora/ 

Проблема 11.4. Негативний вплив на розвиток сільськогосподарської кооперації неврегульованих питань оподаткування патронажних дивідендів 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Визначення 

особливостей оподаткування 

патронажних дивідендів у 

сільськогосподарських кооперативах 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

Грудень 2023 року   

Ризики досягнення цілі   Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/24/digital-finance-package-council-reaches-agreement-on-mica-and-dora/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/24/digital-finance-package-council-reaches-agreement-on-mica-and-dora/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/24/digital-finance-package-council-reaches-agreement-on-mica-and-dora/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/24/digital-finance-package-council-reaches-agreement-on-mica-and-dora/
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

Не вимагає додаткового фінансування  

Пропоновані джерела 

фінансування 
  Х 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ «Нова аграрна політика»  

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

  
Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 Х 

 

Проблема 11.5. Відсутність повноцінного функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та 

недосконалість системи недержавного пенсійного забезпечення 

Ціль, яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  Ціль 1 (ІІ): Запровадження 

повноцінного функціонування системи 

загальнообов’язкового 

накопичувального пенсійного 

забезпечення в Україні та 

удосконалення недержавного 

пенсійного забезпечення 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

  

 

Грудень 2023 року   
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі   Неузгодженість позицій органів 

державної влади та зацікавлених 

стейкхолдерів, відсутність 

порозуміння щодо необхідності 

відповідних законодавчих змін; 

Скорочення чисельності 

працездатного населення, зростання 

рівня безробіття, падіння обсягів ВВП, 

що негативно вплине на темпи 

приросту показника середньої 

заробітної плати, яка є базовою для 

забезпечення сталого зростання 

обсягів системи накопичувального 

пенсійного забезпечення. 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

  1) Розроблено та прийнято зміни до 

законодавства України; 

2) Розроблено та прийнято відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти 

на виконання затверджених змін до 

законодавства України 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  

Не вимагає додаткового фінансування  

Пропоновані джерела 

фінансування 
  Х 
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 Етап І: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап ІІ: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап ІІІ: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

  РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її реформування 

/РПГ Ринок капіталів, РПГ Банківська 

система та ринок небанківських 

послуг. 

 

Міжнародні звіти, стандарти та 

процедури 

  
Х 

 

Суміжна сфера регулювання 

права ЄС (загальний 

коментар) 

 

Директива (ЄС) № 2016/2341 від 14 

грудня 2016 року про діяльність та 

нагляд за установами професійного 

пенсійного забезпечення (IORPs) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.201

6.354.01.0037.01.ENG 

 

   

2.2. Поточний стан реалізації програмних документів: 

 

№ Назва програмного документу Поточний стан 

1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, червень 2020 року (затверджена Постановою КМУ від 12 червня 2020 р. № 
471): 

6.2. Ефективна податкова система 
Запровадження “нульової декларації” доходів та статків для визначення нульової точки відліку з метою подальшого 

запровадження контролю за відповідністю розміру понесених витрат з розміром отриманих доходів; 

Запровадження податкових стимулів щодо спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний 
розвиток; 

В процесі 
виконання 
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№ Назва програмного документу Поточний стан 

Імплементація законодавчих змін щодо забезпечення подання платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, платниками податків, у тому числі податковими агентами, єдиної звітності з єдиного 

внеску та податку на доходи фізичних осіб; 
Імплементація законодавчих змін щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку, порядку доступу, внесення, 

перевірки інформації до/з Єдиної бази на безоплатній основі та формування електронних довідок про оціночну вартість 
об’єкта нерухомості; 

Імплементація законодавчих змін щодо електронного адміністрування акцизного податку з пального та спирту; 

Імплементація законодавчих змін щодо запровадження програмних РРО та поетапної фіскалізації підприємницької 
діяльності; 

Перегляд екологічного податку з метою підвищення його ефективності та зниження рівня забруднення атмосферного 
повітря та навколишнього середовища; 

Ефективне впровадження норм Податкового кодексу України щодо прискореної амортизації; 
Удосконалення системи корпоративного оподаткування; 

Врегулювання питання щодо автоматизованої оцінки майна з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи та 

модуля електронного визначення оціночної вартості у профільному законодавстві; 
Оптимізація організаційної структури ДПС, побудованої за функціональним принципом. Відновлення управлінської 

вертикалі, здатної виконувати покладені на ДПС завдання; 
Запровадження заходів податкового стимулювання, спрямованих на відновлення економічної активності суб’єктів 

господарювання після завершення карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 
Перегляд діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування з метою запобігання ухиленню 

від сплати податків на доходи і капітал та налагодження ефективного обміну інформацією; 
Імплементація законодавчих норм з метою реалізації Угоди FATCA в частині затвердження алгоритму дій ДПС щодо 

передачі звітів до Податкової служби США; 

Запровадження законодавчих новацій щодо удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням в межах 
імплементації плану дій ВEPS з метою підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання. 

3. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, (Розпорядження КМУ від 29 
грудня 2021 р. № 1805-р): 

Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі 
Податкова система 
Підвищення ефективності податкового адміністрування та якості обслуговування платників податків 
Виконання плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що 
реалізують державну податкову політику; 

В процесі 
виконання 



 
 

ПРОЕКТ 
 

74 
 

№ Назва програмного документу Поточний стан 

Розроблення стратегії управління щодо дотримання податкової дисципліни (“комплаєнса”) з визначенням сегментів 

платників податків та ризиків для кожного сегмента, підходів до зменшення ризиків та підготовкою відповідних планів дій; 

Підвищення інституційної спроможності ДПС у частині виявлення та запобігання загрозам зовнішнього та внутрішнього 
втручання у роботу баз даних та інформаційних ресурсів ДПС; 

Запровадження електронної документальної перевірки (“е-аудит”) великих платників податків; 
Проведення дослідження рівня задоволеності платників податків послугами ДПС; 

Подальше наближення податкового законодавства до законодавства ЄС; 

Розширення бази оподаткування; 
Удосконалення правил контролю за трансфертним ціноутворенням у межах виконання Плану заходів протидії розмиванню 

бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS); 
Забезпечення створення умов для приєднання України до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін фінансовою 

інформацією; 
Забезпечення створення умов для приєднання України до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними 

звітами; 

Створення умов для оптимізації податкового навантаження за допомогою механізму уникнення подвійного оподаткування; 
Запровадження правил оподаткування контрольованої іноземної компанії; 

Перегляд екологічного податку. 
Збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 
Проведення аналізу можливих варіантів зміни підходів до зарахування податку на доходи фізичних осіб - найманих 

працівників; 
Налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та податковими органами. 

5. Стратегія здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними 

фінансами на період до 2025 року (Розпорядження від 17 листопада 2021 р. № 1467-р): 
Податкова система: 
удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи "Податковий блок"; 
удосконалення інформаційної системи для збору, зберігання, використання даних реєстраторів розрахункових операцій та 

програмних реєстраторів розрахункових операцій, перевірки справжності та достовірності розрахункових документів, 
розвиток безкоштовного програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій тощо; 

впровадження апаратно-програмного комплексу для здійснення контролю, в тому числі для здійснення Мінфіном 

моніторингу функції адміністрування ДПС і Держмитслужбою баз даних та інформаційних ресурсів. 
Очікуваними результатами досягнення стратегічної цілі є: 

забезпечення неупередженого, ризик-орієнтованого підходу з метою відбору платників податків для аудиту, збільшення 
якості проведення аудиту, рівня прозорості та системності, використання уніфікованої методології, зменшення часових 

В процесі 

виконання 
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витрат працівників ДПС та платників податків, функціонування єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших платежів; 

збільшення зручності та якості сервісу для платників податків, зменшення часових витрат платників податків та 
співробітників податкових органів шляхом переходу платників податків до користування онлайн-каналами, зменшення 

кількості помилок під час заповнення податкових декларацій, забезпечення його інтеграції з Єдиним державним 
вебпорталом електронних послуг та його мобільним додатком; 

підвищення ефективності контролю за дотриманням порядку проведення розрахункових операцій; 

виявлення ризиків до проведення перевірки, що значно прискорить та спростить процедуру аналізу даних, суттєво 
зменшить витрати робочого часу на проведення перевірки як посадових осіб, так і платників податків, зменшить 

втручання людини у відбір ризиків для перевірки та поглибленого дослідження; 
здійснення міжнародного обміну фінансовою інформацією за стандартами міжнародного обміну фінансовою інформацією 

про фінансові рахунки та звітністю про трансфертне ціноутворення з метою протидії розмиванню податкової бази та 
виведенню прибутку з-під оподаткування. 

 

2.3. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі): 
 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

І. КОМПЛЕКСНІ ТЕМИ 

Проблема 1.1. Наявність нагальних питань, які виникають у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, пов’язаних із збройною агресією російської федерації (держави-

агресора) проти України та обставинами воєнного стану 

Ціль 1 (І): Врегулювання питань, які виникають у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, пов’язаних із збройною агресією російської федерації (держави-агресора) проти 

України та обставинами воєнного стану. Врегулювання окремих технічних проблем, що виникли в процесі адміністрування податків та зборів в наслідок 

запровадження військового стану 
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виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1, 

2.1 

 

Підготовка законодавчих змін, необхідних для врегулювання питань, які виникають 

у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України 

та законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи 

Липень 2022 року   

1.2, 

2.2 

Прийняття напрацьованих законодавчих змін Вересень 2022 року  

1.2, 

2.2 

Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів Грудень 2022 року  

Проблема 1.2. Наявність питань щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, які мають бути вирішені у податкових періодах, на які припадає завершення чи скасування воєнного стану 

Ціль 1 (І або ІІ): Врегулювання питань, які виникають у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, які мають бути вирішені у податкових періодах, на які припадає 

завершення чи скасування воєнного стану (перехідні питання). Врегулювання окремих технічних проблем, що виникли в процесі адміністрування 

податків та зборів після скасування чи припинення воєнного стану 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року або Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1 

 

Підготовка законодавчих змін, необхідних для врегулювання питань, які виникають 

у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України 

та законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи 

Протягом двох місяців 

після завершення 

воєнного стану 
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1.2 Прийняття напрацьованих законодавчих змін Протягом одного місяця 

після виконання завдання 

1.1 

 

1.3 Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів Протягом трьох місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

Проблема 1.3. Невідповідність законодавства України податковому законодавству ЄС, необхідність гармонізації у зв’язку з наданням статусу кандидата 

в ЄС для України  

Ціль 1 (ІІ): Формування рекомендації щодо послідовності опрацювання положень Директив ЄС, які потребують імплементації в законодавство України 

щодо нарахування та сплати податків, податкового адміністрування 

Ціль 2 (ІІ): Розробка положень та пропозицій для внесення змін у Податковий кодекс України (іншого законодавства України за потреби) за 

результатами попереднього етапу 

Ціль 3 (ІІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для імплементації Директив ЄС в законодавство України 

Ціль 4 (ІІІ): Розробка та впровадження необхідних ІТ-рішень 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1 

 

Створення на площадці Міністерства фінансів України робочої групи із аналізу 

вимог Директив ЄС, які потребують імплементації в законодавство України щодо 

нарахування та сплати податків, податкового адміністрування (із залученням 

міжнародних експертів) – Національний проект 

 Серпень 2022 року РГ «Євроінтеграція», РГ 

«Функціонування фінансової 

системи, її 

реформування»/РПГ «Митна 

політика» 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 
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сфер, проблем 

1.2 Розроблення «дорожньої карти» гармонізації законодавства України податковому 

законодавству ЄС 

 Грудень 2022 року  

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Виконання подальших кроків щодо оцінки поточного стану імплементації положень 

відповідних Директив (опрацювання з міжнародними експертами) на підставі 

«дорожньої карти» 

Січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

 

2.2 Розробка положень та пропозицій для внесення змін у Податковий кодекс України 

(іншого законодавства України за потреби) за результатами попереднього етапу. 

Січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

 

Етап ІІІ: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1 Прийняття законодавчих змін, необхідних для імплементації Директив ЄС в 

законодавство України. Супроводження процесу прийняття рішень щодо внесення 

змін до податкового та іншого законодавства в рамках євроінтеграційного процесу. 

Грудень 2026 року  

3.2 Розробка та прийняття необхідних проектів нормативно-правових актів Червень 2027 року  

3.3 Проведення роз’яснювальної роботи щодо впровадження змін як для платників 

податків так і представників контролюючого органу 

Грудень 2027 року  

3.4 Проведення оцінки ефективності застосування ухвалених законодавчих актів при 

гармонізації податкового законодавства з метою визначення впливу на суспільні та 

податкові відносини, та усунення чи зменшення негативних наслідків прийнятих 

змін (аналіз введення в дію правових положень та нормативно-правових актів, їх 

тлумачення, застосування законодавства платниками податків, судами, юристами і 

громадянами) 

Грудень 2028 року  
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4.1 Розробка та впровадження необхідних ІТ-рішень Грудень 2027 року – 

грудень 2028 року 

РГ «Діджиталізація» 

Проблема 1.4. Запит платників податків на визначення та втілення якісних комплексних трансформацій податкової системи у поствоєнний період 

Ціль 1 (І): Розробка Концепції трансформації податкової системи України у пост-воєнний період (із залученням національних та міжнародних експертів: 

ОЕСР, Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, МВФ та ЄС) 

Ціль 2 (ІІ): Уточнення та узгодження концепції трансформації податкової системи України у пост-воєнний період 

Ціль 3 (ІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, передбачених Концепцією трансформації податкової системи України 

Ціль 4 (ІІІ): Розробка та впровадження необхідних ІТ-рішень. 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1 Продовження роботи Національної ради відновлення для напрацювання Концепції 

трансформації податкової системи України у пост-воєнний період (із 

залученням національних та міжнародних експертів: ОЕСР, Глобального форуму з 

прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, МВФ та ЄС) – 

Національний проект 

 Грудень 2022 року РГ «Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування»/РПГ «Митна 

політика», РГ 

«Євроінтеграція», РГ 

«Відновлення та розвиток 

економіки», РГ 

«Діджиталізація», РГ 

«Соціальна політика» ,РГ 

«Нова аграрна політика», 

інші галузеві групи 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

2.1 Виконання подальших кроків щодо уточнення параметрів Концепції та її узгодження 

із зацікавленими сторонами 

Протягом двох місяців 

після скасування або 

припинення воєнного 

стану 

 

3.1 Розробка положень та пропозицій для внесення змін у Податковий кодекс України 

(іншого законодавства України за потреби) за результатами попереднього етапу, 

супроводження та прийняття змін до законодавства, передбачених Концепцією 

Протягом шести місяців 

після скасування або 

припинення воєнного 

стану 

 

3.3 Розробка та прийняття необхідних проектів нормативно-правових актів У терміни, визначені 

змінами 

 

4.1 Розробка та впровадження необхідних ІТ-рішень. У терміни, визначені 

змінами 

 

ІІ. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Проблема 2.1. Невідповідність законодавства України щодо податку на додану вартість (ПДВ) деяким положень Директиви 2006/112/ЄС від 28 

листопада 2006 року «Про загальну систему податку на додану вартість» 

Ціль 1 (І): Визначення положень Директиви ЄС 112 (Директива 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року «Про загальну систему податку на додану 

вартість») які потребують імплементації в законодавство України щодо податку на додану вартість (ПДВ) та іншого законодавства (за потреби). 

Ціль 2 (ІІ): Розробка положень та пропозицій для внесення змін у Податковий кодекс України (іншого законодавства України за потреби) за 

результатами попереднього етапу. 

Ціль 3 (ІІІ): Розробка та впровадження необхідних ІТ-рішень 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.1 Визначення положень Директиви 112, зазначених у висновку Європейської Комісії, 

які потребують першочергової імплементації в законодавство України щодо податку 

на додану вартість. 

Жовтень 2022 року РГ «Євроінтеграція»,  

РГ «Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування»/РПГ «Митна 

політика», РГ «Енергетична 

безпека», РГ 

«Діджиталізація», нші 

галузеві напрямки. 

1.2 Опрацювання з міжнародними експертами специфіки адміністрування ПДВ по 

окремим питанням, визначеним як першочергові для імплементації . 

Грудень 2022 року  

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Аналіз впливу імплементації деяких положень Директиви 112 на бюджет України Квітень 2023 року  

2.2 Визначення відповідних статей українського законодавство в частині податку на 

додану вартість, які потребують змін 

Квітень 2024 року  

2.3 Розробка положень та пропозицій для внесення змін до Податкового та Митного 

кодексів України (інше законодавство за результатами попереднього етапу). 

Супроводження процесу прийняття рішень щодо внесення змін до податкового та 

митного законодавства в рамках євроінтеграційного процесу. 

Квітень 2025 року РГ «Євроінтеграція»,  

РГ «Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування» /РПГ «Митна 

політика», РГ «Енергетична 

безпека»,  

РГ «Діджиталізація»,  

інші галузеві напрямки. 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

2.3 Розробка необхідних проектів нормативно-правових актів щодо впроваджених змін 

з ПДВ. 

Грудень 2025 року  

2.4 Проведення роз’яснювальної роботи щодо впровадження змін щодо оподаткування 

ПДВ як для платників податків, так і представників контролюючого органу. 

Грудень 2025 року РГ «Євроінтеграція», інші 

галузеві напрямки. 

Етап ІІІ: січень 2026 року – грудень 2032 року 

2.5 Проведення оцінки ефективності застосування ухвалених законодавчих актів при 

гармонізації податкового законодавства з метою визначення впливу на суспільні та 

податкові відносини, та усунення чи зменшення негативних наслідків прийнятих 

змін (аналіз введення в дію правових положень та нормативно-правових актів, їх 

тлумачення, застосування законодавства платниками податків, судами, юристами і 

громадянами) 

Грудень 2026 року  

3.1 Розробка та впровадження необхідних ІТ-рішень Грудень 2026 року РГ «Діджиталізація» 

IIІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

Проблема 3.1. Необхідність виконання зобов’язань по Угоді про асоціацію України та ЄС (в частині акцизного податку на пальне). Недостатність 

надходжень до державного бюджету. Необхідність забезпечення фінансування спеціального дорожнього фонду 

Ціль 1 (І): Скасування пільги (ставка “0”) з оподаткування акцизним податком пального 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1 

 

Детальний аналіз впливу на ціну пального в Україні від збільшення акцизного 

податку, порівняння з країнами Європи 

Вересень 2022   
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для поетапного збільшення 

ставок акцизного податку на пальне до довоєнного рівня і в подальшому до 

мінімального рівня в ЄС 

Грудень 2022  

Проблема 3.2. Необхідність виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (в частині забезпечення контрольованості обігу підакцизних товарів). 

Удосконалення адміністрування акцизного податку з пального і спирту етилового 

Ціль 1 (І): Опрацювання пропозицій щодо удосконалення системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПС) 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка та узгодження з ДПС і бізнесом законодавчих змін щодо відображення в СЕАРПС власників пального для виявлення фіктивних 

операцій (наразі облік ведеться за місцем зберігання та відвантаження); розробка та прийняття законодавчих змін 

Ціль 3 (ІІ): Оновлення ІТ-рішень (систем), які застосовуються ДПС 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1  Опрацювання пропозицій щодо удосконалення СЕАРПС  Грудень 2022   

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

 2.1 Підготовка та узгодження з ДПС і бізнесом законодавчих змін щодо відображення в 

СЕАРПС власників пального для виявлення фіктивних операцій (наразі облік 

ведеться за місцем зберігання та відвантаження) та прийняття законодавчих змін 

 Квітень 2023 року  

2.2 Розробка та прийняття законодавчих змін Червень 2023 року  

2.3 Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

2.2 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

3.1 Оновлення ІТ-рішень (систем), які застосовуються ДПС У терміни визначені 

змінами 

 

Проблема 3.3. Тиск на суб’єктів господарювання, які зберігають пальне для власних потреб, та усунення перешкод у здійсненні ними законної 

господарської діяльності 

Ціль 1 (І): Усунути тиск на суб’єктів господарювання, які зберігають пальне для власних потреб, та усунення перешкод у здійсненні ними законної 

господарської діяльності 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Підготовка та прийняття законодавчих змін щодо удосконалення порядку 

зберігання пального для потреб власного споживання чи промислової переробки 

 Грудень 2022   

Проблема 3.4. Необхідність приведення законодавства України до норм законодавства ЄС щодо контролю за обігом тютюнових виробів 

Ціль 1 (І, ІІ): Нормативне регулювання запровадження електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів 

Ціль 2 (ІІ): Розробка ІТ-рішень для запровадження електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1 Розробка та узгодження із зацікавленими сторонами (Міністерство фінансів України, 

Міністерство цифрової трансформації, ДПС та представники галузі) проекту 

законодавчих змін щодо запровадження електронної системи контролю за обігом 

тютюнових виробів на підставі розробленої Концепції запровадження електронної 

системи контролю за обігом тютюнових виробів 

 Грудень 2022 року   

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2 Доопрацювання та прийняття законодавчих змін, необхідних для запровадження 

електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів 

Грудень 2023 року  

1.2 Розробка і прийняття підзаконних актів на виконання законодавчих змін Червень 2024 року  

2.1 Розробка ІТ-рішень електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів Липень 2024 року – 

червень 2025 року 

 

2.1 Введення системи в дію Грудень 2025 року  

Проблема 3.5. Необхідність удосконалення ліцензування для спрощення ведення бізнесу та адміністрування 

Ціль 1 (ІІ): Відміна паперових ліцензій. Застосування загальних вимог до порядку видачі і анулювання ліцензій на всі види діяльності з підакцизними 

товарами 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1 Збір та аналіз пропозицій щодо удосконалення ліцензування Червень 2023 року  

1.2 Розробка та прийняття законодавчих змін щодо удосконалення ліцензування в 

частині забезпечення можливості подання заяви як в паперовому, так і в 

електронному вигляді та відміна видачі ліцензії в паперові вигляді 

Грудень 2023 року  

Проблема 3.6. Необхідність регулювання рівня споживання шкідливих для здоров’я продуктів харчування через запровадження акцизного податку 

щодо них [tax on sugar-sweetened beverages] 

Ціль 1 (ІІ): Запровадження акцизного податку на підсолоджені цукром напої з метою зменшення їх споживання 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

 1.1 Аналіз досвіду країн ЄС та ОЕСР щодо запровадження податків на споживання 

шкідливих для здоров’я продуктів харчування (tax on sugar-sweetened beverages, 

soda tax).  

Травень 2023 року  РГ «Євроінтеграція», інші 

галузеві напрямки 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.2 Розробка законодавчих змін щодо запровадження акцизного податку на 

підсолоджені цукром напої 

Жовтень 2023 року   

1.3 Прийняття напрацьованих законодавчих змін  Лютий 2024 року   

1.4 Розробка і прийняття підзаконних актів на виконання законодавчих змін Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.3 

 

ІV. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Проблема 4.1. Необхідність імплементації положень Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових 

служб 2022 року, а також положень Кроків 8-10 та 13 Плану дій BEPS, які ще не впроваджені повною мірою 

Ціль 1 (І): Удосконалення правил трансфертного ціноутворення з урахуванням рекомендацій ОЕСР та міжнародного досвіду оподаткування 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін щодо удосконалення правил 

трансфертного ціноутворення з урахуванням рекомендацій ОЕСР та міжнародного 

досвіду оподаткування 

Грудень 2022 року   
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 
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Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

Проблема 4.2. Необхідність створення стимулів для реінвестицій у капітальні витрати для платників податку на прибуток 

Ціль 1 (І): Створення стимулів для оновлення застарілого, зношеного, втраченого та пошкодженого виробничого обладнання за рахунок реінвестицій 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін щодо стимулів для оновлення 

застарілого, зношеного, втраченого та пошкодженого виробничого обладнання за 

рахунок реінвестицій 

 Грудень 2022 року   

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

V. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Проблема 5.1. Наявність дисбалансу у надходженнях податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) між місцевими бюджетами 

Ціль 1 (ІІ): Зміна механізму зарахування ПДФО на основі інформації, де проживають та голосують платники податків відповідно до європейських норм 

Ціль 2 (ІІ): Розробка ІТ-рішень для забезпечення механізму зарахування ПДФО за місцем проживання платника податку 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

 1.1 Збір інформації щодо місця проживання платників податків (відповідність ІПН 

платника та місця проживання) 

 Червень 2023 року РГ «Діджиталізація» 



 
 

ПРОЕКТ 
 

88 
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Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2 Моделювання впливу зміни механізму зарахування ПДФО на бюджети органів 

місцевого самоуправління та систему горизонтального вирівнювання 

Вересень 2023 року РГ «Державне управління», 

РГ «Відновлення та 

розбудова інфраструктури», 

РГ «Відновлення та розвиток 

економіки», РГ «Будівництво, 

містобудування, модернізація 

міст та регіонів» 

1.3 Розробка та прийняття законодавчих змін щодо зміни механізму зарахування ПДФО 

за місцем проживання платника податку 

Грудень 2023 року  

1.4. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.3 

 

2.1 Розробка та впровадження ІТ-рішень, необхідних для розподілу ПДФО на основі 

нового механізму 

Червень 2024 року РГ «Діджиталізація» 

2.2 Впровадження нового механізму зарахування ПДФО Січень 2025 року  

Проблема 5.2. Необхідність запровадження стимулюючих моделей оподаткування приватних осіб 

Ціль 1 (ІІІ): Створення правової бази для запровадження посімейного оподаткування (оподаткування домогосподарств) 

Ціль 2 (ІІІ): Розробка ІТ-рішень для забезпечення механізму з посімейного оподаткування 

Етап ІІІ: січень 2026 року – грудень 2032 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.1 Аналіз досвіду країн ЄС та ОЕСР щодо запровадження посімейного оподаткування 

(оподаткування домогосподарств  

 Грудень 2024 року  РГ «Євроінтеграція» 

2.1 Розробка та впровадження ІТ-рішень Січень 2027 року РГ «Діджиталізація» 

1.2 Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо посімейного оподаткування» 

Липень 2023 року   

1.3. Прийняття напрацьованих законодавчих змін Січень 2026 року  

1.4 Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.3 

 

2.1 Розробка та впровадження ІТ-рішень щодо забезпечення можливості декларування 

та сплати фізичними особами своїх зобов’язань в межах посімейного оподаткування  

Січень 2027 року РГ «Діджиталізація» 

2.2 Удосконалення інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних 

ресурсів ДПС щодо забезпечення можливості обліку фізичних осіб в межах 

посімейного оподаткування, та контролю за декларуванням та сплатою ними ПДФО 

Січень 2027 року  

VІ. РЕНТНА ПЛАТА 

Проблема 6.1. Необхідність спрощення адміністрування плати та створення рівних умов оподаткування для всіх операторів мобільного зв’язку 

Ціль 1 (ІІ): Відміна усіх підвищуючих та понижуючих коефіцієнтів, які застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним 

ресурсом для стільникового зв’язку, з одночасним переглядом розміру таких ставок 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

 1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін щодо відміни усіх підвищуючих та 

понижуючих коефіцієнтів, які застосовуються до ставок рентної плати за 

користування радіочастотним ресурсом для стільникового зв’язку, з одночасним 

переглядом розміру таких ставок 

 Грудень 2022 року РГ «Відновлення 

інфраструктури»,  

РГ «Відновлення та розвиток 

економіки» 

VIІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 

Проблема 7.1. Необхідність трансформації структури вітчизняної системи екологічного оподаткування та розширення вітчизняної системи екологічного 

оподаткування відповідно до класифікаційних стандартів ЄС 

Ціль 1 (ІІ): Впровадити зміну механізму оподаткування екологічним податком викидів двоокису вуглецю (СО2) 

Ціль 2 (ІІ): Переглянути ставки екологічного податку за розміщення відходів за принципом «платить більше той, хто більше забруднює» 

Ціль 3 (ІІІ): Провести аналітичну роботу, необхідну для гармонізації існуючої системи національного екологічного оподаткування з податковою системою 

ЄС 

Ціль 4 (ІІІ): Гармонізувати існуючу систему національного екологічного оподаткування в Україні з податковою системою ЄС 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для впровадження принципу 

«платить більше той, хто більше забруднює» для цілей екологічного оподаткування 

 Грудень 2022 року   

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Продовження аналітичної роботи щодо моделі переходу від оподаткування обсягів 

викидів СО2 до оподаткування викопного палива (нафта, газ, вугілля, тощо), в 

залежності від вмісту вуглецю, на етапі видобутку та/або імпорту. 

Червень 2023 року РГ «Екологічна безпека» 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 
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Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

2.2 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для впровадження зміни 

механізму оподаткування екологічним податком викидів двоокису вуглецю 

Грудень 2023 року  

3.1 Проведення аналітичної роботи із систематизації податків та платежів відповідно до 

стандартів екологічного оподаткування Євростату, розробка «дорожньої карти» 

гармонізації 

Грудень 2023 року РГ «Екологічна безпека» 

Етап ІІІ: січень 2026 року – грудень 2032 року 

4.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для гармонізації існуючої 

системи національного екологічного оподаткування в Україні з податковою 

системою ЄС 

Грудень 2026 року  

4.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

4.1 

 

VIІІ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 

Проблема 8.1. Необхідність посилення управлінських функцій органів місцевого самоврядування; покращення адміністрування місцевих податків; 

посилення фінансової спроможності та розвиток місцевих громад. 

Ціль 1 (ІІ): Надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка нормативного забезпечення для запровадження оціночної вартості об’єктів нерухомості для цілей визначення бази оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Ціль 3 (ІІ): Розробка ІТ-рішень системи оцінки об’єктів нерухомості для податкових цілей 

Ціль 4 (ІІІ): Проведення робіт із наповнення реєстрів щодо оціночної вартості об’єктів нерухомості та перевірки достовірності даних контролюючих 

органів 
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завдань інших напрямів, 
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Ціль 5 (ІІІ): Впровадження вимог щодо оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на базі оціночної вартості об’єктів 

нерухомості 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для надання додаткових 

повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування 

місцевих податків і зборів (сприяння наповненню місцевих бюджетів та покращення 

адміністрування) 

Грудень 2023 року  

2.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для запровадження 

європейського досвіду оподаткування місцевими податками в національну 

податкову систему 

Грудень 2024 року  

2.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

2.1 

 

2.3 Розробка та прийняття методики та порядку оцінки нерухомого майна для цілей 

оподаткування (перехід від бази оподаткування в залежності від площі до бази в 

залежності від вартості) 

Грудень 2025 року  

3.1 Розробка ІТ-рішень системи оцінки об’єктів нерухомості для цілей оподаткування Грудень 2025 року  

3.2. Удосконалення інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних 

ресурсів ДПС щодо запровадження оціночної вартості об’єктів нерухомості для 

цілей визначення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Грудень 2025 року  

Етап ІІІ: січень 2026 року – грудень 2032 року 
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завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

4.1 Проведення аудиту достовірності наповнення баз даних контролюючих органів в 

частині даних про платників податку та об’єкти оподаткування податком на 

нерухоме майно для цілей включення даних до системи оцінки об’єктів нерухомості 

для податкових цілей та усунення недостовірності чи неповноти даних за 

наслідками аудиту 

Червень 2026 року  

4.2 Проведення робіт із наповнення реєстрів та тестування системи оцінки об’єктів 

нерухомості для цілей оподаткування 

Грудень 2026 року  

5.1 Перехід до нової моделі оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, шляхом встановлення бази оподаткування в залежності від 

вартості об’єкта нерухомості 

Січень 2027 року  

IX. ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК 

Проблема 9.1. Запит страхувальників на пошук можливостей для зменшення навантаження на фонд оплати праці при одночасному збереженні 

стабільності фінансової системи та забезпечення дотримання державних гарантій перед застрахованими особами за діючими видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, 

пенсійне забезпечення та інші виплати). 

Ціль 1 (ІІ): Провести аналітичну роботу щодо визначення оптимальної моделі нарахування та сплати страхових внесків  

Ціль 2 (ІІ): Впровадження законодавчих змін на підставі визначеної моделі 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1 Проведення комплексного аналізу недоліків та переваг поточної моделі 

нарахування та сплати єдиного соціального внеску з урахуванням викликів 

воєнного стану та економічної ситуації в Україні та світі у післявоєнний період. 

Оцінка поточного та оптимально можливого навантаження на фонд оплати праці 

Лютий 2023 року   
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1.2 Напрацювання можливих концепцій моделі. Здійснення розрахунків можливих 

наслідків для бюджетів та економіки запровадження для із кожної концепцій 

Березень 2023 року  

1.3 Обговорення з державними органами, органами місцевого самоврядування та 

міжнародними партнерами концепцій моделі 

Червень 2023 року  

 2.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для впровадження 

узгодженої моделі 

Вересень 2023 року  

2.2 Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів Грудень 2023 року  

X. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

Проблема 10.1. Необхідність застосування сучасних підходів до проведення податкових перевірок. Запровадження електронної документальної 

перевірки (“Е-аудит”) великих платників податків 

Ціль 1 (І): Впровадження ІТ-рішень для обробки даних стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), який застосовується для цілей Е-аудиту 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для подальшого впровадження Е-аудиту великих платників податків 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1 Придбання програмного забезпечення обробки даних файлу SAF-T UA Грудень 2022   

1.2 Розробка комплексу тестів для аналізу даних файлу SAF-T UA Грудень 2022   

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.3 Навчання фахівців ДПС для роботи з програмним забезпеченням обробки даних 

файлу SAF-T UA 

Червень 2023 року 
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2.1 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для подальшого 

впровадження е-аудиту згідно затвердженої Концепції Міністерства фінансів 

України 

Грудень 2023 року 

 

 

Проблема 10.2. Необхідність забезпечення онлайн-комунікації між контролюючими органами та платниками податків з метою досягнення доступності 

та транспарентності  

Ціль 1 (ІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для надання контролюючим органам та платниками права он-лайн комунікації під час 

здійснення податкових перевірок та розгляду заперечень, скарг та інших звернень платників податків  

Ціль 2 (ІІ): Впровадження ІТ рішень для онлайн-комунікації між контролюючими органами та платниками податків 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

 1.1  Розробка та прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України» щодо онлайн-комунікацій 

 Січень 2023 року  

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

2.1  Розробка або придбання ІТ рішення для онлайн-комунікації між контролюючими 

органами та платниками 

 Грудень 2023 року РГ «Діджиталізація»  

Проблема 10.3. Наявність проблем із збором, зберіганням та аналізом даних, що надходять від РРО/ПРРО та забезпечення контролю за виконанням 

фіскальних функцій ПРРО 

Ціль 1 (І, ІІ): Проведення аудиту використання інформаційних технологій в ДПС в частині роботи СОД РРО та усунення виявлених недоліків 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка змін до законодавства, направлених на вдосконалення технології передачі інформації від РРО до ДПС без залучення 

інформаційних еквайерів, та встановлення вимог для ПРРО і порядку перевірки їх дотримання 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Ціль 3 (ІІ): Розробка (оновлення) та впровадження ІТ рішень відповідно до запроваджених змін 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1 Проведення аудиту використання інформаційних технологій (ІТ-аудит) в ДПС в 

частині роботи СОД РРО та усунення виявлених недоліків в роботі СОД РРО за 

результатами проведеного ІТ-аудиту 

Грудень 2022  

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Підготовка та прийняття змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», 

необхідних для:  

вдосконалення технології передачі інформації від РРО до ДПС без залучення 

інформаційних еквайерів;  

встановлення вимог для ПРРО та порядку перевірки їх дотримання. 

Грудень 2023 –  

грудень 2025 

 

3.1 Оновлення ІТ-рішень (систем), які застосовуються ДПС У терміни визначені 

змінами 

 

Проблема 10.4. Наявність тіньового обігу товарів. Існування нерівних конкурентних умов через необхідність виконання вимог щодо обліку товарів для 

сумлінних платників податків 

Ціль 1 (ІІ): Запровадження обов’язкового обліку товарів для всіх платників податків на будь-якій системі оподаткування 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.1 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для запровадження вимоги 

щодо документального підтвердження походження товарів для всіх платників 

податків на будь-якій системі оподаткування 

Грудень 2023  

Проблема 10.5. Наявність великої кількості податкових пільг, які впливають на рівень податкових надходжень; відсутність єдиного підходу до 

запровадження податкових пільг 

Ціль 1 (ІІ): Зменшення кількості та обсягу податкових пільг, створення єдиного державного підходу до їх запровадження та контролю 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1 Проведення аналізу чинних податкових преференцій, скасування неефективних 

податкових пільг 

Червень 2023  

1.2 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для удосконалення 

державної політики у сфері надання та використання податкових пільг 

Грудень 2023  

Проблема 10.6. Потреба України долучитися до ефективної міжнародної системи автоматичного обміну інформацією, що сприятиме виконанню 

рекомендацій ОЕСР, а також необхідність удосконалення практики міжнародного обміну податковою інформацією за запитом задля підвищення 

прозорості та надійності України як держави-партнера з обміну інформацією 

Ціль 1 (І): Імплементації міжнародних стандартів ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей 

Ціль 2 (ІІ): Розробка ІТ рішень для запровадження автоматичного обміну інформацією для податкових цілей, а також ефективного використання 

інформації 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для імплементації 

міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки 

 Грудень 2022 року  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Розробка або придбання ІТ рішень для запровадження автоматичного обміну 

інформацією для податкових цілей, а також ефективного використання інформації 

 Грудень 2023 року РГ «Діджиталізація» 

2.2 Удосконалення інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних 

ресурсів ДПС щодо використання податкової інформації отриманої в рамках 

автоматичного обміну інформацією  

Червень 2024 року  

Проблема 10.7. Необхідність запровадження індивідуальних моделей, направлених на реструктуризацію податкового боргу для фізичних осіб та 

малого та середнього бізнесу. 

Ціль 1 (І): Удосконалення системи управління та погашення податкового боргу з метою зменшення бюрократизації процедури та скорочення рівня 

адміністративних витрат на його погашення, забезпечення максимальної автоматизації процесів, що супроводжують погашення податкового боргу. 

Ціль 2 (ІI): Розробка та впровадження ІТ рішень для удосконаленої системи управління та погашення податкового боргу 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для удосконалення системи 

управління та погашення податкового боргу 

 Грудень 2022 року РГ «Юстиція» 

РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування/РПГ Митна 

політика  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

 2.1 Розробка та впровадження ІТ рішень для удосконаленої системи управління та 

погашення податкового боргу 

 Грудень 2023 року  

ХI. ОПОДАТКУВАННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАХОДАХ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ 

Проблема 11.1. Невідповідність окремих положень Податкового кодексу України термінології базового законодавства у сфері ринків капіталу та 

організованих товарних ринків, а також відсутність гармонізації системи оподаткування в зазначеній сфері та податкового стимулювання інвестування. 

Ціль 1 (І): Нормативне удосконалення порядку оподаткування ринків капіталів та організованих товарних ринків 

Ціль 2 (ІІ): Розробка ІТ-рішень для забезпечення ефективного звітування з боку учасників ринків капіталів та товарних ринків 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для удосконалення порядку 

оподаткування ринків капіталів та організованих товарних ринків 

 Жовтень 2022 року РГ з питань функціонування 

фінансової системи, її 

реформування»/РПГ 

«Банківська система та 

ринок небанківських 

послуг»/РПГ «Ринки 

капіталів» 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Розробка ІТ-рішень для забезпечення ефективного звітування з боку учасників 

ринків капіталів та товарних ринків 

Жовтень 2023 року  

2.2. Удосконалення інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних 

ресурсів ДПС щодо забезпечення можливості обліку фізичних осіб в межах 

посімейного оподаткування, та контролю за декларуванням та сплатою ними ПДФО 

  

Проблема 11.2. Усунення податкових бар’єрів, що зумовлюють нерівні інвестиційні умови ринку страхування та ринку фінансового лізингуяк для 

споживачів небанківських фінансових послуг, так і для фінансових установ 

Ціль 1 (ІІ): Удосконалення порядку оподаткування ринку страхування та ринку фінансового лізингу 

Етап ІІ: січень 2023 року – грудень 2025 року 

 1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для врегулювання питань 

оподаткування ринку страхування та ринку фінансового лізингу 

 Грудень 2023 року  

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

Проблема 11.3. Врегулювання питань оподаткування операцій з віртуальними активами для цілей Закону України «Про віртуальні активи» 

Ціль 1 (ІІІ): Удосконалення інституційних вимог до функціонування ринку віртуальних активів 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Ціль 2 (ІІІ): Розробка ІТ-рішень для забезпечення ефективного звітування з боку учасників ринку віртуальних активів 

Етап ІІІ: січень 2026 року – грудень 2032 року 

 1.1 Розробка та прийняття законодавчих змін, необхідних для врегулювання вимог 

податкового законодавства та покращення інституційних вимог до функціонування 

ринку віртуальних активів 

 Січень 2026 року РГ «Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування»/РПГ 

«Банківська система та 

ринок небанківських 

послуг»/РПГ «Ринки 

капіталів» 

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

2.1 Розробка ІТ-рішень для забезпечення ефективного звітування з боку учасників 

ринку віртуальних активів 

Січень 2027 року  

Проблема 11.4. Негативний вплив на розвиток сільськогосподарської кооперації неврегульованих питань оподаткування патронажних дивідендів 

Ціль 1 (ІІ): Визначення особливостей оподаткування патронажних дивідендів у сільськогосподарських кооперативах 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для впровадження моделі 

оподаткування патронажних дивідендів 

 Грудень 2022 року РГ «Нова аграрна політика» 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

1.2. Розробка та внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів Протягом шести місяців 

після виконання завдання 

1.2 

 

Проблема 11.5. Відсутність повноцінного функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та 

недосконалість системи недержавного пенсійного забезпечення 

Ціль 1 (ІІ): Запровадження повноцінного функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та 

удосконалення недержавного пенсійного забезпечення 

Етап І: червень 2022 року – грудень 2022 року 

 1.1 Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для врегулювання 

податкових аспектів функціонування недержавного пенсійного забезпечення 

 Вересень 2023 року фінансової системи, її 

реформування»/РПГ 

«Банківська система та 

ринок небанківських 

послуг»/РПГ «Ринки 

капіталів» 

1.2 Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів Грудень 2023 року  

 
3. Список загальнонаціональних проектів на виконання завдань з підпункту 2.3 (для відповідного завдання): 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

Розробка узгодженої 

концепції 
трансформації 

податкової системи 

України у пост-воєнний 
період (вирішення 

проблеми 1.4) 

У рамках 

поствоєнного 
відновлення перед 

Україною постане 

питання суттєвої 
трансформації 

податкової системи, 
що буде пов’язано 

не лише з 

необхідністю 
врахування 

особливостей та 
трендів розвитку 

економіки у пост-

воєний період, але 
перегляду векторів 

витрат, що будуть 
здійснюватися 

межах публічного 
фінансування. Таке 

обговорення 

потребуватиме 
залучення не лише 

національних 
експертів, 

представників 

Затвердження 

узгодженої 
концепції 

трансформації 

податкової 
системи 

України у 
пост-воєнний 

період, яка 

враховує 
вимоги до 

інтеграції 
України у ЄС 

та світову 

економіку у 
якості 

надійної 
податкової 

юрисдикції, 
забезпечує 

платникам 

податків 
можливості 

для 
виконання їх 

обов’язків, а 

Потребує 

оцінки 

Комітет ВРУ 

з питань 
фінансів, 

податкової 

та митної 
політики  

Міністерство 
фінансів 

України 

Державна 
податкова 

служба 
України 

Потребує 

оцінки 

Міжнародн

а технічна 
допомога, 

технічні 

місії 
експертів 

ОЕСР, 
Глобально

го форуму 

з 
прозорості 

та обміну 
інформаціє

ю для 

податкови
х цілей, 

МВФ та ЄС 

Податкови

й кодекс 
України та 

інше 

законодавс
тво, 

контроль 
за 

дотриманн

ям якого 
покладено 

на 
контролю

ючі органи 

Слід 

враховувати 
необхідність. 

імплементації в 

законодавство 
України 

положень 
Директив ЄС 

щодо 

нарахування та 
сплати 

податків, 
податкового 

адмініструванн

я (див. розділ 7 
«Основні 

законодавчі 
акти ЄС у сфері 

оподаткуванн») 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

бізнес-асоціації, але 

із врахуванням 
позиції міжнародних 

експертів – ОЕСР, 

Глобального форуму 
з прозорості та 

обміну інформацією 
для податкових 

цілей, МВФ та ЄС 

державі – 

можливість 
фінансувати 

свої 

зобов'язання 
 

Формування 

рекомендацій щодо 
послідовності 

опрацювання 
положень Директив ЄС, 

які потребують 

імплементації в 
законодавство України 

щодо нарахування та 
сплати податків, 

податкового 

адміністрування 
(вирішення 

проблеми 1.3) 

Невідповідність 

законодавства 
України 

податковому 
законодавству ЄС, 

необхідність 

гармонізації у 
зв’язку з наданням 

статусу кандидата в 
ЄС для України.  

Великий обсяг 

законодавства ЄС, 
яке необхідно 

імплементувати, при 
обмеженості 

ресурсів та 

Розроблення 

«дорожньої 
карти» 

гармонізації 
законодавства 

України 

податковому 
законодавству 

ЄС із 
обґрунтування

м найбільш 

прийнятних 
шляхів та 

послідовності 
адаптації  

Потребує 

оцінки 

Міністерство 

фінансів 
України 

Державна 
податкова 

служба 

України 

Потребує 

оцінки 

Міжнародн

а технічна 
допомога, 

технічні 
місії 

експертів 

ОЕСР, 
Глобально

го форуму 
з 

прозорості 

та обміну 
інформаціє

ю для 
податкови

Податкови

й кодекс 
України та 

інше 
законодавс

тво, 

контроль 
за 

дотриманн
ям якого 

покладено 

на 
контролю

ючі органи 

Директиви ЄС, 

щодо 
нарахування та 

сплати 
податків, 

податкового 

адмініструванн
я (див. розділ 7 

«Основні 
законодавчі 

акти ЄС у сфері 

оподаткуванн» 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

відсутності знань 

права ЄС у 
українських 

держаних органів 

х цілей, 

МВФ та ЄС 

Перегляд процедур 

адміністрування 
податкового боргу 

(вирішення 
проблеми 10.7) 

Наявні процедури є 

досить 
бюрократизованими 

та не забезпечують 
індивідуального 

підходу. 

Адміністрування 
податкового боргу 

має низький рівень 
автоматизації.  

Розроблення 

проєкту 
Закону 

України «Про 
внесення змін 

до 

Податкового 
кодексу 

України та 
інших законів 

України щодо 

удосконаленн
я процедури 

погашення 
податкового 

боргу», який 

передбачає 
удосконаленн

я системи 
управління та 

погашення 

Потребує 

оцінки 

Комітет ВРУ 

з питань 
фінансів, 

податкової 
та митної 

політики  

Міністерство 
фінансів 

України 
Державна 

податкова 

служба 
України 

Потребує 

оцінки 

Міжнародн

а технічна 
допомога 

Податкови

й кодекс 
України та 

інше 
законодавс

тво, 

контроль 
за 

дотриманн
ям якого 

покладено 

на 
контролю

ючі органи 

Моделі 

податкового 
законодавства 

інших країн (в 
тому числі 

країн ЄС) 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

податкового 

боргу з метою 
зменшення 

бюрократизаці

ї процедури та 
скорочення 

рівня 
адміністратив

них витрат на 

його 
погашення, 

забезпечення 
максимальної 

автоматизації 

процесів, що 
супроводжуют

ь погашення 
податкового 

боргу. 

Посилення 

управлінських функцій 
органів місцевого 

самоврядування в 
частині 

адміністрування 

Фінансова автономія 

органів місцевого 
самоврядування 

повинна 
закріплюватись 

відповідними 

Розроблення 

проекту 
Закону 

України «Про 
внесення змін 

до 

Потребує 

оцінки 

Комітет ВРУ 

з питань 
фінансів, 

податкової 
та митної 

політики  

Потребує 

оцінки 

Міжнародн

а технічна 
допомога 

Податкови

й кодекс 
України та 

інше 
законодавс

тво, 

Моделі 

податкового 
законодавства 

інших країн (в 
тому числі 

країн ЄС) 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

місцевих податків 

(вирішення 
проблеми 8.1, 

досягнення цілі 1) 

 

правами, що 

визначають порядок 
адміністрування та 

стягнення на 

власній території 
місцевих податків і 

зборів для 
задоволення потреб 

місцевого розвитку.  

Моніторинг 
надходжень 

місцевих податків і 
зборів свідчить про 

значні втрати 

місцевих бюджетів 
від несплати, 

зокрема податку на 
нерухоме майно, 

відмінне від 
земельної ділянки, 

плати за землю, 

через відсутність 
інформації в органах 

місцевого 
самоврядування та 

Податкового 

кодексу 
України та 

Закону 

України «Про 
місцеве 

самоврядуван
ня» щодо 

надання 

додаткових 
повноважень 

органам 
місцевого 

самоврядуван

ня в частині 
адмініструван

ня місцевих 
податків і 

зборів» 

Комітет 

Верховної 
Ради України 

з питань 

організації 
державної 

влади, 
місцевого 

самоврядува

ння, 
регіональног

о розвитку 
та 

містобудуван

ня 
Міністерство 

фінансів 
України 

Міністерство 
юстиції 

України 

Міністерство 
розвитку 

громад та 
територій 

України 

контроль 

за 
дотриманн

ям якого 

покладено 
на 

контролю
ючі органи 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

неякісний контроль 

за їх сплатою. 
Основне завдання, 

яке вирішить 

питання передачі 
функцій 

адміністрування 
органам місцевого 

самоврядування, 

– своєчасність 
реагування на різні 

чинники, що 
викликають 

невиконання 

надходжень до 
бюджету, в тому 

числі і за рахунок 
використання схем 

ухилення від сплати 
податків 

Державна 

податкова 
служба 

України 

Забезпечення 
законодавчої та 

технічної бази для 
запровадження 

оціночної вартості 

У багатьох 
зарубіжних країнах 

базою 
оподаткування є 

Розробка та 
прийняття 

законодавчих 
змін, 

необхідних 

Потребує 
оцінки 

Комітет ВРУ 
з питань 

фінансів, 
податкової 

Потребує 
оцінки 

Міжнародн
а технічна 

допомога 

Податкови
й кодекс 

України; 
законодавс

тво, що 

Моделі 
податкового 

законодавства 
інших країн (в 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

об’єктів нерухомості 

для цілей визначення 
бази оподаткування 

податком на нерухоме 

майно, відмінне від 
земельної ділянки 

(вирішення 
проблеми 8.1, 

досягнення цілі 2)  

ринкова або 

оціночна вартість. 
В Україні перехід до 

моделі 

оподаткування 
об’єктів нерухомості, 

відмінних від 
земельної ділянки, 

на підставі оціночної 

вартості 
неможливий без 

усунення технічних 
перепон, пов’язаних 

із застосування 

відповідних 
державних реєстрів, 

що містять 
інформацію про 

об’єкти нерухомого 
майна та права на 

них, зокрема в 

частині повноти їх 
наповнення та 

доступу до них 
контролюючих 

органів. 

для 

запровадженн
я 

оподаткуванн

я місцевими 
податками в 

національну 
податкову 

систему. 

Завершення 
робіт із 

наповнення 
реєстрів та 

тестування 

системи 
оцінки об’єктів 

нерухомості 
для цілей 

оподаткуванн
я 

та митної 

політики 
Комітет 

Верховної 

Ради України 
з питань 

організації 
державної 

влади, 

місцевого 
самоврядува

ння, 
регіональног

о розвитку 

та 
містобудуван

ня  
Міністерство 

фінансів 
України 

Міністерство 

юстиції 
України 

Міністерство 
розвитку 

громад та 

регулює 

функціону
вання 

державних 

реєстрів, 
що містять 

інформаці
ю про 

об’єкти 

нерухомог
о майна та 

права на 
них 

тому числі 

країн ЄС) 
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Опис проекту до 
завдання з 

підпункту 2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічни
й ефект 

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 
відповідал

ьний орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансува
нні (млн. 

грн) 

Пропонов
ані 

джерела 
фінансув

ання 

Необхідн
е 

норматив
но-

правове 

забезпеч
ення 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

територій 

України 
Державна 

податкова 

служба 
України 

 
4. Необхідне нормативно-правове забезпечення: 

 

п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

І. КОМПЛЕКСНІ ТЕМИ 

Проблема 1.1. Наявність нагальних питань, які виникають у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, пов’язаних із збройною агресією російської федерації (держави-

агресора) проти України та обставинами воєнного стану 

Ціль 1 (І): Врегулювання питань, які виникають у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, пов’язаних із збройною агресією російської федерації (держави-агресора) проти 

України та обставинами воєнного стану 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

 1.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України» 

Змінами передбачається:  

Врегулювання питань, які виникають у платників 

податків щодо застосування чинних вимог 

Податкового кодексу України та законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, пов’язаних із збройною 

агресією російської федерації (держави-агресора) 

проти України та обставинами воєнного стану (які 

були надані експертами, залученими Національною 

Радою за напрямом «Функціонування фінансової 

системи, її реформування» – «Податкова 

політика») 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Вересень 2022 Січень 2023 

Проблема 1.2. Наявність питань щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, які мають бути вирішені у податкових періодах, на які припадає завершення чи скасування воєнного стану 

Ціль 1 (І): Врегулювання питань, які виникають у платників податків щодо застосування чинних вимог Податкового кодексу України та законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, які мають бути вирішені у податкових періодах, на які припадає завершення чи 

скасування воєнного стану (перехідні питання) 

 1.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України» 

Змінами передбачається:  

Врегулювання питань, які виникають у платників 

податків щодо застосування чинних вимог 

Податкового кодексу України та законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 

Протягом трьох 

місяців після 

завершення 

воєнного стану 

З 1 числа 

року, 

наступного за 

тим, в якому 

прийнято 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

контролюючі органи, які мають бути вирішені у 

податкових періодах, на які припадає завершення 

воєнного стану (перехідні питання) (які були 

надані експертами, залученими Національною 

Радою за напрямом «Функціонування фінансової 

системи, її реформування» – «Податкова 

політика») 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

відповідні 

зміни 

Проблема 1.3. Невідповідність законодавства України податковому законодавству ЄС, необхідність гармонізації у зв’язку з наданням статусу кандидата в 

ЄС для України 

Ціль 3 (ІІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для імплементації Директив ЄС в законодавство України 

 3.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України» 

Змінами передбачається:  

Імплементація в законодавство України вимог 

Директив ЄС щодо нарахування та сплати 

податків, податкового адміністрування 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Протягом трьох 

місяців після 

завершення 

воєнного стану 

З 1 числа 

року, 

наступного за 

тим, в якому 

прийнято 

відповідні 

зміни 

Проблема 1.4. Запит платників податків на визначення та втілення якісних комплексних трансформацій податкової системи у поствоєнний період 

Ціль 3 (ІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, передбачених Концепцією трансформації податкової системи України 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

 3.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України» 

Змінами передбачається:  

1) Імплементація в законодавство України змін, 

передбачених Концепцією трансформації 

податкової системи України у поствоєнний період 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Протягом шести 

місяців після 

завершення 

воєнного стану 

Відповідно до 

строків, 

визначених 

Концепцією 

ІІ. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Проблема 2.1. Невідповідність законодавства України щодо податку на додану вартість (ПДВ) деяким положень Директиви 2006/112/ЄС від 28 

листопада 2006 року «Про загальну систему податку на додану вартість» 

Ціль 2 (ІІ): Розробка положень та пропозицій для внесення змін у Податковий кодекс України (іншого законодавства України за потреби) за 

результатами попереднього етапу. 

2.3 

Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України» 

Змінами передбачається: 

1) Приведення положень Податкового кодексу 

України у відповідність положенням податкового 

законодавства ЄС 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід)  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Квітень 2026 

року 

Грудень 2026 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

2.3 

Закон України «Про внесення 

змін до Митного кодексу 

України» 

Змінами передбачається: 

1) Приведення положень Митного кодексу України 

у відповідність положенням податкового 

законодавства ЄС (регулювання при переміщенні 

товарів через кордон) 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід)  

Державна митна 

служба України 

(супровід) 

Квітень 2026 

року 

Грудень 202 

року 

IIІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

Проблема 3.1. Необхідність виконання зобов’язань по Угоді про асоціацію України та ЄС (в частині акцизного податку на пальне). Недостатність 

надходжень до державного бюджету. Необхідність забезпечення фінансування спеціального дорожнього фонду 

Ціль 1 (І): Скасування пільги (ставка “0”) з оподаткування акцизним податком пального 

 1.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України щодо адміністрування 

акцизного податку» 

Змінами передбачається:  

1) Поетапне збільшення ставок акцизного податку 

на пальне до довоєнного рівня і в подальшому до 

мінімального рівня в ЄС 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Грудень 2022 Січень 2023 

Проблема 3.2. Необхідність виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (в частині забезпечення контрольованості обігу підакцизних товарів). 

Удосконалення адміністрування акцизного податку з пального і спирту етилового 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка та узгодження з ДПС і бізнесом законодавчих змін щодо відображення в СЕАРПС власників пального для виявлення фіктивних 

операцій (наразі облік ведеться за місцем зберігання та відвантаження); розробка та прийняття законодавчих змін 

 2.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України щодо удосконалення 

системи електронного 

адміністрування реалізації 

пального та спирту 

етилового» 

Змінами передбачається:  

Відображення в СЕАРПС власників пального для 

виявлення фіктивних операцій 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Січень 2023 року Липень 2023 

року 

Проблема 3.3. Тиск на суб’єктів господарювання, які зберігають пальне для власних потреб, та усунення перешкод у здійсненні ними законної 

господарської діяльності 

Ціль 1 (І): Усунути тиск на суб’єктів господарювання, які зберігають пальне для власних потреб, та усунення перешкод у здійсненні ними законної 

господарської діяльності 

 1.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та Закону України 

«Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, 

Змінами передбачається:  

Врегулювання вимог ліцензування місць зберігання 

пального для суб'єктів, які використовують його 

для власного споживання (зменшення рівня 

відповідальності за порушення, допущене вперше) 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Липень 2022 

року 

Грудень 2022 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах, та 

пального» щодо 

удосконалення порядку 

зберігання пального для 

потреб власного споживання 

чи промислової переробки» 

Проблема 3.4. Необхідність приведення законодавства України до норм законодавства ЄС щодо контролю за обігом тютюнових виробів 

Ціль 1 (І, ІІ): Нормативне регулювання запровадження електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів 

 1.2 Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів щодо 

запровадження 

автоматизованої системи 

контролю за обігом 

тютюнових виробів на основі 

унікального ідентифікатора, 

що наноситься на пачку 

тютюнових виробі» 

Змінами передбачається:  

Уточнення визначення поняття «тютюнові 

вироби»; 

Вдосконалення регулювання виробництва та обігу 

тютюнових виробів, зменшення обсягів 

нелегального виробництва та попередження 

мінімізації сплати акцизного податку; 

Запровадження автоматизованої системи контролю 

за обігом тютюнових виробів. 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Червень 2023 

року 

Січень 2024 

року 

Проблема 3.5. Необхідність удосконалення ліцензування для спрощення ведення бізнесу та адміністрування 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Ціль 1 (ІІ): Відміна паперових ліцензій. Застосування загальних вимог до порядку видачі і анулювання ліцензій на всі види діяльності з підакцизними 

товарами 

1.2 Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про 

державне регулювання 

виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах, та 

пального»» 

Змінами передбачається:  

Поширення застосування загальних вимог до 

порядку видачі і анулювання ліцензій на всі види 

діяльності з підакцизними товарами, в тому числі 

щодо подання заяв в електронному вигляді 

Відміна видачі ліцензій в паперовому вигляді. 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Червень 2023 

року 

Грудень 2023 

року 

Проблема 3.6. Регулювання рівня споживання шкідливих для здоров’я продуктів харчування через запровадження акцизного податку щодо них [tax on 

sugar-sweetened beverages] 

Ціль 1 (ІІ): Запровадження акцизного податку на підсолоджені цукром напої з метою зменшення їх споживання  

 1.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України щодо запровадження 

податків на споживання 

шкідливих для здоров’я 

продуктів харчування» 

Змінами передбачається: 

Визначення обов’язкових елементів податку: 

платники податку – виробники та імпортери 

відповідних категорій товарів; 

види та технічні характеристики товарів, як об’єкту 

оподаткування (наприклад, солодкі напої з 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

додаванням моносахаридів, дисахаридів або 

харчових продуктів, що містять ці речовини, а 

також на підсолоджувачі, тощо); 

перелік товарів, що звільняються від 

оподаткування – товари, що місять цукор і його 

аналоги на мінімальному і нижче мінімального 

рівня, 100% фруктові соки (тобто без додавання 

цукру); продукти, в яких молоко або молочні 

продукти згадуються першими в списку 

інгредієнтів тощо; 

Встановлення порядку адміністрування податку; 

3) Внесення змін до інших законів щодо порядку 

ідентифікації та маркування товарів, що містять 

цукор і його замінники (за потреби) 

Міністерство 

охорони здоров’я 

(супровід), 

Міністерство 

економіки України 

(супровід), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

ІV. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Проблема 4.1. Необхідність імплементації положень Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових 

служб 2022 року, а також положень Кроків 8-10 та 13 Плану дій BEPS, які ще не впроваджені повною мірою 

Ціль 1 (І): Удосконалення правил трансфертного ціноутворення з урахуванням рекомендацій ОЕСР та міжнародного досвіду оподаткування 

1.1  Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо подальшого 

Змінами передбачається: Міністерство 

фінансів України 

Грудень 2022 

року 

Січень 2023 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

удосконалення правил 

трансфертного ціноутворення 

та процедур взаємного 

узгодження з питань 

міжнародного оподаткування» 

Перегляд вартісних критеріїв для визнання 

операцій з пов’язаними особами-нерезидентами та 

нерезидентами з низькоподаткових юрисдикцій і 

окремих організаційно-правових форм 

контрольованими;  

Впровадження концепції послуг з низькою 

доданою вартістю (окремі правила щодо 

оподаткування послуг адміністративного, 

технічного та фінансового характеру, що 

надаються в середині міжнародної групи); 

Удосконалення механізму формування Переліку 

держав (територій) та Переліку організаційно-

правових форм нерезидентів для цілей 

трансфертного ціноутворення;  

Впровадження подання спрощеної документації з 

трансфертного ціноутворення у конкретних 

випадках;  

Уточнення правил здійснення коригувань 

трансфертного ціноутворення, які передбачені 

пунктом 140.5 статті 140 Податкового кодексу 

України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Проблема 4.2. Необхідність створення стимулів для реінвестицій у капітальні витрати для платників податку на прибуток 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Ціль 1 (І): Створення стимулів для оновлення застарілого, зношеного, втраченого та пошкодженого виробничого обладнання за рахунок реінвестицій 

1.1  Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо створення 

стимулів для реінвестицій у 

капітальні витрати» 

Змінами передбачається:  

Запровадження звільнення від оподаткування 

податком на прибуток підприємств суми 

нарахованого до сплати податку на прибуток 

підприємств, яка витрачена для придбання нових 

виробничих основних засобів (обладнання) на 

заміну зношеного та/або морально застарілого, 

втраченого та/або пошкодженого внаслідок 

воєнних дій  

[Такі законодавчі зміни можуть передбачати 

зменшення суми нарахованого до сплати податку 

на прибуток підприємств за звітний (податковий) 

період на суму витрат, понесених у таких періодах, 

які пов’язані із проведенням заходів щодо 

оновлення власних основних засобів]  

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Грудень 2022 

року 

Січень 2023 

року 

V. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Проблема 5.1. Наявність дисбалансу у надходженнях податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) між місцевими бюджетами 

Ціль 1 (ІІ): Зміна механізму зарахування ПДФО на основі інформації де проживають та голосують платники податків відповідно до європейських норм 



 
 

ПРОЕКТ 
 

121 
 

п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

1.1  

Закон України «Щодо 

відрахування частини 

надходжень від податку з 

доходів фізичних осіб до 

бюджетів місцевих громад» 

(ЗП реєстр. № 4029 від 

02.09.2020 року, № 4062 від 

07.09.2020 року, № 4115 від 

17.09.2020 року, № 4369 від 

12.11.2020 року, № 5244 від 

15.03.2021 року №5244-1 від 

30.03.2021 року, № 5244-2 від 

30.03.2021 року, №5244-3 від 

30.03.2021 року, № 5281 від 

19.03.2021 року, № 5282 від 

19.03.2021 року, № 5364-1 від 

21.04.2021 року) 

Змінами передбачається:  

Встановлення механізму зарахування частини 

ПДФО до місцевих бюджетів за місцем проживання 

платника податку 

Комітет ВРУ з 

питань бюджетної 

політики 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Грудень 2023 

року 

Січень 2024 

року 

Проблема 5.2. Необхідність запровадження стимулюючих моделей оподаткування приватних осіб 

Ціль 1 (ІІІ): Створення правової бази для запровадження посімейного оподаткування (оподаткування домогосподарств) 

1.1  Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо посімейного 

оподаткування» 

Змінами передбачається:  

Визначення порядку декларування фізичними 

особами податкових зобов’язань у межах спільної 

Комітет ВРУ з 

питань бюджетної 

політики 

(розробка), 

    



 
 

ПРОЕКТ 
 

122 
 

п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

єдиної податкової звітності (посімейне 

оподаткування); 

Розширення обсягу податкової знижки через 

надання податкових вирахувань на витрати 

залежних осіб; 

Встановлення порядку сплати ПДФО, та погашення 

податкового боргу у випадку обрання особами 

можливості подачі спільної податкової звітності); 

Визначення порядку застосування податкової 

знижки 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

VI. РЕНТНА ПЛАТА 

Проблема 6.1. Необхідність спрощення адміністрування плати та створення рівних умов оподаткування для всіх операторів мобільного зв’язку 

Ціль 1 (ІІ): Відміна усіх підвищуючих та понижуючих коефіцієнтів, які застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

для стільникового зв’язку, з одночасним переглядом розміру таких ставок 

1.1  Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо врегулювання 

питань нарахування та сплати 

рентної плати за користування 

Змінами передбачається:  

Визначення в Податковому кодексі України 

методики розрахунку рентної плати за 

користування радіочастотним спектром та 

процедури її нарахування та сплати відповідно до 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Грудень 2022 

року 

Січень 2023 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

радіочастотним спектром в 

Україні» 

принципів, передбачених в Законі України «Про 

електронні комунікації» 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

VIІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 

Проблема 7.1. Необхідність трансформації структури вітчизняної системи екологічного оподаткування та розширення вітчизняної системи екологічного 

оподаткування відповідно до класифікаційних стандартів ЄС 

Ціль 1 (ІІ): Впровадити зміну механізму оподаткування екологічним податком викидів двоокису вуглецю (СО2) 

Ціль 2 (ІІ): Переглянути ставки екологічного податку за розміщення відходів за принципом «платить більше той, хто більше забруднює 

Ціль 4 (ІІІ): Гармонізувати існуючу систему національного екологічного оподаткування в Україні з податковою системою ЄС 

 1.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо справляння 

екологічного податку при 

управлінні відходами» (ЗП 

реєстр. № 6345 від 24.11.2021 

року) 

Змінами передбачається:  

Збільшення ставок податку за розміщення 

надзвичайно небезпечних відходів обладнання та 

приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим 

випромінюванням до 2 596,41 гривні за одиницю, 

люмінесцентних ламп до 166,18 гривні за 

одиницю; підвищення ставок податку за 

розміщення відходів, які встановлюються залежно 

від класу небезпеки та рівня небезпечності 

відходів;  

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Грудень 2022 

року 

Січень 2023 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Поступове збільшення ставок податку за 

розміщення окремих видів відходів (впродовж 9 

років) збільшення ставки податку за розміщення 

побутових відходів, враховуючи той факт, що у 

зв’язку із імплементацією вимог Директив ЄС в 

Україні планується запровадження фінансових 

забезпечень здійснення робіт по захороненню 

відходів та проведенню робіт після закриття місць 

захоронення. Відповідні витрати будуть враховані 

в тарифі на захоронення відходів. 

2.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо реформування 

екологічного податку за 

викиди двоокису вуглецю в 

атмосферне повітря» 

Змінами передбачається: 

Перехід від оподаткування обсягів викидів СО2 до 

оподаткування викопного палива (нафта, газ, 

вугілля, тощо) в залежності від вмісту вуглецю на 

етапі видобутку та/або імпорту. 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Грудень 2023 

року 

Січень 2024 

4.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України»  

Змінами передбачається: 

Гармонізація системи екологічного оподаткування 

в Україні з податковою системою ЄС 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Грудень 2026 

року 

Січень 2027 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

VIІІ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 

Проблема 8.1. Необхідність посилення управлінських функцій органів місцевого самоврядування; покращення адміністрування місцевих податків; 

посилення фінансової спроможності та розвиток місцевих громад. 

Ціль 1 (ІІ): Надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів 

Ціль 2 (ІІ, ІІІ): Удосконалення оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування» щодо 

надання додаткових 

повноважень органам 

місцевого самоврядування в 

частині адміністрування 

місцевих податків і зборів» 

Змінами передбачається: 

Надання додаткових повноважень органам 

місцевого самоврядування в частині 

адміністрування місцевих податків і зборів. 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Грудень 2023 

року 

Січень 2024 

року 

 2.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо реформування 

Змінами передбачається: Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

Грудень 2024 

року 

Січень 2027 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

місцевих податків і зборів в 

частині податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки» 

Запровадження оціночної вартості об’єктів 

нерухомості для цілей визначення бази 

оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 

Вирішення питання усунення юридичної 

дискримінації щодо сумісного права власності 

(наразі Податковим кодексом України передбачено 

надання для власників пільги у вигляді мінімальної 

неоподаткованої площі. Водночас, оскільки реєстр 

речових прав в частині спільної сумісної власності 

передбачає внесення даних виключно про 

титульного власника) 

митної політики 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

IX. ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК 

Проблема 9.1. Запит страхувальників на пошук можливостей для зменшення навантаження на фонд оплати праці при одночасному збереженні 

стабільності фінансової системи та забезпечення дотримання державних гарантій перед застрахованими особами за діючими видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, 

пенсійне забезпечення та інші виплати). 

Ціль 2 (ІІ): Впровадження законодавчих змін на підставі визначеної моделі нарахування та сплати страхових внесків 

 2.2 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих 

актів щодо зменшення 

 Змінами передбачається: 

Впровадження узгодженої моделі нарахування та 

сплати страхувальниками та (можливо) 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

Грудень 2023 Січень 2024 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

навантаження на фонд оплати 

праці» 

Закон України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу 

України у зв'язку із 

прийняттям закону щодо 

зменшення податкового 

навантаження на фонд оплати 

праці» (можливо) 

застрахованими особами страхових внесків до 

системи загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 

митної політики 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

X. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

Проблема 10.1. Необхідність застосування сучасних підходів до проведення податкових перевірок. Запровадження електронної документальної 

перевірки (“Е-аудит”) великих платників податків 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для подальшого впровадження Е-аудиту великих платників податків 

2.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо впровадження 

електронних перевірок (е-

аудит)» (ЗП реєстр. № 6255 

від 02.11.2021 року) та Закон 

України «Про внесення змін до 

статті 9 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та 

Змінами передбачається: 

обов’язкове подання платниками податків до 

органів ДПС SAF-T файлу протягом 60 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року.  

Міністерство 

фінансів України 

(супровід), 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Червень 2023 

року 

Січень 2025 

року (січень 

2027 року) 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

фінансову звітність в Україні» 

(ЗП реєстр. № 6256 від 

02.11.2021 року) 

Такий обов’язок виникає у великих платників 

податків з 1 січня 2025 року, а у платників ПДВ з 1 

січня 2027 року 

Проблема 10.2. Необхідність забезпечення онлайн-комунікації між контролюючими органами та платниками податків з метою досягнення доступності та 

транспарентності  

Ціль 1 (ІІ): Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для надання контролюючим органам та платниками права он-лайн комунікації під час 

здійснення податкових перевірок та розгляду заперечень, скарг та інших звернень платників податків  

Ціль 2 (ІІ): Впровадження ІТ рішень для онлайн-комунікації між контролюючими органами та платниками податків 

 1.1. 

Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо онлайн-

комунікацій» 

Змінами передбачається: 

1) Надання платникам податків права на розгляд їх 

заперечень та скарг та інших заяв через засоби 

дистанційної комунікації; 

2) Надання контролюючим органам можливості 

щодо здійснення онлайн опитування платників 

податків з питань, що виникають вході заходів 

податкового контролю, а також щодо надання 

ними пояснень у процесі проведення 

документальних перевірок (в тому числі невиїзних) 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

 Січень 2023   Січень 2024 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Проблема 10.3. Наявність проблем із збором, зберіганням та аналізом даних, що надходять від РРО/ПРРО та забезпечення контролю за виконанням 

фіскальних функцій ПРРО 

Ціль 2 (ІІ): Підготовка змін до законодавства, направлених на вдосконалення технології передачі інформації від РРО до ДПС без залучення 

інформаційних еквайрів та встановлення вимог для ПРРО і порядку перевірки їх дотримання 

2.1 

Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про 

застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» 

Змінами передбачається:  

вдосконалення технології передачі інформації від 

реєстраторів розрахункових операцій/програмних 

реєстраторів розрахункових операцій до ДПС без 

залучення інформаційних еквайерів;  

встановлення вимог для програмних реєстраторів 

розрахункових операцій та порядку перевірки їх 

дотримання 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід), 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Грудень 2025 1 січня року, 

наступного за 

роком, в 

якому 

прийняті 

зміни 

Проблема 10.4. Наявність тіньового обігу товарів. Існування нерівних конкурентних умов через необхідність виконання вимог щодо обліку товарів для 

сумлінних платників податків 

Ціль 1 (ІІ): Запровадження обов’язкового обліку товарів для всіх платників податків на будь-якій системі оподаткування 

1.1 

Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України» та Закон України 

«Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський 

Змінами передбачається:  

Запровадження вимоги щодо документального 

підтвердження походження товарів для всіх 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід),  

Грудень 2023 

року 

Січень 2024 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

облік та фінансову звітність в 

Україні» 

платників податків на будь-якій системі 

оподаткування 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Проблема 10.5. Наявність великої кількості податкових пільг, які впливають на рівень податкових надходжень; відсутність єдиного підходу до 

запровадження податкових пільг 

Ціль 1 (ІІ): Зменшення кількості та обсягу податкових пільг, створення єдиного державного підходу до їх запровадження та контролю 

1.2 

Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та інших законів 

України щодо державної 

політики у сфері надання та 

використання податкових 

пільг»  

Змінами передбачається:  

встановлення єдиних вимог до державної політики 

у сфері надання та використання податкових пільг; 

перегляд податкових пільг 

 

Міністерство 

фінансів України 

(розробка, 

супровід), 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Червень 2023 

року 

Січень 2024 

року 

Проблема 10.6. Потреба України долучитися до ефективної міжнародної системи автоматичного обміну інформацією, що сприятиме виконанню 

рекомендацій ОЕСР, а також необхідність удосконалення практики міжнародного обміну податковою інформацією за запитом задля підвищення 

прозорості та надійності України як держави-партнера з обміну інформацією 

Ціль 1 (І): Імплементації міжнародних стандартів ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей 

1.1 
Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України та деяких 

Змінами передбачається:  Міністерство 

фінансів України 

Листопад 2022 

року 

Січень 2023 

року 



 
 

ПРОЕКТ 
 

131 
 

п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

законодавчих актів України 

щодо імплементації 

міжнародного стандарту 

автоматичного обміну 

інформацією про фінансові 

рахунки»  

визначити функції та права контролюючих органів 

для забезпечення отримання інформації, 

необхідної для обміну інформації; 

встановити зобов’язання для фінансових установ 

застосовувати правила Стандарту CRS при 

здійсненні належної комплексної перевірки 

фінансових рахунків; 

уточнити визначення окремих термінів для 

приведення їх у відповідність до вимог Стандарту 

CRS («фінансовий рахунок», «підзвітний рахунок», 

«фінансовий агент», «нерезидент», 

«партнерство»); 

встановити вимоги щодо мінімального строку 

зберігання документів;  

врегулювати питання отримання податкової 

інформації контролюючим органом у відповідності 

до Стандарту CRS та на запит від компетентного 

органу іноземної держави на підставі міжнародного 

договору; 

створити ефективну систему контролю за 

дотриманням фінансовими установами вимог щодо 

(розробка, 

супровід) 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 



 
 

ПРОЕКТ 
 

132 
 

п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

встановлення підзвітних рахунків та подання 

звітності 

Проблема 10.7. Необхідність запровадження індивідуальних моделей направлених на реструктуризацію податкового боргу для фізичних осіб та малого 

та середнього бізнесу. 

Ціль 1 (І): Удосконалення системи управління та погашення податкового боргу з метою зменшення бюрократизації процедури та скорочення рівня 

адміністративних витрат на його погашення, забезпечення максимальної автоматизації процесів, що супроводжують погашення податкового боргу. 

 

1.1  

Закон України « Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо спрощення 

процедури розстрочення та 

відстрочення платежів» 

Змінами передбачається: 

Спрощення процедури розстрочення та 

відстрочення платежів; 

Запровадження електронної процедури подачі 

заяв; 

Отримання відстрочення або розстрочення по 

мінімальним сумам в автоматичному режимі; 

Зниження та диференціація розміру процентів для 

різних категорій платників; 

Перегляду критеріїв надання відстрочення або 

розстрочення з метою спрощення доступу до 

процедури 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка) 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід) 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

 

ХI. ОПОДАТКУВАННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАХОДАХ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ 

Проблема 11.1. Невідповідність окремих положень Податкового кодексу України термінології базового законодавства у сфері ринків капіталу та 

організованих товарних ринків, а також відсутність гармонізації системи оподаткування в зазначеній сфері та податкового стимулювання інвестування. 

Ціль 1 (ІІ): Нормативне удосконалення порядку оподаткування ринків капіталів та організованих товарних ринків 

 1.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення 

оподаткування в сфері ринків 

капіталу та організованих 

товарних ринків» 

Змінами передбачається: 

Приведення норм Податкового кодексу України у 

відповідність до положень базового законодавства 

у сфері ринків капіталу та організованих товарних 

ринків, у тому числі норм щодо деривативних 

фінансових інструментів;  

запровадження механізмів податкового 

стимулювання інвесторів на здійснення інвестицій 

у фінансові інструменти, у тому числі 

довгострокових інвестицій, зокрема шляхом 

запровадження спеціальних інвестиційних 

рахунків;  

врегулювання питань, пов’язаних з 

оподаткуванням торгівлі товарними деривативами 

та іншими активами, допущеними до торгів на 

організованих ринках, з переходом до 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 

НКЦПФР 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Жовтень 2022 

року 

Січень 2023 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

оподаткуванням трансакцій Центрального 

контрагента та трансакцій, які здійснюються на 

організованих ринках, на нетто-основі (після 

неттінгу/клірингу);  

удосконалення питань діяльності податкових 

агентів під час оподаткування операцій з 

фінансовими інструментами, та інших питань, 

стимулювання інвестицій фізичних осіб у фінансові 

інструменти;  

врегулювання окремих питань оподаткування 

внесків до недержавних пенсійних фондів 

Проблема 11.2. Усунення податкових бар’єрів, що зумовлюють нерівні інвестиційні умови ринку страхування та ринку фінансового лізингу як для 

споживачів небанківських фінансових послуг, так і для фінансових установ 

Ціль 1 (ІІ): Нормативне удосконалення порядку оподаткування ринків капіталів та організованих товарних ринків 

 1.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення 

оподаткування страхування та 

фінансового лізингу» 

Змінами передбачається, зокрема: 

технічне узгодження норм Податкового кодексу 

України з профільними законами;  

встановлення податку на операції внутрішнього 

вхідного перестрахування для страховиків, що 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(супровід), 

Національний банк 

України  
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

мають на меті нівелювання «некласичного» 

страхування та ухилення від сплати податків; 

коригування порядку оподаткування операцій з 

нерезидентами за договорами страхування для 

виїжджаючих; 

уточнення обсягу пільг для сплати страхових 

внесків за договорами довгострокового 

страхування життя за родичів 2-го ступеня 

споріднення; 

розширення пільгових умов оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб для 

накопичувального страхування життя та 

недержавного пенсійного забезпечення за умови 

сплати роботодавцем страхових внесків за 

договорами довгострокового страхування життя та 

пенсійного страхування за своїх співробітників; 

уточнення порядку оподаткування одноразової 

страхової виплати, виплаченої страховиками у разі 

настання страхового випадку дожиття 

застрахованою особою до закінчення строку дії 

договору чи досягнення застрахованою особою 

визначеного договором віку, або виплати викупної 

(розробка) 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

суми при достроковому розірванні договору 

страхування життя; 

упорядкування оподаткування регулярних 

послідовних (ануїтетних) виплат аналогічно до 

оподаткування пенсій 

Проблема 11.3. Врегулювання питань оподаткування операцій з віртуальними активами для цілей Закону України «Про віртуальні активи» 

Ціль 1 (ІІ): Удосконалення інституційних вимог до функціонування ринку віртуальних активів 

 1.1 Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей 

оподаткування операцій з 

віртуальними активами» 

Змінами передбачається, зокрема : 

Врегулювання питань оподаткування операцій з 

віртуальними активами для цілей Закону України 

«Про віртуальні активи» (цей Закон набирає 

чинності лише з дня набрання чинності Законом 

України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування 

операцій з віртуальними активами); 

Покращення інституційних вимог до 

функціонування ринку віртуальних активів 

відповідно до вимог ЄС 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 

НКЦПФР 

(розробка), 

НБУ (супровід)  

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Грудень 2025 

року 

Січень 2026 

року 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Проблема 11.4. Негативний вплив на розвиток сільськогосподарської кооперації неврегульованих питань оподаткування патронажних дивідендів 

Ціль 1 (ІІ): Визначення особливостей оподаткування патронажних дивідендів у сільськогосподарських кооперативах 

 1.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

України щодо 

сільськогосподарських 

кооперативів» 

Змінами передбачається:  

перенесення оподаткування на сторону 

отримувача патронажних дивідендів 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Липень 2022 

року 

Грудень 2022 

року 

Проблема 11.5. Відсутність повноцінного функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та 

недосконалість системи недержавного пенсійного забезпечення 

Ціль 1 (ІІ): Запровадження повноцінного функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та 

удосконалення недержавного пенсійного забезпечення 
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п/п 

Назва НПА  

до завдання №  

з підпункту 2.3 

Зміст розробки/змін НПА 

Орган державної 

влади, 

відповідальний 

за 

розробку/зміну 

НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

 1.1 Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 

та інших законів України у 

щодо недержавного 

пенсійного забезпечення» 

Змінами передбачається:  

Врегулювання питань неприбуткового статусу 

недержавних пенсійних фондів, оподаткування 

послуг недержавних пенсійних фондів; 

Врегулювання питань оподаткування пенсійних 

виплат з недержавних пенсійних фондів та 

податкових наслідків сплати внесків до 

недержавних пенсійних фондів для фізичних осіб, 

в тому числі фізичних осіб – підприємців 

Комітет ВРУ з 

питань фінансів, 

податкової та 

митної політики 

(розробка), 

Міністерство 

фінансів України 

(супровід),  

Державна 

податкова служба 

України (супровід) 

Вересень 2023 

року 

Січень 2024 

року 

 

5. Необхідне удосконалення існуючих та створення нових технічних систем: 

 

Сфера 

застосування 

Вид програмного 

продукту 
Призначення ІТ-рішення (проблеми, які воно вирішує) Форма розробки 

Адміністрування 

податків  

Електронний кабінет 

платників податків  

Проблеми: 

Наявний інтерфейс кабінету платника податків не відповідає сучасним вимогам 

до адаптивного дизайну ПО;  

Доопрацювання на предмет розширення користувацьких функцій, що 

передбачені Податковим кодексом України, зокрема надання інформації про 

Оновлення існуючого 

програмного 

забезпечення 
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Сфера 

застосування 

Вид програмного 

продукту 
Призначення ІТ-рішення (проблеми, які воно вирішує) Форма розробки 

платника податків за його згодою третім особам – банкам, фінансовим 

компаніям, електронним площадкам, тощо  

Суть змін: 

Розробка користувальницького інтерфейсу (UI/ UX); 

Забезпечення адаптивних сторінок, в тому числі для людей із вадами зору  

Проектування ПО для мобільних пристроїв; 

Створення ефективної моделі диспетчерської підтримки користувачів.  

Реалізація надання згоди на передачу даних з відкритої частини кабінету 

платника податків шляхом подання клієнтом відповідної заяви з інтернет 

банкінгу або мобільного додатку з підписанням КЕП; 

Визначення обов’язку ДПС надавати банкам через API інформацію щодо кодів та 

рахунків ДПС, на які має платитися відповідний податок (за аналогією з тим, як 

це реалізовано в мобільному додатку ДІЯ); 

Розширення переліку параметрів, які мають бути доступні банкам та фінансовим 

установам через API ДПС 

Нові можливості:  

Отримання максимальної кількості довідок та сервісів в електронній формі (в 

тому числі про резидентство); 

Забезпечення можливості сплати податків через кабінет (інтеграція з 

платіжними сервісами); 

Можливість забезпечення для фізичних осіб здійснення періодичних платежів за 

методом підписки;  

 

 

(вказані зміни за 

публічними заявами 

ДПС мали відбуватись 

шляхом інтеграцією з 

«Дія») 
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Сфера 

застосування 

Вид програмного 

продукту 
Призначення ІТ-рішення (проблеми, які воно вирішує) Форма розробки 

 Система передзаповнення податкової звітності згідно даних ДПС  

Адміністрування 

податків.  

Розгляд скарг  

Створення платформи 

для онлайн комунікації 

з платниками податків 

Розгляд заперечень та скарг платників податків в режимі онлайн; 

Надання можливості онлайн опитування платників податків та надання 

пояснень у процесі проведення документальних перевірок (в тому числі не 

виїзних) 

Нова система  

Адміністрування 

податків. ПДВ  

Створення системи 

обліку єдиного 

універсальну 

документа для 

бухгалтерського і 

податкового обліку 

для операцій з 

постачання 

товарів/послуг.  

  Нова система 

Адміністрування 

податків. ПДВ  

Система 

автоматизованого 

моніторингу 

відповідності 

податкових накладних 

критеріям оцінки 

ступеня ризику 

(СМКОР) 

 Модифікація згідно 

удосконалення системи 

ризик-орієнтованого 

підходу 

Акциз Система електронного 

адміністрування 

реалізації пального та 

Відображення в СЕАРПС власників пального для виявлення фіктивних операцій; 

Удосконалення обліку місць зберігання пального та спирту, та їх технічного 

обліку для власного споживання та/або переробки  

Модифікація  
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Сфера 

застосування 

Вид програмного 

продукту 
Призначення ІТ-рішення (проблеми, які воно вирішує) Форма розробки 

спирту етилового 

(СЕАРПС) 

Акциз  Електронна системи 

контролю за обігом 

тютюнових виробів. 

 Нова система 

Акциз  Електронна система 

контролю за обігом 

алкогольних виробів  

 Нова система  

Акциз  Ліцензування видів 

діяльності щодо 

діяльності з 

підакцизними 

товарами  

Застосування принципу «Paperless» до всіх видів ліцензій щодо діяльності з 

підакцизними товарами; 

Розширити перелік параметрів, які мають бути доступні третім особам про 

видані ліцензій через API ДПС 

Модифікація  

Адміністрування 

податків. 

Податковий борг 

 АІС. «Податковий 

борг» 

Електронний кабінет 

платника податків.  

Покращення технічного обліку податкового обліку в межах єдиної інтегрованої 

системи. Забезпечення ERM-системи управління податковим боргом.  

Можливість повідомлення осіб про наявний борг електронними засобами 

комунікацій (повідомлення через мобільний додаток Дія чи за допомогою SMS 

чи месенджерах); 

ІТ-рішення для аналітичної моделі оцінювання ймовірності несплати податкових 

зобов’язань, сегментування платників податків та визначення відповідних 

методів стягнення податкового боргу за індивідуальним підходом до платника 

податків; 

ІТ-рішення для автоматичної генерації податкових вимог, а також формування 

процесуальних документів, в тому числі щодо звернення до суду; 

Модифікація  

Нова розробка  
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Сфера 

застосування 

Вид програмного 

продукту 
Призначення ІТ-рішення (проблеми, які воно вирішує) Форма розробки 

ІТ-рішення для автоматизації виставлення та виконання інкасо, як єдиної 

електронної картотеки; 

Надання за згодою особи інформації про податковий борг в електронній формі 

для банків та фінансових установ, площадок електронної комерції тощо 

(запровадити стандартизований API для обміну даними між установами та ДПС); 

Зменшити витрати банківських установ на обробку інкасових доручень, витрати 

Державного бюджету на підготовку, погодження, відправлення інкасових 

доручень, збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів за 

рахунок миттєвого надходження та обробки інкасових доручень до банківської 

установи. 

Адміністрування 

податків. 

Податковий 

контроль  

ІТ-рішення для 

обробки даних 

стандартного 

аудиторського файлу 

(SAF-T UA) 

Повністю автоматизований аналіз отриманого файлу (SAF-T UA) спеціалізованим 

програмним забезпеченням за встановленими критеріями ризиковості допоможе 

у виявленні можливих помилок при розрахунку податкових зобов’язань на 

доперевірочному етапі. 

Е-аудит створює можливість для оперативного самоконтролю платників податків 

щодо розрахованих податкових зобов’язань з можливістю виправлення помилок, 

що були виявлені в процесі Е-аудиту, із застосуванням пониженої штрафної 

санкції 

Нова система  

Адміністрування 

податків. 

Податковий 

контроль 

Система звітування 

фінансовими 

установами в рамках 

автоматичного обміну 

інформацією  

Відповідно до Стандарту CRS, країни, що приєдналися до цієї ініціативи, через 

свої фінансові установи (в тому числі, банки, депозитарії, страхові компанії, 

брокери, інвестиційні фонди) будуть зобов'язані обмінюватися певними даними 

про рахунки клієнтів цих фінансових установ, в автоматичному режимі, на 

щорічній основі, керуючись до певної міри уніфікованими правилами такого 

обміну. 

Нова система  
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Сфера 

застосування 

Вид програмного 

продукту 
Призначення ІТ-рішення (проблеми, які воно вирішує) Форма розробки 

Створення технічної системи подачі звітності фінансовими установами по 

підзвітних рахунках 

Запровадження стандартизованого API для обміну даними між установами та 

ДПС 

Система аналізу податкової інформації, отриманої в рамках автоматичного 

обміну інформацією в цілях податкового контролю 

Адміністрування 

податків. 

РРО/ПРРО 

СОД РРО Проведення аудиту використання інформаційних технологій (ІТ-аудит) в ДПС в 

частині роботи СОД РРО та усунення виявлених недоліків в роботі СОД РРО за 

результатами проведеного ІТ-аудиту 

Модифікація 

ПДФО Електронний кабінет   Система обліку домогосподарств, подачі звітності Нова система  

ПДВ  Електронна 

платформа для 

нерезидентів  

Покращення інтерфейсу на умовах (UI/UX); 

Створення системи диспетчерської підтримки  

Оновлення існуючого 

програмного 

забезпечення 

Адміністрування 

податків  

Єдиний рахунок Удосконалення інтерфейсу єдиного рахунку на умовах (UI/UX); 

Інтеграція з стандартом ISO 20022 

Модифікація 

Оновлення існуючого 

програмного 

забезпечення 

 

ПДФО. 

Зарахування 

податків  

Єдиний рахунок для 

сплати ПДФО 

Створення інтегрованої системи для Держказначейства щодо розподілу ПДФО 

між бюджетами різного рівня та залежного від напрямків зарахування (за місцем 

реєстрації особи/ відокремленого підрозділу) 

Нова система 
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Сфера 

застосування 

Вид програмного 

продукту 
Призначення ІТ-рішення (проблеми, які воно вирішує) Форма розробки 

Адміністрування 

податків. 

ПРРО/РРО  

Система обліку даних 

реєстраторів 

розрахункових 

операцій 

Удосконалення протоколів передачі інформації від реєстраторів розрахункових 

операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або 

бездротовими каналами зв’язку до органів Державної податкової служби 

України.  

Удосконалення інтерфейсу реєстраторів розрахункових операцій, програмних 

реєстраторів розрахункових операцій 

Модифікація  

Оновлення існуючого 

програмного 

забезпечення 

 

Адміністрування 

податків 

Імплементація 

Директив ЄС в 

законодавство 

України 

ІТ-рішення в рамках 

імплементації 

Директив ЄС  

Відповідні ІТ-рішення: 

Підключення до CCN/CSI (DAC та інша інформація); 

Взаємозв’язок: VIES , E-Commerce, MOSS, OSS, EMCS, VAT-refund тощо 

Нова система  

Регулювання 

діяльності в 

окремих галузях 

(сферах). Ринки 

капіталу 

Електронний кабінет ІТ-рішення для забезпечення ефективного звітування з боку учасників ринків 

капіталів та товарних ринків;  

Запровадження стандартизованого API для обміну даними між програмами 

інвестиційного банкінгу та електронним кабінетом платника податків  

Нова система, 

Модифікація  

Регулювання 

діяльності в 

окремих галузях 

(сферах). 

Віртуальні активи 

Електронний кабінет ІТ-рішень для забезпечення ефективного звітування з боку учасників 

віртуальних активів  

Запровадження стандартизованого API для обміну даними між електронними 

площадками ринку віртуальних активів та електронним кабінетом платника 

податків 

Нова система, 

Нова система  

 

6. Основні законодавчі акти ЄС у сфері оподаткування та їх імплементація у законодавстві України: 
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

ПДВ. Загальні   1.Ukrainian 

legislative/administrative 
framework in field of taxation and 

tax administration for accession to 
European Union created 

      

ПДВ. Загальні   1.1. Ukrainian 

legislative/administrative 
framework in field of indirect 

taxation for accession to European 

Union established 

      

ПДВ. Загальні 1 1.1.1. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU Directive on 

the common system of value added 

tax (thereafter – EU VAT Directive) 

Сouncil Directive 

2006/112/EC of 28 
November 2006 on the 

common system of value 

added tax  
Директива Ради ЄС № 

2006/112/ЄС від 28 
листопада 2006 року про 

спільну систему податку 

на додану вартість  
https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex

%3A32006L0112 

  

Так (за винятком статей 

5-8, 20, 33, 40-42, 79, 
100-101, 123-130, 140-

142, 145, 146 (1(«B»), 

147, 155, 164-166, 170-
171, 175, 203, 205, 209, 

210, 212, 219, 238-240, 
245, 254, 258, 274-280, 

293-294, 370-395, 396-

400, 402-410, 411-413 
(положення, що 

застосовуються до 
держав-членів ЄС); статей 

281-294, 295- 305, 306-

325, 326-332, 333-343, 
348-349, 358-369 (щодо 

спеціальних податкових 
режимів) 

Підготовлено порівняльну 

таблицю відповідності 
податкового законодавства 

України в частині ПДВ до 

положенням положень 
Директиви 112, яку узгоджено з 

міжнародним експертом, 
залученим в рамках Програми 

EU4PFM 

Отримано висновок від 
Європейської Комісії щодо 

імплементації наближення 
Податкового кодексу України до 

Директиви 112 (лист від 25 

січня 2021 року Ref Ares (2021) 
592349) з підтвердженням, що 

українське податкове 
законодавство з ПДВ в цілому 

відповідає законодавству ЄС.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Європейською комісією 

зазначено, що декілька статей 
українського Податкового 

кодексу, потребують уваги або 
майбутніх дій щодо можливої 

гармонізації із законодавством 

ЄС. Ці дії не є терміновими та 
потребують реалізації в 

майбутньому 

ПДВ. Загальні   1.1.1.1. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU VAT Directive and/or 

Commission implementing legal 
acts provided 

    Європейською комісією була 
надана допомога в рамках 

програми EU4PFM 

ПДВ. Загальні   1.1.1.2. STS capacity building in 

implementation the EU VAT 
Directive/Commission implementing 

legal acts enhanced 

    Оскільки законодавство України 

в цілому відповідає 
законодавству ЄС, то не було 

необхідності імплементації 

нормативно-правових актів 
Комісії до Директиви 112 

ПДВ. Загальні   1.1.1.2.1. Analysis of STS 

administrative framework 
conducted and recommendations 

on key operational/IT solutions to 
be implemented provided 

    У зв’язку із відсутністю 

необхідності рекомендації ДПС 
щодо впровадження ключових 

операційних ІТ-рішень не 
надавалися. 

ПДВ. Звільнення 2 1.1.2. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU directives on 

VAT exemptions for travelers and 

Council Directive 

2007/74/EC of 20 
December 2007 on the 

exemption from value 

Так (розділ 3 щодо 

кількісних обмежень) 

Положення Директиви Ради 

2007/74/ЄС імплементовані в 
Податковий кодекс України 
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

on VAT exemptions for finally 

imported goods (thereafter – EU 
VAT exemptions directives)  

added tax and excise duty 

of goods imported by 
persons travelling from 

third countries  
Директива Ради № 

2007/74/ЄС від 20 грудня 

2007 року про звільнення 
від податку на додану 

вартість і мита на товари, 
що ввозяться особами, які 

подорожують з третіх 

країн 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELE

X:32007L0074 

(ст.191, 196) та Митний кодекс 

України (ст.369, 374) 

ПДВ. Звільнення   1.1.2.1. Comparative analysis on 
Ukrainian legislation compliance 

with EU VAT exemptions directives 
conducted 

      

ПДВ. Звільнення   1.1.2.2. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 
legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU VAT exemptions 

directives and/or Commission 
implementing legal acts provided 

      

ПДВ. Звільнення   1.1.2.3. STS/SCS capacity building 
in implementation the EU VAT 

exemptions directives /Commission 

implementing legal acts enhanced 

      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32007L0074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32007L0074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32007L0074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32007L0074
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

ПДВ. Звільнення   1.1.2.3.1. Analysis of STS/SCS 

administrative framework 
conducted and recommendations 

on key operational/IT solutions to 
be implemented provided 

      

ПДВ. 

Відшкодування 

3 1.1.3. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU directives on 

VAT refund for non-EEC taxable 

persons and on VAT refunds for 
taxable person established in 

another EU country (thereafter – 
EU VAT refund directives)  

a) Thirteenth Council 

Directive 86/560/EEC of 17 
November 1986 on the 

harmonisation of the laws 

of the Memeber States 
relating to turnover taxes - 

arrangements for the 
refund of value added tax 

to taxable persons not 
established in Community 

territory 

Тринадцята Директива 
Ради ЄС № 86/560/ЄЕС 

від 17 листопада 1986 
року про гармонізацію 

законодавства держав-

членів про податки з 
обороту – заходи для 

відшкодування податку на 
додану вартість суб’єктам 

оподаткування, які не 

засновані на території 
Співтовариства 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

a) Так, з дати набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію, Рада асоціації 

визначить графік 

імплементації Україною 
цієї Директиви. 

а) 26 жовтня 2021 року листом 

Мінфіну № 44040-08-10/33081 
проект рішення Ради асоціації 

між Україною та ЄС про 

імплементацію 13 Директиви 
направлено Представництву ЄС 

в Україні та Урядовому офісу 
координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції; 
b) Ні (нерелеванте, оскільки 

директива діє для держав-

членів ЄС всередині ЄС) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31986L0560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31986L0560
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

content/EN/ALL/?uri=celex

%3A31986L0560 
  

ПДВ. 

Відшкодування 

    b) Council Directive 

2008/9/EC of 12 February 
2008 laying down detailed 

rules for the refund of 
value added tax, provided 

for in Directive 

2006/112/EC, to taxable 
persons not established in 

the Member State of refund 
but established in another 

Member State  
Директива Ради 

2008/9/ЄС від 12 лютого 

2008 року про 
встановлення детальних 

правил щодо 
відшкодування податку на 

додану вартість, 

передбаченого 
Директивою 2006/112/ЄС, 

платникам податків, які 
не засновані у державі-

члені відшкодування, але 

засновані у іншій державі-
члені  

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

b) Ні b) Ні (нерелеванте), Директива 

діє для держав-членів ЄС 
всередині ЄС. Україна має 

кордони з ЄС, тому 
відшкодування ПДВ 

здійснюється тільки всередині 

держави з відповідним власним 
механізмом 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31986L0560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31986L0560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0009
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

content/EN/ALL/?uri=CELE

X:32008L0009 
  

ПДВ. 

Відшкодування 

  1.1.3.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 
with EU VAT refund directives 

conducted 

    а) Ні 

b) Ні  

ПДВ. 
Відшкодування 

  1.1.3.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU VAT refund directives 

and/or Commission implementing 
legal acts provided 

    а) Ні 
b) Ні  

ПДВ. 

Відшкодування 

  1.1.3.3. STS capacity building in 

implementation the EU VAT refund 
directives/Commission 

implementing legal acts enhanced 

      

    1.1.3.3.1. Analysis of STS 
administrative framework 

conducted and recommendations 

on key operational/IT solutions to 
be implemented provided 

      

Акцизний податок. 
Загальні питання 

4 1.1.4. Ukrainian legislation and 
administrative framework are 

approximated with EU Directive on 

General arrangements for excise 
duty (thereafter – EU Excise 

Directive)  

Council Directive 
2008/118/EC of 16 

December 2008 concerning 

the general arrangements 
for excise duty and 

repealing Directive 92/12 
Директива Ради № 

2008/118/ЄС від 16 грудня 

Так (стаття 1) Стаття 1 частково 
імплементована у розділі VI 

"Акцизний податок" 

Податкового кодексу України.  
Потребує приведення в частині 

підакцизних товарів, що 
регулюються Директивою 

2003/96 (енергетичні товари).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0009
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

2008 року стосовно 

загальних умов акцизного 
збору, що відміняє 

Директиву № 92/12/ЄЕС  
https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=celex
%3A32008L0118  

Термін імплементації Директиви 

2003/96 – поступово 

Акцизний податок. 

Загальні питання 

  1.1.4.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 
with EU Excise Directive conducted 

    Так (стаття 1); 

Ні (інші статті) 

Акцизний податок. 
Загальні питання 

  1.1.4.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU Excise Directive 
and/or Commission implementing 

legal acts provided 

    3 вересня 2019 року отримано 
коментарі від ЄС щодо 

енергетичних товарів.  

Термін імплементації Директиви 
2003/96 – поступово 

Акцизний податок. 
Загальні питання 

  1.1.4.3. STS capacity building in 
implementation the EU Excise 

Directive/Commission implementing 
legal acts enhanced 

      

Акцизний податок. 

Загальні питання 

  1.1.4.3.1. Analysis of STS 

administrative framework 
conducted and recommendations 

on key operational/IT solutions to 
be implemented provided  

      

Акцизний податок. 

Оподаткування 
пального 

5 1.1.5. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU Directive on 

Council Directive 95/60/EC 

of 27 November 1995 on 
fiscal marking of gas oils 

and kerosene  

Ні   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0118
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

fiscal marking of gas oils and 

kerosene  

Директива Ради 95/60/ЄС 

від 27 листопада 1995 
року щодо податкового 

маркування газойлю та 
гасу 

https://eur-

lex.europa.eu/eli/dir/1995/
60/oj 

Акцизний податок. 

Оподаткування 
пального 

  1.1.5.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 
with EU Directive on fiscal marking 

of gas oils and kerosene conducted 

    Ні 

Акцизний податок. 

Оподаткування 

пального 

  1.1.5.2. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU Directive on fiscal 

marking of gas oils and kerosene 
and/or Commission implementing 

legal acts provided 

      

Акцизний податок. 
Оподаткування 

пального 

  1.1.5.3. STS capacity building in 
implementation the EU Directive on 

fiscal marking of gas oils and 

kerosene/Commission 
implementing legal acts enhanced 

      

Акцизний податок. 
Оподаткування 

пального 

  1.1.5.3.1. Analysis of STS 
administrative framework 

conducted and recommendations 

on key operational/IT solutions to 
be implemented provided 

      

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Акцизний податок. 

Оподаткування 
алкогольних 

напоїв 

6 1.1.6. Ukrainian legislation is 

approximated with EU directives on 
taxation of alcohol, manufactured 

tobacco products and energy 
products and electricity 

 

a) Сouncil Directive 

92/83/EEC of 19 October 
1992 on the harmonisation 

of the structures of excise 
duties on alcohol and 

alcoholic beverages  

Директива Ради № 
92/83/ЄЕС від 19 жовтня 

1992 року про 
гармонізацію структур 

акцизних зборів на спирт 

та алкогольні напої 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELE

X%3A01992L0083-

20220101 

Так Закон України від 23.11.2018 № 

2628 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих 
актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків та 
зборів» - з 1 березня 2019 року 

класифікацію виноробної 
продукції приведено до вимог 

Директиви Ради від 19.10.1992 

№ 92/83/ЄЕС щодо гармонізації 
структур акцизних зборів на 

спирт та алкогольні напої; 
Закон України від 30.11.2021 № 

1914 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних 

надходжень» – з метою 
врахування коментарів Сторони 

ЄС замінити діючу в Україні 

ставку акцизу на пиво за 1 л 
готової продукції на ставку в 

залежності від фактичної 
міцності готової продукції – за 1 

л 100-відсоткового спирту 

Акцизний податок. 
Оподаткування 

7  b.1) Council Directive 
2011/64/EU of 21 June 

Так (статті 7(2), 8, 9, 10, 
11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 

Закон України від 07.12.2017 № 
2245 «Про внесення змін до 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20220101
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

тютюнових 

виробів 

2011 on the structure and 

rates of excise duty applied 
on manufactured tobacco 

(on the schedule of 
increasing of tobacco 

products tax rates) 

Директива Ради № 
2011/64/ЄС від 21 червня 

2011 року про структуру 
та ставки акцизного збору 

на тютюнові вироби 

(щодо графіку 
підвищення ставок на 

тютюнові вироби) 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELE
X:32011L0064 

18 та 19 – за окремим 

графіком) 

Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних 
надходжень у 2018 році»:  

дотримано вимоги Директиви 

2011/64 щодо частки акцизу у 
середньозваженій роздрібній 

ціні продажу сигарет як мінімум 
60%, запроваджено механізм 

визначення такої ціни; 

передбачене поступове до 2025 
року щорічне підвищення 

ставок акцизного податку в 
Україні до рівня, діючого в ЄС – 

90 євро за 1000 штук. 

Проектом Закону України «Про 
внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших 
законів України щодо 

забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень» 

(реєстраційний № 4101 від 15 

вересня 2020 року) 
передбачено, зокрема, 

доповнення визначення 
«середньозважена роздрібна 

ціна продажу сигарет» 

словосполученням «з 
урахуванням всіх податків». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Після прийняття проекту 

зауваження до статті 8.2 
Директиви 2011/64 

Європейської Комісії щодо 
приведення норм законодавства 

України до норм законодавства 

ЄС будуть враховані. 

Акцизний податок. 

Оподаткування 

тютюнових 
виробів 

   b.2) Council Directive 

2011/64/EU of 21 June 

2011 on the structure and 
rates of excise duty applied 

on manufactured tobacco 
(on the definition of 

tobacco products and rates 
structure  

Директива Ради № 

2011/64/ЄС від 21 червня 
2011 року про структуру 

та ставки акцизного збору 
на тютюнові вироби 

(щодо визначення 

тютюнових виробів та 
структури ставок) 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELE

X:32011L0064 

Так (Cтатті 7(2), 8, 9, 10, 

11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 

18 та 19 - за окремим 
графіком) 

Розділ VI «Акцизний податок» 

Податкового кодексу України та 

наказ ДФС від 9 червня 2015 
року № 401 «Про затвердження 

Пояснень до Української 
класифікації товарів 

зовнішньоекономічної 
діяльності» (наказ ДМС від 14 

липня 2020 року № 256 "Про 

затвердження Пояснень до 
Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної 
діяльності" - в частині 

тютюнових виробів без змін) 

Акцизний податок. 

Оподаткування 

8   c) Council Directive 

2003/96/EC of 27 October 
2003 restructuring the 

Так, поступово, виходячи 

із майбутніх потреб 
України у сфері захисту 

Частково враховано. 

Законом України від 23 
листопада2018 року № 2628 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0064
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

пального та 

електроенергії 

Community framework for 

the taxation of energy 
products and electricity  

Директива Ради № 
2003/96/ЄС від 27 жовтня 

2003 року про 

реструктуризацію системи 
Співтовариства щодо 

оподаткування 
енергопродуктів та 

електроенергії 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELE
X%3A02003L0096-

20180915 

навколишнього 

середовища та 
енергоефективності 

«Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення 
адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків та 

зборів» запроваджено 
положення щодо: 

удосконалення контролю за 
обігом пального в Системі 

електронного адміністрування 

реалізації пального; 
ліцензування діяльності усіх 

суб’єктів господарювання, які 
здійснюють виробництво, 

зберігання, оптову та роздрібну 

торгівлю пальним; 
контролю за цільовим 

використанням пального, 
призначеного для цілей 

авіаційного транспорту 
(бензинів авіаційних та палива 

для реактивних двигунів), 

встановлення відповідальності 
за використання такого товару 

не за призначенням; 
обладнання акцизних складів 

витратомірами-лічильниками 

та/або рівнемірами-
лічильниками та зобов’язання 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

зареєструвати їх в Єдиному 

державному реєстрі 
витратомірів-лічильників та 

рівнемірів-лічильників рівня 
пального. 

Акцизний податок. 

Оподаткування 
алкогольних 

напоїв. 

Оподаткування 
тютюнових 

виробів. 
Оподаткування 

пального та 
електроенергії 

  1.1.6.1. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 
legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU directives on taxation 

of alcohol, manufactured tobacco 
products, energy products and 

electricity provided 

    18-20 січня 2021 року TAIEX 

Експертна місія щодо 
гармонізації акцизного податку 

на тютюнові вироби (65950)  

Акцизний податок. 

Оподаткування 
транспортних 

засобів 

9 1.1.7. Ukrainian legislation is 

approximated with EU Directive on 
the charging of heavy goods 

vehicles for the use of certain 

infrastructures 

Directive 1999/62/EC of the 

European Parliament and of 
the Council of 17 June 

1999 on the charging of 

vehicles for the use of road 
infrastructures 

Директива 1999/62/ЄС 
Європейського 

парламенту і Ради від 17 

червня 1999 року про 
стягнення платні з 

вантажних транспортних 
засобів за використання 

певних інфраструктур зі 
змінами 

Ні   
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELE

X%3A01999L0062-
20220324 

Акцизний податок. 

Оподаткування 
транспортних 

засобів 

  1.1.7.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 
with EU Directive on the charging 

of heavy goods vehicles for the use 

of certain infrastructures conducted 

    Ні 

Акцизний податок. 

Оподаткування 
транспортних 

засобів 

  1.1.7.2. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 
legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU Directive on the 

charging of heavy goods vehicles 
for the use of certain 

infrastructures provided 

      

ПДВ, Акцизний 
податок. Непрямі 

податки з 
приросту капіталу 

10 1.1.8. Ukrainian legislation is 
approximated with EU Directive 

concerning indirect taxes on the 
raising of capital  

Council Directive 2008/7/EC 
of 12 February 2008 

concerning indirect taxes 
on the raising of capital 

Директива Ради 

2008/7/ЕС від 12 лютого 
2008 року щодо непрямих 

податків з приросту 
капіталу 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELE

Ні Ні 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0062-20220324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0062-20220324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0062-20220324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0062-20220324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0062-20220324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0007-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0007-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0007-20130701
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

X%3A02008L0007-

20130701 

ПДВ, Акцизний 

податок. Непрямі 

податки з 
приросту капіталу 

  1.1.8.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 

with EU Directive concerning 
indirect taxes on the raising of 

capital conducted 

    Ні 

ПДВ, Акцизний 
податок. Непрямі 

податки з 
приросту капіталу 

  1.1.8.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU Directive concerning 

indirect taxes on the raising of 
capital provided 

      

ПДВ, Акцизний 

податок. Непрямі 
податки з 

приросту капіталу 

  1.1.9. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU directives on 

tax exemptions applicable to the 

permanent introduction from a 
Member State of the personal 

property of individuals and on tax 
exemptions within the Community 

for certain means of transport 

temporarily imported into one 
Member State from another 

(thereafter – EU Tax-free 
allowances directives)  

      

ПДВ, Акцизний 

податок. 
Звільнення 

ввезення 

11   a) Council Directive 

2009/55/EC of 25 May 
2009 on tax exemptions 

applicable to the 

Ні   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0007-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0007-20130701
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

особистого майна 

та ТЗ 

permanent introduction 

from a Member State of the 
personal property of 

individuals 
Директива Ради 

2009/55/ЄС від 25 травня 

2009 року про звільнення 
від оподаткування, що 

застосовується до 
постійного ввезення з 

держави-члена 

особистого майна 
фізичних осіб 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELE

X:32009L0055 

ПДВ, Акцизний 

податок. 
Звільнення 

ввезення 

особистого майна 
та ТЗ 

    b) Council Directive 

83/182/EEC of 28 March 
1983 on tax exemptions 

within the Community for 

certain means of transport 
temporarily imported into 

one Member State from 
another 

Директива Ради 

83/182/EEC від 28 березня 
1983 року щодо 

звільнення від 
оподаткування в межах 

Ні Положення Директиви Ради 

83/182/ЕЕС імплеметовані в 
Податковий кодекс України 

(ст.206 ) та Митний кодекс 

України (глава 18)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0055
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Співтовариства певних 

транспортних засобів, що 
тимчасово ввозяться до 

однієї держави-члена з 
іншої 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex

%3A31983L0182 

ПДВ, Акцизний 
податок. 

Звільнення 
ввезення 

особистого майна 
та ТЗ 

  1.1.9.1. Comparative analysis on 
Ukrainian legislation compliance 

with EU Tax-free allowances 
directives conducted 

    Ні 

ПДВ, Акцизний 

податок. 
Звільнення 

ввезення 

особистого майна 
та ТЗ 

  1.1.9.2. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 
legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU Tax-free allowances 

directives and/or Commission 
implementing legal acts provided 

      

ПДВ, Акцизний 

податок. 
Звільнення 

ввезення 
особистого майна 

та ТЗ 

  1.2. Ukrainian 

legislative/administrative 
framework in field of direct taxation 

for accession to European Union 
established 

      

ПДВ, Акцизний 
податок. 

Звільнення 

  1.2.1. Ukrainian legislation is 
approximated with Convention on 

the elimination of double taxation 

      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31983L0182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31983L0182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31983L0182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31983L0182
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

ввезення 

особистого майна 
та ТЗ 

in connection with the adjustment 

of profits of associated enterprises 
and Code of Conduct 

ПнП. Уникнення 

подвійного 
оподаткування 

12  a) Convention on the 

elimination of double 
taxation in connection with 

the adjustment of profits of 
associated enterprises 

(90/463/EEC) (the 

Arbitration Convention) 
Конвенція про уникнення 

подвійного оподаткування 
у зв'язку з коригуванням 

прибутків пов'язаних осіб 
(90/463/ЄЕС) 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELE

X%3A01990A0436-
20141214 

Ні   

ПнП. Уникнення 

подвійного 
оподаткування. 

Кодекс поведінки 

13   b) Revised code of conduct 

for the effective 
implementation of the 

Convention on the 

elimination of double 
taxation in connection with 

the adjustment of profits of 
associated enterprises 

(2009/C 322/01) 

Ні   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01990A0436-20141214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01990A0436-20141214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01990A0436-20141214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01990A0436-20141214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01990A0436-20141214
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Переглянутий Кодекс 

поведінки для 
ефективного 

запровадження Конвенції 
про уникнення подвійного 

оподаткування у зв'язку з 

коригуванням прибутків 
асоційованих підприємств 

(2009/С 322/01) 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex
%3A42009X1230%2801%2

9 

ПнП. Уникнення 

подвійного 

оподаткування. 
Кодекс поведінки 

  1.2.1.1. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with Convention on the 

elimination of double taxation in 
connection with the adjustment of 

profits of associated enterprises 

and Code of Conduct provided 

      

ПнП. 

Оподаткування 

відсотків та роялті 

14 1.2.2. Ukrainian legislation is 

approximated with EU Directive on 

a common system of taxation 
applicable to interest and royalty 

payments made between 
associated companies of different 

Member States (thereafter - EU 

Council Directive 

2003/49/EC of 3 June 2003 

on a common system of 
taxation applicable to 

interest and royalty 
payments made between 

associated companies of 
different Member States 

Ні Окремі положення реалізовані в 

Податковому кодексі України 

(зміни внесені Законом України 
від 16 січня 2020 року № 466 

«Про внесення змін до 
Податкового кодексу України 

щодо вдосконалення 
адміністрування податків, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42009X1230%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42009X1230%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42009X1230%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42009X1230%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42009X1230%2801%29
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Directive on interests and royalty 

payments)  

Директива Ради 

2003/49/ЄС від 3 червня 
2003 року про спільну 

систему оподаткування, 
яка застосовується до 

виплат відсотків та роялті 

між пов’язаними 
компаніями з різних 

держав-членів 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELE
X%3A02003L0049-

20130701 

усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому 
законодавстві»). 

Інформація потребує 
уточнення. 

 

ПнП. 

Оподаткування 

відсотків та роялті 

  1.2.2.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 

with EU Directive on interests and 
royalty payments conducted 

    Ні 

ПнП. 

Оподаткування 
відсотків та роялті 

  1.2.2.2. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 
legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU Directive on interests 
and royalty payments provided 

      

ПнП. Протидія 

ухиленню від 
оподаткування 

15 1.2.3. Ukrainian legislation is 

approximated with EU Directive 
laying down rules against tax 

avoidance practices that directly 
affect the functioning of the 

internal market (thereafter – Anti-

Tax Avoidance Directive) 

Council Directive (EU) 

2016/1164 of 12 July 2016 
laying down rules against 

tax avoidance practices 
that directly affect the 

functioning of the internal 

market 

Ні Окремі положення реалізовані в 

Податковому кодексі України 
(зміни внесені Законом України 

від 16 січня 2020 року № 466 
«Про внесення змін до 

Податкового кодексу України 

щодо вдосконалення 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0049-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0049-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0049-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0049-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0049-20130701
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Директива Ради (ЄС) 

2016/1164 від 12 липня 
2016 року про 

встановлення правил 
протидії практикам 

ухилення від сплати 

податків, які мають 
безпосередній вплив на 

функціонування 
внутрішнього ринку 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELE

X%3A02016L1164-
20220101 

адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому 

законодавстві») 
 

ПнП. Протидія 

ухиленню від 
оподаткування 

  1.2.3.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 
with EU Anti-Tax Avoidance 

Directive conducted 

    Ні 

ПнП. Протидія 
ухиленню від 

оподаткування 

  1.2.3.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU Anti-Tax Avoidance 

Directive provided 

      

ПнП.Оподаткуванн
я материнських та 

дочірніх компаній 

16 1.2.4. Ukrainian legislation is 
approximated with EU Directive on 

the common system of taxation 
applicable in the case of parent 

companies and subsidiaries of 

Council Directive 
2011/96/EU of 30 

November 2011 on the 
common system of taxation 

applicable in the case of 

parent companies and 

Ні Окремі положення реалізовані в 
Податковому кодексі України 

(зміни внесені Законом України 
від 16 січня 2020 року № 466 

«Про внесення змін до 

Податкового кодексу України 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L1164-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L1164-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L1164-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L1164-20220101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L1164-20220101
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

different Member States (thereafter 

– Parent-Subsidiary Directive) 

subsidiaries of different 

Member States 
Директива Ради 

2011/96/ЄС від 30 
листопада 2011 року про 

спільну систему 

оподаткування, що 
застосовується до 

материнських компаній та 
дочірніх компаній різних 

держав-членів 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELE
X%3A02011L0096-

20150217 

щодо вдосконалення 

адміністрування податків, 
усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому 
законодавстві»). 

Інформація потребує 

уточнення. 
 

ПнП.Оподаткуванн
я материнських та 

дочірніх компаній 

  1.2.4.1. Comparative analysis on 
Ukrainian legislation compliance 

with EU Parent-Subsidiary Directive 
conducted 

    Ні 

ПнП.Оподаткуванн

я материнських та 
дочірніх компаній 

  1.2.4.2. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 
legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU Parent-Subsidiary 

Directive provided 

      

Адміністрування. 

Механізм 
вирішення спорів 

17 1.2.5. Ukrainian legislation is 

approximated with EU Directive on 
tax dispute resolution mechanisms 

in the European Union 

Council Directive (EU) 

2017/1852 of 10 October 
2017 on tax dispute 

resolution mechanisms in 

the European Union 

Ні Стаття 108¹. Порядок 

проведення процедури 
взаємного узгодження 

Податкового кодексу України 

наказ Мінфіну від 30 грудня 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0096-20150217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0096-20150217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0096-20150217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0096-20150217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0096-20150217
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Директива Ради (ЄС) 

2017/1852 від 10 жовтня 
2017 року про механізми 

вирішення податкових 
спорів у Європейському 

Союзі 

https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2017/

1852/oj 

2020 року № 820 "Про 

затвердження Порядку розгляду 
заяви (справи) за процедурою 

взаємного узгодження та вимог 
до заяви" 

Адміністрування. 
Механізм 

вирішення спорів 

  1.2.5.1. Comparative analysis on 
Ukrainian legislation compliance 

with EU Directive on tax dispute 
resolution mechanisms in the 

European Union conducted 

    Ні 

Адміністрування. 
Механізм 

вирішення спорів 

  1.2.5.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU Directive on tax 

dispute resolution mechanisms in 

the European Union provided 

      

ПнП.Оподаткуванн

гібридних 

структур, BEPS 

18 1.2.6. Ukrainian legislation is 

approximated with EU Directive on 

EU Directive on Hybrid Mismatches 

Council Directive (EU) 

2017/952 of 29 May 2017 

amending Directive (EU) 
2016/1164 as regards 

hybrid mismatches with 
third countries 

Директива Ради (ЄС) 
2017/952 від 29 травня 

2017 року, що вносить 

зміни до Директиви 

Ні   

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1852/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1852/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1852/oj
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

2016/1164 щодо гібридних 

невідповідностей з 
третіми країнами 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?toc=OJ:L:

2017:144:TOC&uri=uriserv:
OJ.L_.2017.144.01.0001.01

.ENG 

ПнП.Оподаткуванн
гібридних 

структур, BEPS 

  1.2.6.1. Comparative analysis on 
Ukrainian legislation compliance 

with EU Directive on tax dispute 
resolution mechanisms in the 

European Union conducted 

    Ні 

ПнП.Оподаткуванн
гібридних 

структур, BEPS 

  1.2.6.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU Directive on tax 

dispute resolution mechanisms in 

the European Union provided 

      

ПнП.Оподаткуванн

гібридних 

структур, BEPS 

  1.3. Ukrainian 

legislative/administrative 

framework in field of administrative 
cooperation and mutual assistance 

for accession to European Union 
established 

      

ПДВ. Протидія 

податковом 
шахрайству 

19 1.3.1. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU Council 

Regulation on administrative 

Council Regulation (EU) No 

904/2010 of 7 October 
2010 on administrative 

cooperation and combating 

Ні Регламент Ради (ЄС) № 

904/2010 діє для держав-членів 
ЄС всередині ЄС. У зв’язку із 

кордоном між Україною та ЄС в 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:144:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0001.01.ENG
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

cooperation and combating fraud in 

the field of value added tax 
(thereafter – EU VAT administrative 

cooperation regulation)  
 

fraud in the field of value 

added tax 
Регламент Ради (ЄС) № 

904/2010 від 7 жовтня 
2010 року про 

адміністративну 

співпрацю щодо боротьби 
з шахрайством у сфері 

податку на додану 
вартість 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELE

X%3A02010R0904-
20210701 

Україні запроваджено власний 

механізм контролю за повнотою 
сплати ПДВ. 

ПДВ. Протидія 

податковом 
шахрайству 

  1.3.1.1. Recommendations 

on/assistance in preparing draft 
legislation aligning Ukrainian legal 

acts with EU VAT administrative 
cooperation regulation provided 

     

ПДВ. Протидія 

податковом 
шахрайству 

  1.3.1.2. STS capacity building in 

implementation the – EU VAT 
administrative cooperation 

regulation/Commission 

implementing legal acts enhanced 

      

ПДВ. Протидія 

податковом 
шахрайству 

  1.3.1.2.1. Analysis of STS 

administrative framework 
conducted and recommendations 

on key operational/IT solutions to 

be implemented provided 

      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0904-20210701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0904-20210701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0904-20210701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0904-20210701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0904-20210701
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Акцизний податок. 

Електронні 
реєстри 

20 1.3.2. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU Council 

Regulation on administrative 
cooperation in the field of excise 

duties  

Council Regulation (EU) No 

389/2012 of 2 May 2012 on 
administrative cooperation 

in the field of excise duties 
and repealing Regulation 

(EC) No 2073/2004 

Регламент Ради (ЄС) № 
389/2012 від 2 травня 

2012 року про 
адміністративну 

співпрацю у сфері 

акцизних зборів та про 
скасування Регламенту 

(ЄС) № 2073/2004 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELE
X%3A02012R0389-

20130701 

Ні  Інформація потребує 

уточнення 

Акцизний податок. 

Електронні 

реєстри 

    Council Regulation (EU) 

2020/261 of 19 December 

2019 amending Regulation 
(EU) No 389/2012 on 

administrative cooperation 
in the field of excise duties 

as regards the content of 

electronic registers 
Регламент Ради (ЄС) 

2020/261 від 19 грудня 
2019 року, що вносить 

    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0389-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0389-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0389-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0389-20130701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0389-20130701
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

зміни до Регламенту 

389/2012 про 
адміністративну 

співпрацю у сфері 
акцизних зборів стосовно 

змісту електронних 

реєстрів 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX

:32020R0261 

Акцизний податок. 
Електронні 

реєстри 

  1.3.2.1. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU VAT administrative 

cooperation regulation and/or 

Commission implementing legal 
acts provided 

      

Акцизний податок. 

Електронні 
реєстри 

  1.3.2.2. STS capacity building in 

implementation EU Council 
Regulation on administrative 

cooperation in the field of excise 
duties/Commission implementing 

legal acts enhanced 

      

Акцизний податок. 
Електронні 

реєстри 

  1.3.2.2.1. Analysis of STS 
administrative framework 

conducted and recommendations 
on key operational/IT solutions to 

be implemented provided 

      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32020R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32020R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32020R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32020R0261
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Акцизний податок. 

Електронні 
реєстри 

          

Адміністрування. 

Допомога у 
стягненні податків 

21 1.3.3. Ukrainian legislation and 

administrative framework are 
approximated with EU Directive 

concerning mutual assistance for 
the recovery of claims relating to 

taxes, duties and other measures 

(thereafter – EU Recovery 
Directive) 

Council Directive 

2010/24/EU of 16 March 
2010 concerning mutual 

assistance for the recovery 
of claims relating to taxes, 

duties and other measures 

Директива Ради 
2010/24/ЄС від 16 березня 

2010 року про взаємну 
допомогу для 

примусового стягнення 
податків, зборів та інших 

заходів 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex
%3A32010L0024 

Ні  Інформація потребує 

уточнення 

Адміністрування. 

Допомога у 
стягненні податків 

  1.3.3.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 
with EU Recovery Directive 

conducted 

      

Адміністрування. 
Допомога у 

стягненні податків 

  1.3.3.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU Recovery Directive 

and/or Commission implementing 

legal acts provided 

      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0024
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Адміністрування. 

Допомога у 
стягненні податків 

  1.3.3.3. STS capacity building in 

implementation the EU Recovery 
Directive /Commission 

implementing legal acts enhanced 

      

Адміністрування. 
Допомога у 

стягненні податків 

  1.3.3.3.1. Analysis of STS 
administrative framework 

conducted and recommendations 
on key operational/IT solutions to 

be implemented provided 

      

Адміністрування. 
Автоматичний 

обмін інформацією 

22 1.3.4. Ukrainian legislation and 
administrative framework are 

approximated with EU Directive on 
administrative cooperation in the 

field of taxation (thereafter – EU 

Administrative Cooperation 
Directive) 

Council Directive 
2011/16/EU of 15 February 

2011 on administrative 
cooperation in the field of 

taxation and repealing 

Directive 77/799/EEC 
Директива Ради 

2011/16/ЄС від 15 лютого 
2011 року про 

адміністративне 

співробітництво у галузі 
оподаткування та 

скасування Директиви 
77/799/ЕЄС. DAC 6. 

Автоматичний обмін 

інформацією 
https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELE

X%3A02011L0016-
20200701 

Ні Наказ Мінфіну від 20 серпня 
2020 року № 496 "Про 

затвердження Порядку 
заповнення і подання 

фінансовими агентами звіту про 

пдзвітні рахунки відповідно до 
Угоди FATCA" 

Інформація потребує 
уточнення. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

Адміністрування. 

Автоматичний 
обмін інформацією 

  1.3.4.1. Comparative analysis on 

Ukrainian legislation compliance 
with EU Administrative Cooperation 

Directive conducted 

    Ні 

Адміністрування. 
Автоматичний 

обмін інформацією 

  1.3.4.2. Recommendations 
on/assistance in preparing draft 

legislation aligning Ukrainian legal 
acts with EU Administrative 

Cooperation Directive and/or 

Commission implementing legal 
acts provided 

      

Адміністрування. 
Автоматичний 

обмін інформацією 

  1.3.4.3. STS capacity building in 
implementation the EU 

Administrative Cooperation 

Directive /Commission 
implementing legal acts enhanced 

      

Адміністрування. 

Автоматичний 
обмін інформацією 

  1.3.4.3.1. Analysis of STS 

administrative framework 
conducted and recommendations 

on key operational/IT solutions to 
be implemented provided 

      

Адміністрування. 

Автоматичний 
обмін інформацією 

  1.4. Assistance in preparation for 

dialog/access negotiation between 
the partner institutions and 

Commission on Ukrainian national 
legislation harmonization with EU 

legislation provided 

      

Адміністрування. 
Автоматичний 

обмін інформацією 

  1.5. Partner institutions ad hoc 
requests in taxation/tax 

administration field on assistance 
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Тема № Назва акту законодавства ЄС 

та етапи його імплементації 

Назва (англійською/ 

українською/ Текст 
акту законодавства ЄС 

на https://eur-
lex.europa.eu/) 

Імплементація 

законодавчого акту ЄС 
згідно Угоди про 

асоціацію 

Стан імплементації 

facilitating Ukraine accession to the 

EU addressed 
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Підгрупа 2: Митна політика. 

 

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової 

системи, її реформування та розвиток»: 

Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

1) Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери: 

Митна політика) 

1. Відсутність єдиного підходу до митного оформлення товарів в різних митних органах 

України 
2. Несприятливі та непередбачувані умови для зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та 

національного виробника, значний час здійснення митного оформлення та незначна 
пропускна спроможність пунктів пропуску 

3. Невідповідність процедур транзиту в Україні правилам Конвенції про процедуру спільного 

транзиту, що унеможливлює приєднання до неї та застосування NCTS на міжнародному 
рівні 

4. Митне законодавство України не гармонізоване до законодавства ЄС, що уповільнює 
євроінтеграцію та приєднання до ЄС 

5. IT рішення/ІТ інфраструктура, що не відповідають e-Customs та MASP-C; надмірна 

забюрократизованість процесів 

6. Зростання обсягів незаконно ввезених товарів, переміщення комерційних вантажів під 

виглядом гуманітарної допомоги; значні обсяги обігу контрафактних товарів, що 

відштовхує зацікавленість інвесторів 

7. Корупційні прояви на митниці та недостатній професійний рівень 

2) Ключові можливості (узагальнено для визначеної 

сфери: Митна політика) 

1. Безпрецедентна підтримка ключових світових лідерів. Можливість інтеграції України до 
єдиного митного простору ЄС, за умови виконання критеріїв для країни - кандидата на 

вступ до ЄС (в т.ч. імплементації митного законодавства ЄС) 
2. Запровадження нових ІТ рішень, які є сумісними з ІТ рішеннями ЄС, створюють нові 

інструменти для розвитку системи аналізу ризиків, забезпечення балансу контрольних 

заходів (безпеки кордону) та спрощень, а також забезпечують виконання критерії до 
країни кандидата на вступ в ЄС в частині ІТ митниці 

3. Запровадження балансу безпеки кордону (митних процедур) та партнерських відносин з 
підприємствами, що застосовують комплаєнс, мають позитивну митну історію, надійні 
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Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

внутрішні процеси тощо. Зменшення обсягів контрабанди, незаконно ввезених товарів, 
обігу контрафактних товарів 

4. Використання системи оподаткування митними платежами як стимулюючого інструменту 

довгострокового розвитку економіки та збільшення експорту; створення зрозумілих та 
передбачуваних правил ведення ЗЕД 

5. Розвинення логістичної, митної та іншої інфраструктури, необхідної для розвитку ЗЕД 
6. Пришвидшення проходження вантажів через митний кордон та подальшого їх митного 

оформлення без втрати безпекової функції митниці на кордоні і в міжнародному ланцюзі 
постачання товарів 

7. Досягнення високого рівня довіри до митного органу з боку бізнесу, забезпечення 

кваліфікованих та компетентних кадрів митних органів 

3) Ключові обмеження (узагальнено для визначеної 

сфери: Митна політика) 

1. Непередбачуваність часу завершення війни на території України та стану інфраструктури:  

- постійні ризики збільшення руйнування логістичної, митної та іншої інфраструктури, 

складність планування її відбудови 
- необхідність враховувати обмеження бізнесу із відновлення та розвитку ЗЕД та обсягів 

експорту (втрачені або зруйновані засоби виробництва, логістичні шляхи тощо; 
складність втримати трудові ресурси; непередбачуваність у плануванні збереження, 

розвитку та розбудови бізнесу; зменшення обсягів та географії ринків реалізації товарів 
та послуг; залежність від валютних обмежень, валютних коливань та 

непередбачуваності тенденцій на фінансовому ринку під час війни) 

2. Нерівномірність навантаження на пункти пропуску через митний кордон та необхідність 
більш гнучких інструментів перерозподілу кадрів митних органів 

3. Фінансування необхідних витрат в умовах різкого падіння надходжень Держбюджету та 
ВВП України через війну 

4. Виклики безпеки митного кордону сповільнятимуть приєднання до єдиного митного 

простору ЄС 
5. Недостатній рівень інвестиційної та торговельної привабливості України, зокрема і через 

воєнні дії на території держави. Обмеження роботи бізнесу та державних органів під час 
війни 
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2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової системи, її реформування та 

розвиток» в обраній сфері: 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

1. Забезпечення єдиного підходу до митного оформлення товарів в митних органах України 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1.1. Оперативне інформування 

суб’єктів ЗЕД та отримання 
зворотного зв'язку з питань 

практичного застосування 

митного законодавства. 

 

1.2. Створення та 

забезпечення 
функціонування підрозділів 

митних компетенцій, 
здійснення окремих або всіх 

митних формальностей 

іншими митними органами. 

 

1.3. Доопрацювання ІТ-
сервісу щодо оприлюднення 

інформації про класифікацію 

товарів.  

 

1.4. Затвердження 
Методичних рекомендацій 

щодо здійснення контролю за 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

правильністю класифікації 

товарів. 

Термін виконання в межах етапу 1.1. червень 2022 року – 

грудень 2022 року  

(для роботи з 2 напрямками 

митних питань) 

 

1.1. січень 2023 року – 

грудень 2025 року  

(для роботи з усіма 

напрямками митних питань) 

1.2. січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

1.3. – 1.4. січень 2023 року – 

грудень 2023 року 

 

Ризики досягнення цілі Несвоєчасне розроблення 
(придбання) відповідного ІТ-

рішення, відсутність достатньої 
кількості кваліфікованих кадрів 

для створення Help-desk та 

структурного підрозділу 
супроводження 

(координування) 
інформування та 

консультування. 

Незабезпечення ІТ-підтримки 
для оновлення, 

налаштування системи, 
відсутність кваліфікованих 

кадрів з певних митних 

питань.  

 

Вимірюваний показник досягнення цілі 1.1. Help-desk створено для 
роботи з 2 напрямками митних 

питань. Він опрацьовує 500 

запитів на місяць.  

Розроблено (придбано) та 

впроваджено відповідне 

програмне забезпечення. 

Задоволеність роботою Help-
desk (feedback користувачів) 

1.1. Розширена робота Help-
desk для роботи зі всіма 

напрямками митних питань. 

Він опрацьовує 2000 запитів 
на місяць. Задоволеність 

роботою Help-desk (feedback 
користувачів) складає більше 

70%. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

складає більше 70%. 
Структурний підрозділ 

супроводження 
(координування) 

інформування та 

консультування створено.  

Готується 1 комплексна 

(відеоінструкція, комплексні 
роз'яснювальні та 

презентаційні матеріали) та 6 
коротких інформаційних 

матеріалів на місяць. 

Організовується та 
розробляється удосконалення 

(вирішення) мінімум 1 
комплексного проблемного 

питання на 3 місяці та 3 
простих проблемних питань на 

місяць. Після вирішення 

проблемного питання до Help-
desk мінімум 6 місяців не 

надходять запити з цього 

питання.  

Задоволеність роботою 

структурного підрозділу із 
супроводження 

(координування) 
інформування та 

консультування 

(середньозважений feedback 
від Help-desk, митних органів, 

Готується 3 комплексні 
(відеоінструкція, комплексні 

роз'яснювальні та 
презентаційні матеріали) та 

20 коротких інформаційних 
матеріалів на місяць. 

Організовується та 

розробляється 
удосконалення (вирішення) 

мінімум 10 комплексних 
проблемних питань та 30 

простих проблемних питань 

на рік. Після вирішення 
проблемного питання до 

Help-desk мінімум 6 місяців 
надходить 1% запитів від 

попереднього рівня запитів з 

цих питань.  

Задоволеність роботою 

відповідального структурного 
підрозділу 

(середньозважений feedback 
від Help-desk, митних органів, 

користувачів) складає більше 

70%. 

 

1.2. Підрозділи митних 
компетенцій створені та 

функціонують. Підрозділи 

митних компетенцій 
здійснюють митне 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

користувачів) складає більше 

70%. 

оформлення 20% митних 
декларацій у митному режимі 

імпорту та 50% - у митному 
режимі експорту. У разі 

адміністративного або 
судового оскарження рішень, 

винесених підрозділами 

митних компетенцій, 
остаточні рішення не на 

користь митних органів 
приймаються у не більше, ніж 

10% випадків. 

 

1.3. ІТ-сервіс щодо 

оприлюднення інформації 
про класифікацію товарів 

доопрацьовано. 

 

1.4. Методичні рекомендації 

щодо здійснення контролю за 
правильністю класифікації 

товарів затверджено 

Держмитслужбою. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
Потребує опрацювання Потребує опрацювання  

Зв’язок цілі з іншими напрямами Антикорупційна політика Антикорупційна політика  

2. Сприятливі умови для ЗЕД та національного виробника, скорочення часу здійснення митного оформлення, збільшення пропускної 

спроможності пунктів пропуску 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

2.1. Запровадження системи 
оподаткування митними 

платежами як стимулюючого 
інструменту довгострокового 

розвитку економіки та 

збільшення експорту. 

 

2.2. Підвищення ефективності 
функціонування 

автоматизованої системи 

управління ризиками (АСУР). 

 

2.3. Запровадження методики 
вимірювання середнього часу 

випуску товарів, що відповідає 
методиці Всесвітньої митної 

організації (ВМО).  

 

2.4. Підвищення обсягу 

товаропотоку через пункти 
пропуску для автомобільного 

сполучення. 

 

2.5. Запровадження “права 

бути почутим” під час 
прийняття рішень митними 

органами та удосконалення 
адміністративної процедури 

оскарження. 

2.8. Надання надійним 
підприємствам митних 

спрощень, передбачених 
законодавством України (для 

авторизованих економічних 
операторів (АЕО), 

підприємств без статусу АЕО, 

в рамках NCTS) 

 

2.9. Створення державних 
інтермодальних логістичних 

центрів з можливістю 

митного оформлення. 

 

2.10. Облаштування 
пріоритетних пунктів 

пропуску через державний 
кордон України, припинення 

здійснення митного контролю 

на західному кордоні у зв'язку 

з приєднанням України до ЄС. 

2.11. Запровадження інших 
спрощень (митних та 

податкових), що діють в 

країнах ЄС. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

 

2.6. Запровадження он-лайн 

обміну попередньою митною 

інформацією з країнами ЄС. 

 

2.7. Взаємний обмін 

результатами здійснення 

митного контролю з митними 
органами інших держав і 

визнання результатів такого 
контролю під час проведення 

митних процедур. 

Термін виконання в межах етапу 2.1. - 2.5. червень 2022 року – 

грудень 2022 року  

 

2.3. січень 2023 року - 
червень 2023 року (щодо 

автоматизації та ІТ рішення) 

2.6. червень 2022 року – 

грудень 2025 року 

2.7 червень 2022 року – 

червень 2025 року  

2.8 січень 2023 року – 

травень 2023 року 

2.9. - 2.10. січень 2023 року – 

грудень 2025 року  

 

2.9. січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

2.10. січень 2026 року – 

грудень 2027 року 

2.11. січень 2026 року – 

грудень 2028 року  

 

Ризики досягнення цілі Ризик адміністративно- 

організаційного виконання 
завдань (неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння між органами 

Несвоєчасне розроблення 

електронної системи надання 
авторизацій, недостатнє 

розуміння суб’єктами ЗЕД 

Не привабливий 

інвестиційний клімат (ризик 
продовження бойових дій, 

відсутність прогресу у 
реформуванні інших сфер, 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

державної влади, залученими 

до виконання).  

Ризики, пов'язані з воєнним 
станом (пошкодження 

інфраструктури, розрив 

комунікацій тощо). 

Ризик відсутності фінансування 

на укріплення доріг. 

Розроблені та введені в дію 

профілі ризику не відповідають 

поставленим задачам. 

вигод та процедури 

отримання авторизацій. 

Не привабливий 
інвестиційний клімат (ризик 

продовження бойових дій, 
відсутність прогресу у 

реформуванні інших сфер, 

наприклад судової, 

економічної). 

наприклад судової, 
економічної); складнощі у 

запровадженні єдиних 
критеріїв для митних, 

податкових та інших 
спрощень, їх взаємного 

визнання, розробки 

відповідного ІТ-рішення 

Вимірюваний показник досягнення цілі 2.1. Запроваджено систему 

оподаткування митними 
платежами як стимулюючого 

інструменту довгострокового 
розвитку економіки та 

збільшення експорту. 

 

2.2. Створено 5 нових профілів 

ризику. Оновлено 8 профілів 

ризику.  

Частка митних декларацій, 

щодо яких за результатами 
виконання митницями митних 

формальностей, визначених 
АСУР, було фактично виявлено 

розбіжності, складає 10%. 

Результативність митних 
оглядів (фактичне виявлення 

2.3. Розроблено (закуплено) 

ІТ рішення автоматизації 
вимірювання середнього часу 

випуску товарів, що 

відповідає методиці ВМО. 

 

2.6. Обмін попередньою 
митною інформацією 

здійснюється з усіма 

суміжними країнами ЄС. 

 

2.7. Рішення про взаємний 
обмін результатами 

здійснення митного контролю 
з митними органами інших 

держав прийняті (прийняття 

юридичних актів). 

 

2.9. Створено 22 державних 

інтермодальних логістичних 

центрів. 

 

2.10. Припинення 

здійснення митного 

контролю у пунктах 
пропуску на західному 

кордоні. 

 

2.11. Розроблено та 

запроваджено критерії для 
визначення платників 

податків, які мають право 
нараховувати імпортний 

ПДВ у щомісячній 

податковій декларації з 
ПДВ, замість сплати податку 

під час митного 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

розбіжностей), проведених за 
ініціативи посадової особи 

митниці, складає 10%, при 
цьому для забезпечення 

дотримання належного 
балансу між прискоренням 

митного оформлення та 

контрольними заходами з боку 
митниці ініціювання таких 

оглядів не має бути менше ніж 
1 % від загального обсягу 

поданих до митного 

оформлення митних 

декларацій. 

 

2.3. Прийнято наказ 

Держмитслужби, яким 
затверджено методику 

вимірювання середнього часу 

випуску товарів, що відповідає 

методиці ВМО.  

 

2.4. Забезпечення можливості 
пропуску вантажних 

автомобілів 
вантажопідйомністю понад 7,5 

т у пунктах пропуску “Угринів”, 
“Грушів”, “Дяківці”, 

“Красноїльськ”, “Могилів-

Подільський”. 

2.8. Розроблено (придбано) 
та впроваджено програмне 

забезпечення системи 
прийняття рішень митних 

органів щодо надання 

спрощень та авторизацій.  

Розроблені та прийняті зміни 

до наказу Мінфіну, якими 
розширено можливість 

застосовувати спрощень для 
підприємств без статусу АЕО 

(пов'язано із прийняттям змін 
до закону відповідно до цілі 
3.2.)  

 

Кількість підприємств, які 

отримали спрощення: 

- 20 - спрощення для АЕО; 

- 60 - спрощення для 

підприємств без статусу 

АЕО; 

- 80 - транзитні 

спрощення. 

 

2.9. Створено 4 державних 
інтермодальних логістичних 

центрів.  

 

оформлення (ст. 211 
Директиви Ради ЄС № 

2006/112/ЄС від 

28.11.2006). 

Розроблено (придбано) та 
впроваджено програмне 

забезпечення для взаємної 

оцінки та взаємного 
визнання ідентичних 

критеріїв для митних та 

податкових цілей. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Забезпечення можливості 
пропуску виключно пасажирів 

пунктом пропуску “Бронниця”. 

Завершено будівництво та 

оснащення пунктів пропуску 

“Красноїльськ” та “Дяківці”. 

Розвантаження основних 

пріоритетних пунктів пропуску 
та підвищення їх пропускної 

спроможності на кордоні з ЄС. 

 

2.5. Прийнято зміни в Митний 

кодекс України, якими 
запроваджено «право бути 

почутим» під час прийняття 
рішень митними органами та 

удосконалено процедуру 

адміністративного оскарження. 

 

2.6. Рішення про проведення 
пілотного проєкту з обміну 

попередньою митною 
інформацією з країнами ЄС 

прийнято (прийняття 

юридичного акта). 

 

2.7. Узгоджено перелік 
результатів митного контролю, 

які призначені для передачі 

2.10. Будівництво 6 пунктів 
пропуску. Модернізація та 

технічне переоснащення 12 
пунктів пропуску. Збільшено 

обсяг товаропотоку через 

пункти пропуску на 20%. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

(прийнято рішення за 

результатами консультацій). 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Зв’язок цілі з іншими напрямами Антикорупційна політика Інфраструктурна сфера. 

Залучення МТД. 

Інфраструктурна сфера. 

Залучення МТД. 

3. Відповідність процедур транзиту в Україні правилам Конвенції про процедуру спільного транзиту, що забезпечить приєднання до неї 

та застосування NCTS на міжнародному рівні 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

3.1. Завершення фінального 
етапу міжнародного 

тестування на відповідність 

функціонуючої національної 
електронної транзитної 

системи NCTS (фаза 4), 

Conformance testing, Mode 3. 

 

3.2. Зміни до Митного кодексу 
України для забезпечення 

міжнародного застосування 

NCTS. 

 

3.3. Підготовка, організація та 
проведення Моніторингової 

місії з боку країн-учасниць 
Конвенції про процедуру 

спільного транзиту та 
Конвенції про спрощення 

3.6. Перехід на застосування 
NCTS (фаза 5) та наступних 

фаз відповідно до оновленого 

плану MASP-C. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

формальностей у торгівлі 

товарами. 

 

3.4. Отримання офіційного 

запрошення та приєднання 
України до Конвенції про 

процедуру спільного транзиту 

та Конвенції про спрощення 
формальностей у торгівлі 

товарами. 

 

3.5. Міжнародне застосування 

NCTS (фаза 4) та положень 

Конвенцій на території України. 

Термін виконання в межах етапу 3.1. червень 2022 року – 

липень 2022 року 

3.2. червень 2022 року – 

грудень 2022 року 

3.3. липень 2022 року – 

вересень 2022 року 

3.4. жовтень 2022 року - 

грудень 2022 року 

3.5. грудень 2022 року 

3.6. березень 2023 року - 
грудень 2023 року (для NCTS 

(фаза 5);  

для наступних фаз потребує 
уточнення відповідно до 

оновленого плану MASP-C 

 

Ризики досягнення цілі Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 

прийняття відповідних 

законодавчих змін. 

Відсутня можливість організації 
Моніторингової місії у зв’язку з 

Несвоєчасний перехід на 

застосування електронної 

транзитної системи NCTS 

(Phase 5). 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

небезпекою та/або через 

воєнні дії на території України. 

Не виконання Україною умов, 
передбачених для країни-

учасниці Конвенцій 
(невідповідність 

запроваджених заходів). 

Вимірюваний показник досягнення цілі 3.1. Тестування на 
відповідність національної 

електронної транзитної 

системи завершено успішно. 

 

3.2. Прийнято законопроект 
щодо внесення змін до 

Митного кодексу України, яким 
запроваджено положення 

Конвенції про процедуру 

спільного транзиту в частині 
фінансового гарантування та 

інших окремих положень 
(щодо транзиту, спрощень 

тощо) для забезпечення 

успішного проходження 
Моніторингової місії та її 

міжнародного застосування. 

 

3.3. За результатами 

Моніторингової місії отримано 
висновок про відповідність 

України очікуваним критеріям 

3.6. Україна перейшла на 
застосування NCTS (фаза 5) 

на міжнародному рівні. 

Розпочато запровадження 
заходів по переходу на NCTS 

(фаза 6). 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

відповідності та 
рекомендовано запросити 

Україну стати країною-
учасницею Конвенції про 

процедуру спільного транзиту 
та Конвенції про спрощення 

формальностей у торгівлі 

товарами. 

 

3.4. Україна приєдналася до 
Конвенції про процедуру 

спільного транзиту та 

Конвенції про спрощення 
формальностей у торгівлі 

товарами. 

 

3.5. Україна застосовує NCTS 
(фаза 4) на міжнародному 

рівні. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання Необхідність щорічного 
фінансування для отримання 

доступу до CCN/CSI (common 

communication 
network/common system 

interface) та для закупівлі, 
розробки та підтримки 

необхідних IT-систем (NCTS 

та GMS, phases 4, 5, 6). 

 

Зв’язок цілі з іншими напрямами МТД Планування витрат 

Держбюджету 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Антикорупційна політика 

4. Гармонізація митного законодавства України до законодавства ЄС 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

4.1. Прийняття вже 

розроблених законопроектів 
щодо імплементації певних 

положень Митного кодексу ЄС. 

 

4.2. Розробка та прийняття 

НПА щодо порядку здійснення 
митних формальностей під час 

застосування спрощень (для 
АЕО, підприємств без статусу 

АЕО та в рамках NCTS). 

4.3. Приведення решти 

митного законодавства 
України у відповідність до 

законодавства ЄС відповідно 
до Додатку XV Угоди про 

Асоціацію з ЄС. 

4.4. Проведення оцінки 

відповідності митного 
законодавства України 

законодавству ЄС, 
законодавче врегулювання 

питань, не охоплених 

Митним кодексом ЄС. 

 

4.5. Застосування митного 
законодавства ЄС на 

національному рівні (після 

приєднання до ЄС). 

 

4.6. Перехід до системи 

класифікації товарів ЄС. 

 

Термін виконання в межах етапу 4.1. червень 2022 року – 

грудень 2022 року 

4.2. грудень 2022 року 

4.3. січень 2023 року – 

червень 2024 року 

4.4. після січня 2026 року  

4.5. після приєднання 

України до ЄС 

4.6. з січня 2026 року  

Ризики досягнення цілі Ризик адміністративно- 

організаційного виконання 
завдань (неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння між органами 

державної влади) 

Ризик адміністративно- 

організаційного виконання 
завдань (неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння між органами 

державної влади) 

Не виконання Україною 

критеріїв для країни-
кандидата на вступ в ЄС в 

частині імплементації 
митного законодавства 

(невідповідність 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

запровадженого 

законодавства). 

Вимірюваний показник досягнення цілі 4.1. Прийнято 3 законопроекти 
щодо змін до Митного кодексу 

України. 

4.2. Розроблено та прийнято 2 
накази Мінфіну щодо порядку 

здійснення митних 
формальностей під час 

застосування спрощень (для 

АЕО, підприємств без статусу 

АЕО, в рамках NCTS). 

 

4.3. Розроблено та прийнято 
новий Митний кодекс 

України. Отримано схвальний 

відгук з боку Європейської 
комісії або міжнародних 

експертів щодо його 
відповідності митному 

законодавству ЄС. 

Розроблено та прийнято 
підзаконні НПА, необхідні для 

функціонування положень 
нового Митного кодексу 

України. 

4.4. Отримано висновок 
Європейської комісії про 

відповідність законодавства 

України митному 

законодавству ЄС. 

 

4.5. Підтвердження 

виконання Україною 

критеріїв для країни-
кандидата на вступ до ЄС. 

Скасування певних 
положень Митного кодексу 

України та пряме 
застосування Регламенту 

Європейського Парламенту 

і Ради (ЄС) № 952/2013, 
Делегованого Регламенту 

(ЄС) № 2015/2446, 
Імплементаційного 

регламенту ЄС № 

2015/2447, Регламентів ЄС 
№ 1186/2009, № 608/2013, 

№ 1352/2013 як частини 
національного 

законодавства України. 

 

4.6. Пряме застосування 

Регламенту Ради (ЄЕС) № 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

2658/87 від 23 липня 1987 
року про тарифну і 

статистичну номенклатуру 
та про спільний митний 

тариф. 

 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
Потребує опрацювання Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Зв’язок цілі з іншими напрямами Необхідність залучення 
кваліфікованих фахівців та 

міжнародних експертів 

Необхідність залучення 
кваліфікованих фахівців та 

міжнародних експертів 

МЗС та Євроінтеграція. 

Необхідність залучення 

кваліфікованих фахівців та 

міжнародних експертів 

5. Відповідність IT рішень/ІТ інфраструктури e-Customs та MASP-C 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

5.1. Розробка довгострокового 
національного стратегічного 

плану цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 
цифровізації Державної митної 

служби та її територіальних 
підрозділів на основі 

багаторічного стратегічного 

плану митниці ЄС (multi-annual 
strategic plan for customs, 

MASP-C) 

 

5.2. Забезпечення підтримки 
ІТ інфраструктури та 

функціонування критичних ІТ 

сервісів митниці, в тому числі 

5.3. Розробка та 
впровадження нових IT 

систем в середньостроковій 

перспективі. 

5.4. Розробка та 
впровадження решти нових 

IT систем в довгостроковій 

перспективі. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

створення резервного центру 
обробки даних та придбання 

відповідного серверного та 

мережевого обладнання тощо 

Термін виконання в межах етапу 5.1. - 5.2. червень 2022 року – 

грудень 2022 року  

5.3. січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

5.4. січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі Розробка національного плану 

є пріоритетом, але у зв’язку з 

війною в нього можуть і 
повинні вноситися оперативно 

зміни. 

Нанесення критичних 

пошкоджень каналів зв'язку та 
інфраструктури обробки 

даних. 

Забезпечення безперебійної 
експлуатації ІТ - систем навіть 

внаслідок втручання в її 

роботу. 

Відсутність фінансових та 

людських ресурсів для 
реалізації всіх визначених 

стратегічним планом цілей. 

Відсутність фінансових та 

людських ресурсів. 

Відсутність фінансових та 

людських ресурсів. 

Вимірюваний показник досягнення цілі 5.1. Розроблений та 
затверджений довгостроковий 

національний стратегічний 
план цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

5.3. Нові IT системи 
розроблено, розгорнуто та 

прийнято на баланс. 

5.4. Нові IT системи 
розроблено, розгорнуто та 

прийнято на баланс. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

цифровізації Держмитслужби 

на основі MASP-C. 

 

5.2. Забезпечено постійне і 

безвідмовне функціонування 
ІТ інфраструктури і критичних 

ІТ сервісів Держмитслужби із 

періодом недоступності не 
більше 2-4 годин (в залежності 

від рівня виникнення збою в 

роботі). 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
Потребує опрацювання Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Зв’язок цілі з іншими напрямами МТД  

Антикорупційна політика 

МТД 

Антикорупційна політика 

Державне управління 

Діджиталізація 

МТД 

6. Зменшення обсягів незаконно ввезених товарів, обігу контрафактних товарів 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

6.1. Підвищення безпекової 

функції митниці в частині 

посилення інституційної 
спроможності митних органів, 

зокрема, але не виключно, 
шляхом криміналізації 

контрабанди товарів та 

надання повноважень митним 
органам здійснювати 

оперативно-розшукову 

6.2. Реалізація практичних 

заходів щодо підвищення 

інституційної спроможності 
митних органів по протидії 

незаконному переміщенню 
товарів через митний 

кордон.  

 

6.7. Створення Центру 

взаємодії правоохоронних 

та митних органів 
відповідно до настанов ЄС. 

Підключення до 
міжнародної системи обміну 

оперативною інформацією 

ЄС щодо порушень. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

діяльність та досудове слідство 
в кримінальних справах про 

контрабанду. 

 

6.3. Розробка та 
запровадження заходів для 

унеможливлення реалізації 
на території України 

імпортованих товарів із 
уникненням оподаткування 

та обігу контрафактних 

товарів. 

 

6.4. Налагодження взаємного 
обміну оперативною 

інформацією щодо обставин 

здійснення зовнішньо-
економічних операцій 

(кількість товару, його опис 
та вартість) та можливих 

правопорушень з митними 

органами іноземних держав. 

 

6.5. Створення нових груп 
портового контролю у 

пунктах пропуску на кордоні 
з Республікою Польщі, 

Угорщиною, Румунією та 

Словацькою Республікою. 

  

6.6. Прийняття нового 
Митного кодексу України, 

яким, серед іншого, 

встановлено види порушень 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

митних правил та 
відповідальності за такі 

правопорушення, 
провадження у справах про 

порушення митних правил із 

урахуванням практики ЄС.  

Термін виконання в межах етапу 6.1. листопад 2022 року 6.1. червень 2023 - грудень 

2023 року 

6.2. вересень 2023 року – 

лютий 2024 року 

6.3.- 6.5. січень 2023 року - 

грудень 2025 

6.6. січень 2023 року – 

грудень 2024 року 

6.1. червень 2026 - грудень 

2026 року 

6.2. січень 2026 року – 

грудень 2026 року 

6.7. січень 2026 року – 

грудень 2027 року 

Ризики досягнення цілі Ризик адміністративно- 

організаційного виконання 
завдань (неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння між органами 

державної влади, залученими 

до виконання) 

Ризик адміністративно- 

організаційного виконання 
завдань (неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння між органами 

державної влади, залученими 

до виконання). 

 Складнощі перемовного 

процесу щодо підключення 
до системи обміну 

інформацією.  
Складнощі у розробці та 

запровадженні IT-рішення 

(наприклад, відсутність 
фінансування, 

неузгодженість структури 

та форматів даних).  

Вимірюваний показник досягнення цілі 6.1. Прийнято законопроект 

щодо криміналізації 

контрабанди товарів. 

 

 

6.1. Митні органи отримали 

право проведення ОРД.  

 

6.2. Сформовано оперативні 

підрозділи митних органів. 

6.1. Митні органи отримали 

право проведення 
досудових розслідувань у 

справах про контрабанду.  



 
 

ПРОЕКТ 
 

198 
 

 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

 

6.3. Запроваджено 

процедуру обов’язкового 
знищення контрафактних 

товарів, виявлених митними 

органами. 

 

6.4. Державна митна служба 
та 6 митниць підключені до 

системи обміну оперативною 
інформацією ЄС щодо 

можливих порушень. 

 

6.5. Створено нові групи 

портового контролю у 
пунктах пропуску на кордоні 

з Республікою Польщі, 
Угорщиною, Румунією та 

Словацькою Республікою. 

Нові групи портового 
контролю забезпечено 

технічними засобами митного 
контролю та комп’ютерною 

технікою, підключено до 

програми ContainerComm 

 

6.6. Прийнято новий Митний 
кодекс України, яким, серед 

іншого, встановлено види 

порушень митних правил та 

6.2. Сформовано слідчі 

підрозділи митних органів. 

 

6.7. Забезпечено 

підключення до систему 
обміну оперативною 

інформацією Європолу 

через систему SIENA. 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

відповідальність за такі 
правопорушення, 

провадження у справах про 
ПМП із урахуванням практики 

ЄС. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Зв’язок цілі з іншими напрямами Правоохоронна діяльність 

Антикорупційна політика 

Податкова політика та 

економічна політика 

Правоохоронна діяльність 

Правоохоронна діяльність 

7. Розширення міжнародної митної співпраці, підвищення професійного рівня, протидія корупції на митниці 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

7.1. Розширення міжнародної 
митної співпраці в рамках 

Всесвітньої митної організації 

(ВМО). 

 

7.2. Розробка та 
запровадження нової системи 

ключових показників 
ефективності (KPI) для 

Держмитслужби із розробкою 

(закупівлею) ІТ рішення для 
автоматизації моніторингу їх 

виконання. 

 

7.3. Формування кадрового 
потенціалу для забезпечення 

швидкого закриття вакансій у 

7.5. Розвиток і забезпечення 
систематичного навчання 

персоналу митних органів у 
взаємодії з митними 

інституціями ЄС. 

 

7.6. Запровадження системи 

митних компетенцій ЄС (EU 
Customs Competency 

Framework). 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

зв'язку з вимушеним 
переміщенням особового 

складу митних органів, браком 

кадрів у зв'язку із мобілізацією. 

 

7.4. Оцінка кваліфікації та 

доброчесності посадових осіб 

митних органів. Розробка нової 
системи мотивації митників до 

якісного та доброчесного 

виконання обов'язків. 

Термін виконання в межах етапу 7.1. червень 2022 року – 

грудень 2022 року  

7.2. жовтень 2022 року – 

грудень 2022 року  

7.3. червень 2022 року – 

грудень 2022 року 

7.4. липень 2022 року - грудень 

2022 року 

7.1. січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

7.2. січень 2023 року – 

грудень 2023 року  

7.4. січень 2023 року – лютий 

2024 року 

7.5. січень 2023 року - 

грудень 2025 року 

7.6. січень 2025 року – 

грудень 2025 року 

7.1. січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

7.6. січень 2026 року - 

грудень 2026 року 

Ризики досягнення цілі Неузгодженість позицій між 

органами державної влади 

Відсутність відповідного 

фінансування та умов для 
проведення навчання через 

продовження бойових дій 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі 7.1. Забезпечено доступ 
митних органів до інформації 

7.1. Призначено 
відповідальних осіб (митних 

7.1. 3 представники України 
(як мінімум) працюють у 

Секретаріаті та інших 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

щодо рішень та рекомендацій 

профільних комітетів ВМО. 

 

7.2. Нову систему ключових 

показників ефективності KPI 

розроблено та затверджено.  

 

7.3. Проведено кадрові заходів 
з переміщення особового 

складу митних органів з 
тимчасово окупованих 

територій та зони проведення 

бойових дій для закриття 

90% вакансій. 

 

7.4. Прийнято закон щодо 

запровадження атестації 
посадових осіб митних органів. 

Прийнято постанову КМУ, якою 

запроваджено нову систему 
мотивації посадових осіб 

митних органів до якісного та 
доброчесного виконання 

обов'язків. 

аташе) у 2-х країнах (як 

мінімум). 

 

7.2. Запроваджено 

автоматизований моніторинг 
виконання ключових 

показників ефективності 

(KPI) запроваджено.  

 

7.5. 90% посадових осіб 
митних органів залучені до 

систематичного навчання у 

взаємодії з митними 

інституціями ЄС. 

 

7.6. Розроблено систему 

митних компетенцій на базі 
системи митних компетенцій 

ЄС (EU Customs Competency 

Framework). 

структурних підрозділах 

ВМО. 

 

7.6. Запроваджено 

використання системи 
митних компетенцій ЄС в 

апараті Держмитслужби та 

її територіальних органах. 

 

 

 

 

 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує опрацювання Потребує опрацювання Потребує опрацювання 

Зв’язок цілі з іншими напрямами Державне управління  

Антикорупційна політика 

Необхідність залучення 

кваліфікованих фахівців та 

міжнародних експертів 

Антикорупційна політика 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Антикорупційна політика 

 

2.2. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми: 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: 

6.3.Реформування митниці 

- Реформування та розвиток системи органів, що реалізують державну митну 

політику,  
- Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів, 

- Впровадження програми авторизованого економічного оператора, 

- Розвиток інституційної спроможності митних органів у частині застосування 
технічних засобів митного контролю, 

- Застосування систематичних і комплексних процедур митного контролю до 
ризикових операцій за результатами аналізу ризиків. 

- Приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ та 
створення транзитної системи, яка підтримує ефективний митний контроль, 

використовує сучасні технології під час здійснення контролю за доставкою 

товарів. 
- Створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності. 

- Імплементація в Митний кодекс України положень митного законодавства 
ЄС у відповідності із Угодою про асоціацію. 

- Підписання нових угод та активізація обміну інформацією за діючими 

угодами із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами 
України щодо обміну попередньою митною інформацією. 

- Співпраця на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями 

із суміжними країнами. 

В процесі виконання 
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п/п Назва програмного документу Поточний стан 

2. Національна економічна стратегія 2030. 

Напрям “Міжнародна економічна політика та торгівля”: 

- Оновлення митної інформаційної системи та цифровізація митної 

інфраструктури. 

- Модернізувати прикордонну інфраструктуру та забезпечити ефективне 

митне регулювання. 

В процесі виконання 

3. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2022-

2025 роки 

 Розділ “Митна система” 

В процесі виконання 

4. Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року 

Розділ “Міжнародне співробітництво”, (заходи щодо налагодження обміну 

інформацією із іноземними митними органами; наближення митного 

законодавства до стандартів ЄС) 

В процесі виконання 

5. Стратегія здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 

року 

В процесі виконання 

 

2.3. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі): 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших 
напрямів, сфер, 

проблем 

1.1. Оперативне інформування суб’єктів ЗЕД та отримання зворотного зв'язку з питань практичного застосування митного 

законодавства 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

1.1.1 Розширення штатної чисельності Help-desk з NCTS, оптимізація 
технологічних ресурсів та інструментів для забезпечення 

функціонування Help-desk NCTS для виконання 
консультативно-дорадчих та методологічних функцій (зокрема, 

подання електронних заяв з боку суб’єктів ЗЕД за різними 

напрямками). 

червень 2022 року – липень 2022 року Перерозподіл чисельності 
митних органів за рахунок 

посадових осіб митних 
органів, що перебувають в 

простої або митних органів, 

в зоні діяльності яких 
зменшені обсяги 

товаропотоків 

1.1.2 Створення структурного підрозділу (покладення функції на 

існуючий підрозділ), відповідального (з 2 питань, віднесених до 

компетенції Help-desk) за: 

- збір проблемних питань та зворотного зв'язку від Help-desk, 

організацію їх вирішення та підготовку пропозицій щодо 

законодавчого врегулювання таких питань;  

- координацію митних органів в частині питань, віднесених до 

компетенції Help-desk; 

- підготовку роз’яснювальних та інших матеріалів для Help-desk. 

червень 2022 року – липень 2022 року Перерозподіл чисельності 

митних органів за рахунок 

посадових осіб митних 
органів, що перебувають в 

простої або митних органів, 
в зоні діяльності яких 

зменшені обсяги 

товаропотоків 

1.1.3 Внесення змін у організаційно-розпорядчі документи щодо 

забезпечення взаємодії відповідального структурного 
підрозділу (задача 1.1.2), Help-desk та інших відокремлених 

підрозділів Держмитслужби 

червень 2022 року – липень 2022 року  

1.1.4 Підготовка стартових комплексних інформаційних матеріалів 

(відеоінструкції, комплексні роз'яснювальні та презентаційні 

матеріали) виходячи з попереднього досвіду 

липень 2022 року – серпень 2022 року Фінансування на створення 

відеоінструкцій 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших 
напрямів, сфер, 

проблем 

1.1.5 Навчання нових працівників Help-desk та відповідального 

структурного підрозділу 

липень 2022 року  

1.1.6 Створення технічних вимог, проектування та реалізація IT 
системи Help-desk для забезпечення консультативно-дорадчих 

та методологічних функцій 

червень 2022 року – грудень 2022 року Ресурси на розробку ІТ 

1.1.7 Організація та збір зворотного зв'язку щодо роботи Help-desk та 
відповідального структурного підрозділу (від Help-desk, митних 

органів, користувачів) 

грудень 2022 року Антикорупційна політика 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1.8 Визначення потреби та розширення штатної чисельності Help-

desk та відповідального структурного підрозділу для 

поетапного забезпечення підтримки користувачів, Help-desk та 

митних органів з усіх митних питань 

жовтень 2022 року 

жовтень 2023 року 

жовтень 2024 року 

Перерозподіл чисельності 

митних органів за рахунок 

оптимізації процесів з інших 

питань 

1.1.9 Навчання нових працівників Help-desk та відповідального 

структурного підрозділу 

січень 2023 року 

січень 2024 року 

січень 2025 року 

 

1.1.10 Модернізація ІТ системи Help-desk для поетапного 

забезпечення необхідним функціоналом додаткових митних 

питань 

липень 2022 року – грудень 2025 року у 

відповідності до графіку підключення нових ІТ-

рішень щодо митного оформлення та контролю 

Ресурси на розробку ІТ 

1.1.11 Організація та збір зворотного зв'язку щодо роботи Help-desk та 
відповідного структурного підрозділу (від Help-desk, митних 

органів, користувачів) 

1 раз на рік Антикорупційна політика 

1.1.12 Підготовка комплексних інформаційних матеріалів 

(відеоінструкції, комплексні роз'яснювальні та презентаційні 

матеріали) виходячи з попереднього досвіду  

мінімум 1 раз на квартал Фінансування на створення 

відеоінструкцій та e-

learnings 
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1.2. Створення та забезпечення функціонування підрозділів митних компетенцій, здійснення окремих або всіх митних формальностей 

іншими митними органами 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.2.1 Запровадження виконання окремих або всіх митних 
формальностей посадовими особами іншого митного органу, 

ніж митний орган, якому пред’явлені товари (підрозділами 
митних компетенцій інших митних органів з виконання митних 

формальностей, у тому числі, які потребують спеціальних 

знань).  

Визначення порядку функціонування підрозділів митних 

компетенцій та порядку перерозподілу функцій із здійснення 
митних формальностей посадовими особами іншого митного 

органу з метою забезпечення:  

- максимальної економії фінансових та часових ресурсів 

бізнесу на здійснення митних формальностей,  

- ефективного митного контролю товарів із раціональним 
використанням наявного кадрового ресурсу митних 

органів, 

- протидії корупційним проявам. 

січень 2023 року – червень 2023 року  

1.2.2 Розширення штатної чисельності підрозділів митних 

компетенцій 
червень 2023 року – грудень 2023 року Перерозподіл чисельності 

митних органів за рахунок 
посадових осіб митних 

органів, що перебувають в 

простої або митних органів, 
в зоні діяльності яких 

зменшені обсяги 

товаропотоків 
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завдань інших 
напрямів, сфер, 

проблем 

1.2.3 Забезпечення ІТ-підтримки функціонування підрозділів митних 

компетенцій 

січень 2023 року – грудень 2025 року МТД 

1.2.4 Відновлення функціонування в рамках пілоту в окремих 
митницях центрів компетенцій із здійснення окремих митних 

формальностей щодо певних категорій товарів 

січень 2023 року– грудень 2023 року  

1.2.5 Забезпечення технічної можливості та розширення переліку 
митних формальностей, що будуть виконуватись підрозділами 

митних компетенцій 

січень 2023 року – грудень 2025 року МТД 

1.2.6 Забезпечення технічної можливості та розширення області 

реалізації функціонування центрів компетенцій 

січень 2023 року – грудень 2025 року МТД 

1.2.7 Забезпечення технічної можливості та розширення функцій, 

виконання яких забезпечується центрами компетенцій 

січень 2023 року – грудень 2025 року МТД 

1.3. Доопрацювання ІТ-сервісу щодо оприлюднення інформації про класифікацію товарів 

 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.3.1 Доопрацювання ІТ-сервісу щодо оприлюднення інформації про 

класифікацію товарів, зокрема, щодо пошуку рішень про 

класифікацію товарів, у тому числі попередніх рішень, а також 
узагальнення судової практики щодо розгляду справ з 

класифікації товарів у судах, а також результатів відповідних 

документальних перевірок, проведених митними органами. 

січень 2023 року - грудень 2023 року МТД 

Антикорупційна політика 

 

1.4. Затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення контролю за правильністю класифікації товарів  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.4.1 Затвердження наказом Держмитслужби Методичних 
рекомендацій щодо здійснення контролю за правильністю 

січень 2023 року - грудень 2023 року  
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класифікації товарів (у тому числі щодо врахування митними 

органами судової практики з питань класифікації товарів). 

2.1. Запровадження системи оподаткування митними платежами як стимулюючого інструменту довгострокового розвитку економіки 

та збільшення експорту 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

2.1.1 Розгляд ВРУ проекту Закону України №7418 про внесення змін 

в Митний та Податковий кодекси України щодо відновлення 

митних платежів  

червень 2022 року - вересень 2022 року Аналогічний захід – РГ 

«Відновлення та розбудова 

інфраструктури»  

2.1.2 Розроблення законопроекту щодо внесення змін до Митного 
тарифу України, в тому числі щодо запровадження звільнення 

від мита та можливості застосування зниженої ставки мита до 

товарів, поміщених під процедуру кінцевого використання (до 
0%, End use) та його погодження із міжнародними експертами 

та Європейською комісією (за можливості) 

червень 2022 року - жовтень 2022 року Аналогічні заходи в частині 
запровадження знижених 

ставок мита (до 0%): РГ 

«Відновлення та розбудова 
інфраструктури», РГ 

«Відновлення та розвиток 
економіки», РГ «Нова 

аграрна політика», РГ 

«Культура та інформаційна 

політика» 

2.1.3 Розгляд ВРУ проекту Закону України про внесення змін до 

Митного тарифу України, в тому числі щодо запровадження 
звільнення від мита та можливості застосування зниженої 

ставки мита до товарів, поміщених під процедуру кінцевого 

використання (End use). 

листопад 2022 року - грудень 2022 року  

2.2. Підвищення ефективності функціонування автоматизованої системи управління ризиками (АСУР) 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 
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2.2.1 Створення нових та актуалізація діючих профілів ризику, 
забезпечення єдиних підходів щодо практичної реалізації 

митницями заходів з управління ризиками, недопущення 
випадків необґрунтованих та безрезультативних митних 

оглядів, взяття проб і зразків товарів, що здійснюється за 

ініціативи посадової особи митниці. 

червень 2022 року – грудень 2022 року Антикорупційна політика 

2.2.2 Здійснення аналізу та оцінки ризиків по відомостям, зазначеним 

у загальній декларації прибуття, як із застосуванням АСУР так і 
посадовими особами митного органу, до якого подано ЗДП, із 

застосуванням неавтоматизованих критеріїв ризику. 

червень 2022 року – грудень 2022 року 

 

Антикорупційна політика 

2.3. Запровадження методики вимірювання середнього часу випуску товарів, що відповідає методиці ВМО 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

2.3.1 Прийняття наказу Держмитслужби про запровадження 

методики вимірювання середнього часу випуску товарів, що 

відповідає методиці ВМО. 

червень 2022 року - грудень 2022 року  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.3.2 Створення технічних вимог, проектування та реалізація IT 

системи для запровадження методики вимірювання середнього 

часу випуску товарів. 

січень 2023 року - червень 2023 року  

2.4. Підвищення обсягу товаропотоку через пункти пропуску для автомобільного сполучення 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

2.4.1 Проведення переговорів з суміжними сторонами: 

1) Польща: щодо зміни класифікації (можливість пропуску 

вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 7,5 т) 
пунктів пропуску "Угринів”, “Грушів” та оснащення їх 

червень 2022 року - липень 2022 року Держмитслужба 

МЗС 
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скануючими системами стаціонарного типу для вантажних 

транспортних засобів (зі сторони Польщі); 

2) Румунія: щодо зміни класифікації (можливість пропуску 
вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 7,5 т) 

пунктів пропуску “Дяківці”, “Красноїльськ”. 

3) Молдова: щодо зміни класифікації пунктів пропуску: 

- “Могилів-Подільський” (можливість пропуску вантажних 

автомобілів вантажопідйомністю понад 7,5 т, 

перепрофілювання на виключно вантажне сполучення); 

- “Бронниця” (перепрофілювання виключно на пасажирське 

сполучення). 

2.4.2 Підготовка проекту змін до розпоряджень Уряду щодо 

відкриття пунктів пропуску, зазначених у пункті 2.5.1 в частині 
зміни їх класифікації, підготовка, узгодження та внесення 

згаданих змін до відповідних угод про пункти пропуску у 

формі обміну нотами між Україною та суміжними країнами. 

жовтень 2022 року - грудень 2022 року Держмитслужба 

МЗС 

Мінфін 

 

2.4.3 Визначення необхідності забезпечення таких пунктів пропуску 

технічними засобами митного контролю, шляхів фінансування 

їх закупівлі та встановлення. 

червень 2022 року - липень 2022 року Держмитслужба 

Мінфін 

 

2.4.4 Завершення капітального ремонту автомобільної дороги Т-26-

08 Сторожинець – КПП “Красноїльськ”, Т-26-04 «Чернівці – 

Герца – КПП «Дяківці» та введення їх в експлуатацію.  

червень 2022 року - вересень 2022 року Мінінфраструктури 

Мінфін 

2.4.5 Завершення будівництва та оснащення пунктів пропуску 

“Красноїльськ” та “Дяківці”. 
жовтень 2022 року - грудень 2022 року Держмитслужба 

Облдержадміністрації 

Держприкордонслужба 

Мінфін 



 
 

ПРОЕКТ 
 

211 
 

п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших 
напрямів, сфер, 

проблем 

2.5. Запровадження “права бути почутим” під час прийняття рішень митними органами та удосконалення адміністративної процедури  

оскарження 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

2.5.1. Розгляд та прийняття ВРУ проекту Закону України № 7420 щодо 

внесення змін в Митний кодекс України  

червень 2022 року – грудень 2022 року Антикорупційна політика 

2.6. Запровадження он-лайн обміну попередньою митною інформацією з країнами ЄС 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

2.6.1. Завершення консультацій з Генеральним директоратом ЄК 

«Оподаткування та митниця» (DG TAXUD) з узгодження питань 
порядку обміну, наборів даних, призначених для передачі, 

функціональності та вимог до обміну наборами даних, захисту 

даних 

червень - грудень 2022 року Антикорупційна політика 

2.6.2. Відпрацювання технічних умов організації обміну інформацією  червень - грудень 2022 року Антикорупційна політика 

2.6.3. Формалізація рішення про проведення пілотного проєкту з 

обміну попередньою митною інформацією з країнами ЄС 

(прийняття юридичного акта) 

грудень 2022 року Підтримка країнами ЄС 

проведення пілотного 

проєкту 
Антикорупційна політика 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.6.4. Прийняття Держмитслужбою Методичних рекомендацій про 

використання попередньої інформації під час здійснення 

митного контролю з метою реалізації прийнятого 
формалізованого рішення про проведення пілотного проєкту з 

обміну попередньою митною інформацією з країнами ЄС 

січень 2023 року - березень 2023 року Антикорупційна політика 
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2.6.5. Запровадження пілотного проєкту з обміну попередньою 

митною інформацією на рівні окремих країн ЄС 

березень 2023 року - грудень 2024 року  Антикорупційна політика 

2.6.6. Повномасштабне впровадження рішення (за результатами 
проведеного пілотного проєкту суміжні сторони здійснюють 

необхідні заходи по оптимізації інформаційного обміну з метою 
організації обміну на постійній основі). 

січень 2025 року - грудень 2025 року Антикорупційна політика 

2.7. Взаємний обмін результатами здійснення митного контролю з митними органами інших держав і визнання результатів такого 

контролю під час проведення митних процедур. 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

2.7.1. Проведення консультацій з митними органами суміжних 
держав для узгодження питань можливості обміну 

результатами здійснення митного контролю 

червень 2022 року - листопад 2022 року Підтримка суміжних держав 
Антикорупційна політика 

2.7.2. За умови підтримки митними органами суміжних держав обміну 
проведення узгодження переліку результатів митного 

контролю, які призначені для передачі (сканування, 

зважування, взяття проб (зразків) тощо) 

грудень 2022 року Антикорупційна політика 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.7.3. Аналіз та опрацювання можливості з укладання додаткових 
угод щодо інформаційної взаємодії та створення специфікацій 

– протоколів автоматизованого обміну інформацією 

січень 2023 року – грудень 2023 року Антикорупційна політика 

2.7.4. Формалізація рішень про взаємний обмін результатами 

здійснення митного контролю з митними органами інших 
держав 

грудень 2023 року Антикорупційна політика 
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2.7.5. Прийняття Держмитслужбою Методичних рекомендацій по 

обміну результатами здійснення митного контролю з митними 
органами інших держав і визнання результатів такого 

контролю під час проведення митних процедур з метою 
реалізації прийнятих формалізованих рішень 

січень 2024 року – березень 2024 року Антикорупційна політика 

2.7.6. Проведення консультацій з митними органами суміжних 

держав, з якими наявне формалізоване рішення про взаємний 
обмін результатами здійснення митного контролю, для 

узгодження питань можливості визнання результатів такого 

контролю під час проведення митних процедур для уникнення 
їх подвійного застосування 

квітень 2024 року – грудень 2024 року Підтримка суміжних держав 

Антикорупційна політика 

2.7.7. За умови підтримки формалізація рішень про взаємне визнання 

результатів митного контролю під час проведення митних 
процедур 

січень 2025 року – червень 2025 року Антикорупційна політика 

2.8. Надання надійним підприємствам митних спрощень, вже передбачених законодавством України (для АЕО, підприємств без статусу 

АЕО , в рамках NCTS) 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.8.1 Розроблено (придбано) та впроваджено програмне 

забезпечення системи прийняття рішень митних органів щодо 

надання спрощень та авторизацій 

січень 2023 року – грудень 2023 року  

2.8.2 Прийнято постанову КМУ щодо розширення можливості 

отримання спрощень для підприємств без статусу АЕО та 
запровадження градації критеріїв показників фінансової 

стійкості в залежності від долі покриття базової суми загальної 

фінансової гарантії гарантом  

січень 2023 року – березень 2023 року  
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2.8.3 Розроблення та прийняття змін до наказу Мінфіну, якими 
розширено можливість застосовувати спрощення для 

підприємств без статусу АЕО (пов'язано із прийняттям змін до 
закону відповідно до цілі 3.2.)  

січень 2023 року – травень 2023 року  

2.9. Створення державних інтермодальних логістичних центрів з можливістю митного оформлення 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.9.1 Розробка концепції та засад створення державних 

інтермодальних логістичних центрів 

2023 рік Перегляд та прийняття 

необхідних НПА 

2.9.2 Розробка проектів для створення державних інтермодальних 

логістичних центрів 

2023 рік Інфраструктурна сфера 

2.9.3 Будівництво та оснащення 4 державних інтермодальних 

логістичних центрів, в тому числі оснащених інтелектуальними 
системами відеонагляду, автоматичного зчитування та 

розпізнавання номерів транспортних засобів, ваговими 

комплексами, автоматичними шлагбаумами, світлофорами. 

січень 2023 року - грудень 2025 року 

 

 

Інфраструктурна сфера 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

2.9.4 Будівництво та оснащення 22 державних інтермодальних 

логістичних центрів, в тому числі оснащених інтелектуальними 
системами відеонагляду, автоматичного зчитування та 

розпізнавання номерів транспортних засобів, ваговими 

комплексами, автоматичними шлагбаумами, світлофорами. 

січень 2026 року – грудень 2032 року Інфраструктурна сфера 

2.10. Облаштування пріоритетних пунктів пропуску через державний кордон України, припинення здійснення митного контролю на 

західному кордоні у зв'язку з приєднанням України до ЄС 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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2.10.1 Аналіз потреб та формування переліку пріоритетних пунктів 
пропуску для будівництва/реконструкції, 

модернізації/технічного переоснащення 

січень 2023 року  

2.10.2 Створення плану комплексної розбудови/модернізації, 

облаштування існуючих, створення нових пунктів пропуску на 

митному кордоні України 

січень 2023 року  

2.10.3 Розробка проектів для будівництва/реконструкції, 

модернізації/технічного переоснащення пріоритетних пунктів 

пропуску 

лютий 2023 року – жовтень 2023 року Інфраструктурна сфера 

2.10.4 Будівництво/реконструкція, модернізація/технічне 

переоснащення, в тому числі оснащення пунктів пропуску 
інтелектуальними системами відеонагляду, системами 

автоматичного зчитування та розпізнавання номерів 

транспортних засобів, автоматичними ваговими комплексами, 

автоматичними шлагбаумами, світлофорами 

січень 2024 року – грудень 2024 року  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

2.10.5 Аналіз потреб у наявності та функціонуванні пунктів пропуску 

на західному кордоні України  

січень 2026 року - травень 2026 року  

2.10.6 Формування переліку пріоритетних пунктів пропуску на 

північному та східному кордоні України для облаштування, 
будівництва/реконструкції, модернізації/технічного 

переоснащення 

 

січень 2026 року - травень 2026 року  

2.10.7 Розробка проектів для будівництва/реконструкції, 

модернізації/технічного переоснащення пріоритетних пунктів 

пропуску 

червень 2026 року - грудень 2026 року  
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2.10.8 Будівництво/реконструкція, модернізація/технічне 
переоснащення, в тому числі оснащення пунктів пропуску 

інтелектуальними системами відеонагляду, системами 
автоматичного зчитування та розпізнавання номерів 

транспортних засобів, автоматичними ваговими комплексами, 

автоматичними шлагбаумами, світлофорами 

січень 2027 року – грудень 2027 року  

2.10.9 Припинення здійснення митного контролю у пунктах пропуску 

на західному кордоні  
з моменту приєднання до ЄС  

2.11. Запровадження інших спрощень (митних та податкових), що діють в країнах ЄС 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

2.11.1 Розширення дії програмного забезпечення системи прийняття 

рішень митних органів на всі митні спрощення, передбачені 

Митним кодексом ЄС 

січень 2026 року – грудень 2027 року МТД 

2.11.2 Розроблення та погодження з Європейською комісією, 

прийняття законопроекту про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо запровадження критеріїв для визначення 

платників податків, які мають право нараховувати імпортний 
ПДВ у щомісячній податковій декларації з ПДВ, замість сплати 

податку під час митного оформлення (ст. 211 Директиви Ради 

ЄС № 2006/112/ЄС від 28.11.2006) 

січень 2026 року – березень 2027 року Податкова політика 

 

2.11.3 Створення технічних вимог, проектування та реалізація IT 

системи для взаємної оцінки та взаємного визнання ідентичних 

критеріїв для митних та податкових цілей 

квітень 2027 року – грудень 2028 року Податкова політика 

3.1. Завершення фінального етапу міжнародного тестування на відповідність функціонуючої національної електронної транзитної 

системи NCTS (фаза 4), Conformance testing, Mode 3 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 
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3.1.1 Завершення проведення фінального етапу міжнародного 
тестування на відповідність (Conformance testing, Mode 3) 

функціонуючої національної електронної транзитної системи 
України з системами п’яти країн-учасниць Конвенції про 

процедуру спільного транзиту, що було розпочате у травні 2022 

року 

червень 2022 року МТД 

Антикорупційна політика 

3.1.2 Отримання висновку від DG TAXUD про результати фінального 

етапу міжнародного тестування на відповідність (Conformance 
testing, Mode 3) функціонуючої національної електронної 

транзитної системи 

червень 2022 року – липень 2022 року Антикорупційна політика 

3.2. Зміни до Митного кодексу України для забезпечення міжнародного застосування NCTS 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

3.2.1 Розроблення та прийняття законопроекту про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо фінансового гарантування, 
транзиту, спрощень, права бути почутим під час прийняття 

рішень митними органами тощо, необхідного для успішного 

проходження Моніторингової місії та міжнародного 
застосування Конвенції про процедуру спільного транзиту. 

Розроблення, погодження з ЦОВВ та прийняття підзаконних 

актів. 

червень 2022 року – грудень 2022 року Антикорупційна політика 

3.3. Підготовка, організація та проведення Моніторингової місії з боку країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту та 

Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

3.3.1 Організація безпечного проведення та успішне завершення 

моніторингової місії за результатами якої Україну буде офіційно 

запрошено приєднатися до Конвенції. 

липень 2022 року – вересень 2022 року Антикорупційна політика 
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3.3.2 Початок практичного застосування інституту фінансового 
гарантування для транзитних операцій. Робота з національними 

гарантами з метою підготовки до міжнародного застосування 
NCTS (фаза 4), зокрема щодо необхідності наявності ресурсів 

для забезпечення чинності виданих гарантій на території ЄС та 
інших країн спільного транзиту (мережа агентів/ представників 

в інших країнах). 

з липня 2022 року Антикорупційна політика 

3.3.3 Початок практичного застосування транзитних спрощень 

(авторизований вантажовідправник/ вантажоодержувач). 

з вересня 2022 року Антикорупційна політика 

3.4. Отримання офіційного запрошення та приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про 

спрощення формальностей у торгівлі товарами 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

3.4.1 Отримання Україною офіційного запрошення на приєднання до 

Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про 

спрощення формальностей у торгівлі товарами 

жовтень 2022 року – листопад 2022 року Антикорупційна політика 

3.4.2 Приєднання України до Конвенції про процедуру спільного 

транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у 

торгівлі товарами 

грудень 2022 року Антикорупційна політика 

3.5. Міжнародне застосування NCTS (фаза 4) та положень Конвенцій на території України 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

3.5.1 Перехід від національного до міжнародного застосування на 
території України NCTS (фаза 4) та положень Конвенції про 

процедуру спільного транзиту у зв’язку з приєднанням України 

до зазначеної Конвенції 

грудень 2022 року Антикорупційна політика 

3.6. Перехід на застосування NCTS (фаза 5) та наступних фаз відповідно до оновленого плану MASP-C. 
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Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

3.6.1 Впровадження та національне тестування NCTS (фаза 5) березень 2023 року – липень 2023 року МТД 

3.6.2 Міжнародне тестування на відповідність (Conformance testing) 

NCTS (фаза 5) 

липень 2023 року – вересень 2023 року  

3.6.3 Перехід до застосування на території України NCTS (фаза 5) вересень 2023 року – листопад 2023 року  

3.6.4 Повноцінне міжнародне застосування на території України NCTS 

(фаза 5) 
з грудня 2023 року  

4.1. Прийняття вже розроблених законопроектів щодо імплементації певних положень Митного кодексу ЄС 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

4.1.1 Прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання 
процедури складання митних декларацій на товари, які 

підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, 
відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу (реєстр. 

№ 4517). 

червень 2022 року - вересень 2022 року  

4.1.2 Розгляд та прийняття ВРУ проекту Закону про внесення змін до 
Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення 

країни походження товару у відповідність із Митним кодексом 

Європейського Союзу (реєстр. №5353). 

червень 2022 року - грудень 2022 року  

4.1.3 Розгляд та прийняття ВРУ проекту Закону щодо запровадження 

системи спрощень для підприємств без статусу АЕО, “права 
бути почутим” під час прийняття рішень митними органами, 

удосконалення системи оскарження рішень, запровадження 

процедури кінцевого використання (зниженні ставки мита до 

червень 2022 року – серпень 2022 року Аналогічні заходи в частині 

запровадження знижених 
ставок мита (до 0%): РГ 

«Відновлення та розбудова 

інфраструктури», РГ 
«Відновлення та розвиток 
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0% за умови цільового використання, End-use; реєстр. № 

7420). 

економіки», РГ «Нова 
аграрна політика», РГ 

«Культура та інформаційна 
політика». Застосування 

знижених ставок ПДВ 
потребує додаткового 

опрацювання (підгрупа 

«Податкова політика») 

4.2. Розробка та прийняття НПА щодо порядку здійснення митних формальностей під час застосування спрощень (для АЕО, 

підприємств без статусу АЕО та в рамках NCTS) 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

4.2.1 Розробка та прийняття наказу Мінфіну щодо порядку 

здійснення митних формальностей під час застосування 

спрощень АЕО 

грудень 2022 року  

4.2.2 Розробка та прийняття наказу Мінфіну щодо порядку 

здійснення митних формальностей під час застосування 

транзитних спрощень у режимі спільного транзиту 

грудень 2022 року  

4.3. Приведення решти митного законодавства України у відповідність до законодавства ЄС відповідно до Додатку XV Угоди про 

Асоціацію з ЄС 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

4.3.1 Розроблення та погодження з Європейською комісією, 

прийняття проекту нового Митного кодексу України у 

відповідності до Регламенту Європейського Парламенту і Ради 
(ЄС) № 952/2013, Делегованого Регламенту (ЄС) № 2015/2446, 

Імплементаційного регламенту ЄС № 2015/2447, Регламентів 

ЄС № 1186/2009, № 608/2013, № 1352/2013.  

січень 2023 року – грудень 2023 року  
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4.3.2 Розробка та прийняття інших НПА (змін до НПА) липень 2023 року – червень 2024 року  

4.4. Проведення оцінки відповідності митного законодавства України законодавству ЄС, законодавче врегулювання питань, не 

охоплених Митним кодексом ЄС 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

4.4.1 Аналіз законодавства України щодо відповідності нормам до 

законодавства країн ЄС 
після січня 2026 року   

4.4.2 Аналіз практичного застосування прийнятих законодавчих змін після січня 2026 року  

4.4.3 Розроблення та прийняття проекту Закону України «Про 

здійснення митної справи в Україні», яким врегульовуються 

питання правового статусу митних органів, проходження 
служби в митних органах, видів порушень митних правил (ПМП) 

та відповідальності за такі правопорушення, провадження у 
справах про ПМП тощо (набуття чинності з приєднанням 

України до ЄС).  

після січня 2026 року  

4.4.4. Отримання висновку Європейської комісії про відповідність 

законодавства України митному законодавству ЄС. 

з січня 2026 року  

4.5. Застосування митного законодавства ЄС на національному рівні (після приєднання до ЄС) 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

4.5.1 Скасування Митного кодексу України та пряме застосування 
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013, 

Делегованого Регламенту (ЄС) № 2015/2446, 
Імплементаційного регламенту ЄС № 2015/2447, Регламентів 

ЄС № 1186/2009, № 608/2013, № 1352/2013 як частини 

національного законодавства України. 

після приєднання України до ЄС  
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4.5.2 Затвердження національних регуляторних документів з метою 
практичної реалізації положень Митного кодексу ЄС та інших 

відповідних регламентів ЄС на території України 

після приєднання України до ЄС  

4.6. Перехід до системи класифікації товарів ЄС 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

4.6.1 Створення робочої групи щодо вивчення можливості переходу 

на систему класифікації відповідно до Комбінованої 

номенклатури ЄС та Інтегрованого тарифу ЄС («TARIC») 

з січня 2026 року  

4.6.2 Напрацювання робочою групою пропозицій для уніфікації 
підходів до класифікації товарів та забезпечення прямого 

застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2658/87 від 23 липня 

1987 року та їх реалізація. 

з січня 2026 року  

4.6.3 Розроблено проект УКТ ЗЕД на основі версії Гармонізованої 

системи 2027 року на рівні перших шести знаків і Комбінованої 

номенклатури ЄС на рівні сьомого і восьмого знаків 

з січня 2027 року  

4.6.4 Внесення змін до Митного тарифу України у зв'язку із змінами, 

що вносяться Всесвітньою митною організацією до 

Гармонізованої системи, а також Європейським Союзом до 

Комбінованої номенклатури (проєкт закону) 

з січня 2027 року  

4.6.5 Пряме застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2658/87 від 23 
липня 1987 року про тарифну і статистичну номенклатуру та 

про спільний митний тариф 

після приєднання України до ЄС  

5.1. Розробка довгострокового національного стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
Державної митної служби та її територіальних підрозділів плану на основі багаторічного стратегічного плану митниці ЄС (multi-annual 

strategic plan for customs, MASP-C) 



 
 

ПРОЕКТ 
 

223 
 

п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших 
напрямів, сфер, 

проблем 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

5.1.1 Аналіз багаторічного стратегічного плану митниці (multi-annual 

strategic plan for customs, MASP-C) 
червень 2022 року -вересень 2022 року Створення робочої групи 

5.1.2 Підготовка та погодження довгострокового національного 
стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації Держмитслужби та її 
територіальних підрозділів відповідно до дорожньої карти щодо 

внесення змін до законодавства 

вересень 2022 року - грудень 2022 року Підготовка дорожньої карти 
щодо внесення змін до 

законодавства 

Антикорупційна політика 

5.1.3 Формування запиту до донорів щодо фінансування 
впровадження довгострокового національного плану розвитку 

IT 

листопад 2022 року - грудень 2022 року МТД 

5.2. Забезпечення підтримки ІТ інфраструктури та функціонування критичних ІТ сервісів митниці, в тому числі створення резервного 

центру обробки даних та придбання відповідного серверного та мережевого обладнання тощо 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

5.2.1 Розвиток інфраструктури для обробки даних: 

створення резервного модульного центру обробки даних 

(ЦОД), розташованого в західних областях України, закупівля і 

встановлення серверного та мережевого обладнання для 

нього; 

модернізація обладнання поточних ЦОД; планування переходу 
на використання хмарних сервісів в Україні (наприклад, 

приватна хмара СУДФ 

з червня 2022 року  МТД 

5.2.2 Розвиток Відомчої телекомунікаційної мережі Держмитслужби:  

розширення спроможності (швидкості) основного та резервного 

каналів зв'язку ВТМ; 

з червня 2022 року МТД 
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модернізація мережевого обладнання для централізованого 
керування і аналітики мережевої інфраструктури на 

центральному рівні. 

5.2.3 Створення безпечного кіберпростору Держмитслужби: 

використання апаратно-програмного комплексу захищеного 

доступу до мережі Інтернет, в тому числі захист веб-сервісів 
Держмитслужби, в першу чергу “Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі” 

 

з червня 2022 року МТД 

5.3. Розробка та впровадження нових IT систем в середньостроковій перспективі 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

5.3.1 Планування та розподілення бюджету та ресурсів для розробки 
нових IT систем, у тому числі системи для роботи з фінансовими 

гарантіями 

січень 2023 року - червень 2023 року МТД  

 

5.3.2 Створення структури для впровадження, моніторингу та 
координації нових IT систем, у тому числі системи для роботи з 

фінансовими гарантіями 

січень 2023 року - червень 2023 року  

5.3.3 Підготовка технічних специфікацій, розробка самого 
програмного забезпечення ІТ систем, у тому числі системи для 

роботи з фінансовими гарантіями, а також методик 
приймальних випробувань, проведення самих приймальних 

випробувань (тестування), запуск дослідної експлуатації та 

навчання користувачів (кінцевий користувач та IT спеціалісти) 

червень 2023 року - грудень 2025 року Впровадження нових IT 
систем відповідно до 

національного 

законодавства  

Антикорупційна політика 

5.3.4 Долучення до обговорення нового MASP-C спільно з країнами 

ЄС 
з 2023 рік Участь України в робочих 

групах e-Customs 

Антикорупційна політика 
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5.4. Розробка та впровадження решти нових IT систем в довгостроковій перспективі 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

5.4.1 Планування бюджету для підтримки систем січень 2026 року -червень 2026 року Синхронізація 

національного бюджету та 

бюджету донорів  

5.4.2 Планування бюджету для розробки нових IT систем на основі 

оновленого плану MASP-C 

червень 2026 року - грудень 2026 року Синхронізація 

національного бюджету та 

бюджету донорів  

Антикорупційна політика 

5.4.3 Підготовка технічних специфікацій, розробка самого 

програмного забезпечення ІТ систем, методик приймальних 

випробувань, проведення самих приймальних випробувань ( 
тестування), запуск дослідної експлуатації та навчання 

користувачів (кінцевий користувач та IT спеціалісти) 

січень 2027 року - грудень 2032 року Впровадження нових IT 

систем відповідно до 

національного 

законодавства  

Антикорупційна політика 

6.1. Підвищення безпекової функції митниці в частині посилення інституційної спроможності митних органів, зокрема, але не виключно, 
шляхом криміналізації контрабанди товарів та надання повноважень митним органам здійснювати оперативно-розшукову діяльність та 

досудове слідство в кримінальних справах про контрабанду 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

6.1.1 Прийняття ВРУ проекту Закону «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального 
процесуального кодексу України щодо криміналізації 

контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також 

недостовірного декларування товарів». 

листопад 2022 року Правоохоронна діяльність 

 

6.1.2 Встановлення чіткого розмежування повноважень та функцій 

правоохоронних органів в зонах митного контролю щодо 
листопад 2022 року Правоохоронна діяльність 

Антикорупційна політика  
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товарів та транспортних засобів, які перебувають під митним 

контролем  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.1.3 Розроблення та прийняття законопроекту про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України та Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо надання 
права митним органам проводити оперативно-розшукову 

діяльність спрямовану на протидію контрабанді (в тому числі 

товарній) (пов'язаний з виконанням заходу, передбаченого 
пунктом 6.1.1) 

червень 2023 року - вересень 2023 року Правоохоронна діяльність 

 

 

6.1.4 Розроблення та прийняття відповідних підзаконних та відомчих 
нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення 

практичної реалізації прийнятого ВРУ закону щодо надання 

права митним органам проводити оперативно-розшукову 

діяльність 

жовтень 2023 року - грудень 2023 року Правоохоронна діяльність 

 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

6.1.5 Розроблення та прийняття законопроекту про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо надання 

органам Держмитслужби права досудового розслідування 

злочинів передбачених статтями КК України, що стосуються всіх 
видів контрабанди (пов'язаний з виконанням заходу, 
передбаченого пунктом 6.1.1) 

червень 2026 року - вересень 2026 року Правоохоронна діяльність 

За умови реалізації заходів 

6.2.1. – 6.2.3. 

 

 

6.1.6 Розробка та прийняття відповідних підзаконних та відомчих 

нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення 

практичної реалізації прийнятого ВРУ закону щодо надання 
права митним органам проводити досудове розслідування в 

справах про контрабанду 

жовтень 2026 року - грудень 2026 року Правоохоронна діяльність 

За умови реалізації заходів 

6.2.1. – 6.2.3. 
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6.2. Реалізація практичних заходів щодо підвищення інституційної спроможності митних органів по протидії незаконному переміщенню 

товарів через митний кордон 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.2.1 Формування у складі митних органів оперативно-розшукових 
підрозділів (пов'язаний з виконанням заходу, передбаченого 
пунктом 6.1.3) 

вересень 2023 року – грудень 2023 року  

6.2.2 Навчання співробітників митних органів формам та способам 
ведення оперативно-розшукової діяльності, залучення нових 

кадрів (пов'язаний з виконанням заходу, передбаченого 
пунктом 6.1.3) 

вересень 2023 року – грудень 2023 року  

6.2.3 Технічне забезпечення оперативних підрозділів митних органів 

в т.ч. транспортними засобами, засобами зв’язку та 

індивідуального захисту, спеціальними засобами та зброєю 

вересень 2023 року – лютий 2024 року  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

6.2.4 Розроблення та прийняття ВРУ проекту Закону України щодо 
внесення змін до статті 38 КПК України (створення слідчих 

підрозділів в митних органах з метою розслідування справ про 

контрабанду та пов’язаних з нею злочинів, в т.ч. передбачених 
статтею 198 (виключно коли предметами злочину є предмети 

контрабанди), 201, 305 КК України) 

січень 2026 року – серпень 2026 року  

6.2.5 Формування та забезпечення у складі митних органів слідчих 

підрозділів 
вересень 2026 року – грудень 2026 року  

6.2.6 Навчання слідчих митних органів формам та способам ведення 

досудового розслідування, залучення нових кадрів 

листопад 2026 року – грудень 2026 року МТД 
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напрямів, сфер, 
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6.3. Розробка та запровадження заходів для унеможливлення реалізації на території України імпортованих товарів із уникненням 

оподаткування та обігу контрафактних товарів 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.3.1 Посилення інституційної спроможності митних органів щодо 
боротьби з контрафактними товарами шляхом надання митним 

органам повноважень щодо виявлення та вилучення 
контрафактних товарів на внутрішньому ринку (за прикладом 

окремих країни ЄС) у взаємодії з іншими державними органами. 

січень 2023 року – грудень 2023 року Економічна політика 

Правоохоронна діяльність 

 

6.3.2 Запровадження процедури обов’язкового знищення 
контрафактних товарів, виявлених митними органами як під час 

переміщення товарів через митний кордон України, так і під час 

реалізації на внутрішньому ринку. 

січень 2023 року – грудень 2023 року Юстиція 

6.3.3 Запровадження механізмів виявлення у комерційному обігу 

товарів, щодо яких відсутнє підтвердження легальності 
ввезення на митну територію України та запровадження санкцій 

за реалізацію таких товарів (за виключенням продажу 

вживаних товарів такого типу фізичними особами без ознак 
комерційної діяльності). Зокрема, визначення відповідального 

органу для здійснення такої діяльності, а також нормативне 
визначення прав та повноважень митних органів у процесі такої 

діяльності.  

січень 2023 року – грудень 2025 року Економічна політика 

Правоохоронна діяльність 

 

6.4. Налагодження взаємного обміну оперативною інформацією щодо обставин здійснення зовнішньо-економічних операцій (кількість 

товару, його опис та вартість) та можливих правопорушень з митними органами іноземних держав 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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6.4.1 Налагодження взаємного обміну оперативною інформацією 
щодо можливих порушень з митними органами інших країн 

(Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія). 

січень 2023 року - грудень 2023 року Міжнародна діяльність 

Євроінтеграція 

6.4.2 Налагодження взаємного обміну інформацією щодо 

характеристик переміщуваного товару з митними органами 

інших країн (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія). 

січень 2025 року - грудень 2025 року Міжнародна діяльність 

Євроінтеграція 

6.5. Створення нових груп портового контролю у пунктах пропуску на кордоні з Республікою Польщі, Угорщиною, Румунією та 

Словацькою Республікою 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.5.1 Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державною 

митною службою України, Державною прикордонною службою 

України, Національною полицею України, Службою безпеки 
України та Управління Організації Об’єднаних Націй з 

наркотиків і злочинності щодо долучення до Програми з 

контролю за контейнерами. 

січень 2023 року - грудень 2023 року Правоохоронна діяльність 

Міжнародна діяльність 

 

6.5.2 Створення нових груп портового контролю у пунктах пропуску 

на кордоні з Республікою Польщі, Угорщиною, Румунією та 
Словацькою Республікою у складі посадових осіб Державної 

митної служби України, Державної прикордонної служби 

України, Національної поліції України, Служби безпеки України. 
Кадрове та технічне забезпечення нових груп портового 

контролю. Проведення навчання для посадових осіб груп 
портового контролю. 

січень 2024 року - грудень 2024 року Правоохоронна діяльність 

Міжнародна діяльність 

 

6.5.3 Долучення новоутворених груп портового контролю до 

Міжрегіональної мережі митних служб та груп портового 
контролю у межах реалізації Меморандуму про створення 

Міжрегіональної мережі митних служб та груп портового 
контролю від 22.05.2019. Підключення до мережі митних 

січень 2025 року - грудень 2025 року Правоохоронна діяльність 

Міжнародна діяльність 
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органів та груп портового контролю з використанням 
ContainerComm. 

6.6. Прийняття нового Митного кодексу України, яким, серед іншого, встановлено види порушень митних правил та відповідальності за 

такі правопорушення, провадження у справах про порушення митних правил із урахуванням практики ЄС  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.6.1 Розроблення та прийняття проекту нового Митного кодексу 

України, яким, серед іншого, встановлено види порушень 
митних правил та відповідальність за такі правопорушення, 

провадження у справах про ПМП із урахуванням практики ЄС 

(пов’язано із задачею 4.3.1).  

січень 2023 року – грудень 2023 року   

6.6.2 Організація навчальних заходів для посадових осіб митних 

органів, відповідальних за протидію митним правопорушенням, 
з метою забезпечення належного виконання оновлених норм 

Митного кодексу України 

з січня 2024 року  

6.6.3 Забезпечення обізнаності громадян щодо змін в частині 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил 

з січня 2024 року  

6.7. Створення Центру взаємодії правоохоронних та митних органів відповідно до настанов ЄС. Підключення до міжнародної системи 

обміну оперативною інформацією ЄС щодо порушень 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

6.7.1 Створення Центру взаємодії правоохоронних та митних органів 

(Police and Customs Cooperation Center - PCCC) відповідно до 
Європейських настанов щодо найкращих практик для Центрів 

співробітництва поліції та митниці (Документ Ради Євросоюзу 

9105/11 від 15/04/2011). 

з січня 2026 року Правоохоронна діяльність 

6.7.2 Підключення Центру взаємодії правоохоронних та митних 

органів до автоматизованої системи обміну правоохоронною 
з січня 2026 року Правоохоронна діяльність 
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інформацією EUROPOL за допомогою мережевого додатку 

безпечного обміну інформацією SIENA. 

6.7.3 Підключення територіальних оперативних підрозділів 
Державної митної служби до автоматизованої системи обміну 

правоохоронною інформацією EUROPOL за допомогою 

мережевого додатку безпечного обміну інформацією SIENA 

через Центр взаємодії правоохоронних та митних органів. 

з грудня 2027 року Правоохоронна діяльність 

7.1. Розширення міжнародної митної співпраці в рамках Всесвітньої митної організації (ВМО) 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

7.1.1 Активізація співробітництва між Мінфіном, Держмитслужбою та 

ВМО, забезпечення доступу митних органів до інформації щодо 

рішень та рекомендацій профільних комітетів ВМО, зокрема, 

щодо митної вартості та класифікації товарів. 

червень 2022 року – грудень 2022 року Міжнародна діяльність 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

7.1.2 Вжиття заходів щодо призначення відповідальних осіб (митних 
аташе) на засадах паритетності в країнах, які мають стратегічне 

значення для України з питань розвитку міжнародної торгівлі та 

міжнародного митного співробітництва. 

січень 2023 року – грудень 2025 року Міжнародна діяльність 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

7.1.3. Робота представників України у Секретаріаті та інших 

структурних підрозділах ВМО, робочих групах тощо.  

січень 2026 року – грудень 2032 року Міжнародна діяльність 

7.2. Розробка та запровадження нової системи ключових показників ефективності (KPI) для Держмитслужби із розробкою (закупівлею) 

ІТ рішення для автоматизації моніторингу їх виконання. 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 
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7.2.1 Розробка та погодження з Мінфіном проекту нової системи 
ключових показників ефективності (KPI) для апарату 

Держмитслужби та її територіальних органів, яка, у тому числі, 
передбачатиме оцінювання ефективності рішень та дій митних 

органів (відсоток рішень, винесених не на користь та на користь 
митниці за результатами оскарження; результативність митних 

оглядів; ефективність автоматизованої системи управління 

ризиками; ефективність роботи пост-митного контролю, 

планування та проведення документальних перевірок тощо). 

червень 2022 року – жовтень 2022 року Антикорупційна політика 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

7.2.2 Формування вимог та організація впровадження ІТ системи для 
автоматичного моніторингу виконання ключових показників 

ефективності (KPI) 

січень 2023 року – липень 2023 року МТД 

Антикорупційна політика 

7.2.3 Запровадження пілотного проекту в рамках тестової 
експлуатації ІТ системи для автоматичного моніторингу 

виконання ключових показників ефективності (KPI). 

Доопрацювання роботи ІТ системи. 

липень 2023 року – вересень 2023 року МТД 

Антикорупційна політика 

7.2.4 Поетапне розповсюдження застосування нової системи 

ключових показників ефективності (KPI) та ІТ системи для 

автоматичного моніторингу виконання таких KPI. 

вересень 2023 року – грудень 2023 року Антикорупційна політика 

7.3. Формування кадрового потенціалу для забезпечення швидкого закриття вакансій у зв'язку з вимушеним переміщенням особового 

складу митних органів, браком кадрів у зв'язку із мобілізацією 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

7.3.1 Проведення кадрових заходів з переміщення особового складу 

митних органів з тимчасово окупованих територій та зони 
червень 2022 року – грудень 2022 року  
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проведення бойових дій для забезпечення швидкого закриття 

вакансій, у тому числі тих, які виникли у зв’язку з мобілізацією. 

7.3.2 Здійснення заходів із добору якісних кадрів з метою залучення 
нових вмотивованих висококваліфікованих працівників та 

задоволення оперативних потреб митних органів у фахівцях, 

здатних професійно та доброчесно виконувати посадові 

обов’язки . 

червень 2022 року – грудень 2022 року  

7.4. Оцінка кваліфікації та доброчесності посадових осіб митних органів. Розробка нової системи мотивації митників до якісного та 

доброчесного виконання обов'язків 

Етап 1: червень 2022 року – грудень 2022 року 

7.4.1 Розгляд та прийняття ВРУ законопроекту про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо запровадження атестації 

посадових осіб митних органів. 

липень 2022 року - грудень 2022 року Державне управління 

Антикорупційна політика 

7.4.2 Розробка та прийняття постанови КМУ про порядок організації 

та проведення атестації посадових осіб митних органів. 

жовтень 2022 року - грудень 2022 року Державне управління 

Антикорупційна політика 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

7.4.3 Розробка та затвердження постановою КМУ системи мотивації, 

яка враховує, серед іншого, результати підвищення 
кваліфікації, виконання встановлених KPI, а також системи 

реагування у разі невиконання KPI та визнання рішень та дій 
митних органів неефективними, необґрунтованими та якими 

завдано шкоди суб’єктам ЗЕД. 

січень 2023 року – липень 2023 року Антикорупційна політика 

7.4.4 Реформування підрозділів внутрішньої безпеки Держмитслужби 
з метою можливості застосування ОРД та відповідно, викриття 

випадків залучення працівників Держмитслужби до 

протиправної діяльності та сприяння порушенням митного 

вересень 2023 року – лютий 2024 року Антикорупційна політика 
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законодавства (пов'язаний з виконанням заходу, 
передбаченого пунктом 6.1.3). 

7.5. Розвиток і забезпечення систематичного навчання персоналу митних органів у взаємодії з митними інституціями ЄС 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

7.5.1 Розробка та реалізація навчальних програм для працівників з 

урахуванням поточних та майбутніх пріоритетів діяльності 

Держмитслужби. 

січень 2023 року - грудень 2025 року Антикорупційна політика 

7.5.2 Проведення систематичного навчання персоналу митних 

органів у взаємодії з митними інституціями ЄС з метою 
забезпечення кваліфікованого виконання обов'язків (навчальні 

програми із митного законодавства ЄС; електронні навчальні 

ресурси ЄС (Customs & Tax EU Learning Portal) та ВМО (CLiKC!); 

практичної імплементації програм AEO, NCTS тощо).  

січень 2023 року - грудень 2025 року Антикорупційна політика 

7.6. Запровадження системи митних компетенцій ЄС (EU Customs Competency Framework) 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

7.6.1 Розробка системи митних компетенцій на базі системи митних 

компетенцій ЄС (EU Customs Competency Framework). 
січень 2025 року – грудень 2025 року Антикорупційна політика 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

7.6.2 Поетапне запровадження системи митних компетенцій в 

апараті Держмитслужби та її територіальних органах.  

січень 2026 року - грудень 2026 року Антикорупційна політика 

 

3.Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання): 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

MASP-C Основне: 
Необхідність 

розробки ІТ 
рішень, сумісних 

із ІТ рішеннями 

ЄС, паралельно 
із гармонізацією 

національного 
митного 

законодавство із 
законодавством 

ЄС (критерії 

членства України 
в ЄС).  

Додаткове: 
1) несприятливі 

умови для ЗЕД; 

2) відсутність 
єдиного підходу 

до митного 
оформлення 

товарів в різних 

митних органах 
України; 

3) значні часові 
витрати для 

Проведено 
аналіз 

поточного 
стану 

розвитку ІТ 

в 
Держмитслу

жбі в розрізі 
підсистем, 

модулів, 
компонент, 

порівняння 

функціонал
у з 

визначеним
и в МASP-C 

системи 

митних 
органів 

країн ЄС, 
розробка 

матриці 

кроків по 
розробці 

нових 
(доопрацюв

Імплементація 
нових ІТ 

рішень, які є 
сумісними з ІТ 

рішеннями ЄС, 

створюють 
нові 

інструменти 
для розвитку 

системи 
аналізу 

ризиків, 

забезпечення 
балансу 

контролю 
(безпеки) та 

спрощень для 

користувачів. 

Держмитслужба 
(розробка плану, 

подальша його 
імплементація), 

Мінфін 

(координація) 

Орієнтовно 
300 млн. грн. 

(в залежності 
від кількості ІТ 

систем, які 

потрібно буде 
розробляти 

або 
доопрацьовува

ти). 
Детальний 

кошторис буде 

визначено за 
результатами 

аналізу 
відповідності 

ІТ систем та 

визначення 
переліку 

першочергови
х задач для 

розробки 

(доопрацюван
ня) 

 

МТД, 
державний 

бюджет, 
національна 

програма 

інформатизації, 
інші джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавство
м 

Затверджений 
(наказом 

Мінфіну) 
довгострокови

й 

національний 
стратегічний 

план 
цифрового 

розвитку, 
цифрових 

трансформацій 

і цифровізації  
Держмитслужб

и та її 
територіальни

х підрозділів  

на основі 
багаторічного 

стратегічного 
плану митниці 

ЄС (multi-

annual 
strategic plan 

for customs, 
MASP-C). 

Існує три цілі 
визначення 

проєктів та 
електронних 

систем, 

спрямованих 
на виконання 

таких завдань: 
1) 

гармонізовани
й обмін 

інформацією 

на основі 
прийнятих на 

внутрішньому 
рівні моделей 

даних і 

форматів 
повідомлень; 

2) 
реорганізація 

митних і 

пов’язаних із 
ними процесів 

для 
підвищення 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

здійснення 
митних 

формальностей. 

ання 
існуючих) 

інформаційн
их систем 

митного 

контролю та 
оформлення 

та 
налаштуван

ня інтеграції 
з системами 

митних 

органів ЄС. 
Розроблено 

покроковий 
довгостроко

вий 

національни
й 

стратегічни
й план 

цифрового 

розвитку, 
цифрових 

трансформа
цій і 

Попередньо 
проект 

довгостроково
го плану 

повинен бути 

розглянутий 
на Комітеті з 

управління 
інформаційним

и технологіями 
у системі 

управління 

державними 
фінансами 

 

їхньої 
ефективності, 

дієвості та їх 
однакового 

застосування і 

для зниження 
витрат на 

дотримання 
вимог; 

3) надання 
суб’єктам 

господарюван

ня низки 
електронних 

митних послуг, 
завдяки яким 

вони зможуть 

однаково 
взаємодіяти з 

митними 
органами 

будь-якої 

держави-
члена. 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

цифровізації 
Держмитслу

жби та її 
територіаль

них 

підрозділів.  
Розроблено 

та 
впроваджен

о ІТ 
системи 

Держмитслу

жби 
відповідно 

до 
довгостроко

вого 

національно
го 

стратегічног
о плану 

цифрового 

розвитку, 
цифрових 

трансформа
цій і 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

цифровізації 
Держмитслу

жби та її 
територіаль

них 

підрозділів. 

Облаштува
ння 

пріоритетн

их пунктів 
пропуску 

через 
державний 

кордон 

України  

Будівництво, 
реконструкція, 

модернізація та 

технічне 
переоснащення 

(капітальний 
ремонт, скануючі 

системи, система 

інтелектуального 
відеоконтролю, 

вагові 
комплекси) 

пунктів пропуску 

Будівництво 
6 пунктів 

пропуску 

Модернізаці
я та 

технічне 
переоснаще

ння 12 

пунктів 
пропуску 

 

Збільшення 
обсягу 

товаропотоку 

через 
пункти 

пропуску на 
20% 

Державна митна 
служба  

 

Міністерство 
фінансів  

 
обласні державні 

адміністрації 

5 091,9 млн. 
грн. 

(затверджена 

розпорядженн
ям КМУ від 

24.03.2021 № 
246-р на 2022-

2023 роки) 

 
 

 

Державний 
бюджет або 

інші джерела 

фінансування, 
не заборонені 

законодавство
м 

Затверджений 
Урядом План 

заходів з 

облаштування 
пріоритетних 

пунктів 
пропуску (на 

даний час 

затверджений 
розпорядженн

ям КМУ від 
24.03.2021 № 

246-р на 2021-
2023 роки) 

Інфраструктур
на сфера 

 

4. Необхідне нормативно-правове забезпечення: 
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п/п 
Назва НПА  

до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний 

за розробку/ змін 
НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 

дата 
набрання 

чинності 

1.1.2 Наказ Держмитслужби 

(внесення змін; 
погодження з 

Міністром фінансів 
України ) 

Створення окремого структурного підрозділу в 

Держмитслужбі, відповідального за: 

- збір проблемних питань та зворотного зв'язку від Help-

desk, організацію їх вирішення та підготовку пропозицій 

щодо законодавчого врегулювання таких питань;  

- координацію митних органів в частині питань, віднесених 

до компетенції Help-desk; 

- підготовку роз’яснювальних та інших матеріалів для Help-

desk. 

Держмитслужба 

Мінфін 

червень 2022 

року – липень 
2022 року 

31 липня 2022 

року 

1.1.1 Наказ Держмитслужби 
(внесення змін; 

погодження з 
Мінфіном) 

Розширення штатної чисельності Help-desk з NCTS для 
забезпечення додаткової можливості консультування щодо 

використання IT-сервісів Держмитслужби (зокрема, подання 
електронних заяв з боку суб’єктів ЗЕД за різними 

напрямками). Визначення штатної чисельності окремого 
структурного підрозділу, створеного відповідно до п. 1.1.2. 

Держмитслужба 
Мінфін 

червень 2022 
року – липень 

2022 року 

31 липня 2022 
року 

1.1.3 Наказ Держмитслужби  Внесення змін у організаційно-розпорядчі документи 

(положення про підрозділи тощо) щодо забезпечення 
взаємодії відповідального структурного підрозділу (задача 

1.1.2), Help-desk та інших відокремлених підрозділів 

Держмитслужби 

Держмитслужба червень 2022 

року – липень 
2022 року 

31 липня 2022 

року 

1.1.8 Наказ Держмитслужби 

(погодження з 

Мінфіном) 

Визначення потреби та розширення штатної чисельності 

Help-desk та відповідального структурного підрозділу для 

поетапного забезпечення підтримки користувачів, Help-desk 
та митних органів з усіх митних питань 

Держмитслужба 

Мінфін 
жовтень 2022 

року 

жовтень 2023 

року 

жовтень 2024 
року 

31 жовтня 

2022 року 

31 жовтня 
2023 року 

31 жовтня 
2024 року 
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п/п 
Назва НПА  

до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний 

за розробку/ змін 
НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 

дата 
набрання 

чинності 

1.2.1 Наказ Держмитслужби 

(новий) 
Прийняття наказу Держмитслужби з метою виконання 

окремих або всіх митних формальностей посадовими 
особами іншого митного органу, ніж митний орган, якому 

пред’явлені товари (підрозділами митних компетенцій інших 
митних органів з виконання митних формальностей, у тому 

числі, які потребують спеціальних знань).  

Визначення порядку функціонування підрозділів митних 
компетенцій та порядку перерозподілу функцій із здійснення 

митних формальностей посадовими особами іншого митного 

органу з метою забезпечення:  

- максимальної економії фінансових та часових ресурсів 

бізнесу на здійснення митних формальностей,  
- ефективного митного контролю товарів із 

раціональним використанням наявного кадрового 
ресурсу митних органів, 

- протидії корупційним проявам. 

Держмитслужба січень 2023 року 

– червень 2023 
року 

30 червня 

2023 року 

1.2.2 Наказ Держмитслужби 
(погодження з 

Мінфіном ) 

Розширення штатної чисельності підрозділів митних 
компетенцій 

Держмитслужба 
Мінфін 

червень 2023 
року – грудень 

2023 року 

31 грудня 
2023 року 

1.2.5 Наказ Держмитслужби 
(внесення змін) 

Забезпечення технічної можливості та розширення переліку 
митних формальностей, що будуть виконуватись 

підрозділами митних компетенцій 

Держмитслужба січень 2023 року 
– грудень 2025 

року 

31 грудня 
2025 року 

1.2.6 Наказ Держмитслужби 
(внесення змін) 

Забезпечення технічної можливості та розширення області 
реалізації функціонування центрів компетенцій 

Держмитслужба січень 2023 року 
– грудень 2025 

року 

31 грудня 
2025 року 

1.2.7 Наказ Держмитслужби 

(внесення змін) 

Наказ Мінфіну (за 
необхідності) 

Забезпечення технічної можливості та розширення функцій, 

виконання яких забезпечується центрами компетенцій 

Держмитслужба 

Мінфін 

січень 2023 року 

– грудень 2025 

року 

31 грудня 

2025 року 
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п/п 
Назва НПА  

до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний 

за розробку/ змін 
НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 

дата 
набрання 

чинності 

1.4.1 Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Затвердження наказом Держмитслужби Методичних 

рекомендацій щодо здійснення контролю за правильністю 
класифікації товарів (у тому числі щодо врахування митними 

органами судової практики з питань класифікації товарів). 

Держмитслужба січень 2023 року 

- грудень 2023 
року 

31 грудня 

2023 року 

2.1.2 Проект закону України Розроблення законопроекту щодо внесення змін до Митного 
тарифу України, в тому числі щодо запровадження 

звільнення від мита та можливості застосування зниженої 
ставки мита до товарів, поміщених під процедуру кінцевого 

використання (End use) та його погодження із міжнародними 

експертами та Європейською комісією (за можливості) 

Мінекономіки 
Мінфін 

Держмитслужба 

червень 2022 
року - жовтень 

2022 року 

31 жовтня 
2022 року 

2.2.2 Наказ Держмитслужби Здійснення аналізу та оцінки ризиків по відомостям, 

зазначеним у загальній декларації прибуття, як із 
застосуванням АСУР так і посадовими особами митного 

органу, до якого подано ЗДП, із застосуванням 

неавтоматизованих критеріїв ризику. 

Держмитслужба червень 2022 

року – грудень 
2022 року 

31 грудня 

2022 року 

2.3.1 Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Прийняття наказу Держмитслужби про запровадження 

методики вимірювання середнього часу випуску товарів, що 

відповідає методиці ВМО 

Держмитслужба 

 

червень 2022 

року - грудень 

2022 року 

31 грудня 

2022 року 

2.4.2 Розпорядження КМУ 

(внесення змін) 

Підготовка проекту змін до розпоряджень Уряду щодо 

відкриття пунктів пропуску, зазначених у пункті 2.5.1 в 

частині зміни їх класифікації, підготовка, узгодження та 
внесення згаданих змін до відповідних угод про пункти 

пропуску у формі обміну нотами між Україною та суміжними 
країнами. 

Держмитслужба 

МЗС 

жовтень 2022 

року – грудень 

2022 року 

31 грудня 

2022 року 

2.5.1 

3.2.1 
4.1.3 

Проект закону України 

(розроблено, реєстр. 
№ 7420 від 

31.05.2022) 

Розгляд та прийняття ВРУ проекту Закону України № 7420 

щодо внесення змін в Митний кодекс України: 

- зміни щодо транзиту та фінансового гарантування, 

необхідні для міжнародного застосування Конвенції про 

процедуру спільного транзиту та NCTS; 

ВРУ червень 2022 

року – грудень 
2022 року 

31 грудня 

2022 року 
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- розширення можливості застосування спрощень для 

підприємств без статусу АЕО; 

- запровадження процедури кінцевого використання (End-

use); 

- запровадження «права бути почутим» під час прийняття 

рішень митними органами та удосконалення процедури 

адміністративного оскарження  

2.6.3 Міжнародний 

документ між 
Україною та країнами 

ЄС 

Формалізація рішення про проведення пілотного проєкту з 

обміну попередньою митною інформацією з країнами ЄС 
(прийняття юридичного акта) 

МЗС, Мінекономіки 

Мінфін 
Держмитслужба 

грудень 2022 

року 

31 грудня 

2022 року 

2.6.4 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Прийняття Держмитслужбою Методичних рекомендацій про 
використання попередньої інформації під час здійснення 

митного контролю з метою реалізації прийнятого 
формалізованого рішення про проведення пілотного 

проєкту з обміну попередньою митною інформацією з 

країнами ЄС 

Держмитслужба січень - березень 
2023 року 

31 березня 
2023 року 

2.6.5 Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Запровадження пілотного проєкту з обміну попередньою 

митною інформацією на рівні окремих країн ЄС 

Держмитслужба березень 2023 

року - грудень 

2024 року 

31 грудня 

2024 року 

2.6.6 Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Повномасштабне впровадження рішення (за результатами 

проведеного пілотного проєкту суміжні сторони здійснюють 
необхідні заходи по оптимізації інформаційного обміну з 

метою організації обміну на постійній основі). 

Держмитслужба січень - грудень 

2025 року 

31 грудня 

2025 року 

2.7.4 Міжнародні документи 
між Україною та 

іншими державами 

(укладання 
додаткових угод щодо 

Формалізація рішень про взаємний обмін результатами 
здійснення митного контролю з митними органами інших 

держав 

Держмитслужба грудень 2023 
року 

31 грудня 
2023 року 
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інформаційної 

взаємодії, 
специфікацій – 

протоколів 
автоматизованого 

обміну інформацією) 

2.7.5 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Прийняття Держмитслужбою Методичних рекомендацій по 
обміну результатами здійснення митного контролю з 

митними органами інших держав і визнання результатів 

такого контролю під час проведення митних процедур з 
метою реалізації прийнятих формалізованих рішень 

Держмитслужба січень – березень 
2024 року 

31 березня 
2024 року 

2.7.7 
 

Міжнародний 
документ між 

Україною та іншими 

країнами 

За умови підтримки формалізація рішень про взаємне 
визнання результатів митного контролю під час проведення 

митних процедур 

Держмитслужба січень – червень 
2025 року 

30 червня 
2025 року 

2.8.2 Постанова КМУ (зміни) Прийнято постанову КМУ щодо розширення можливості 

отримання спрощень для підприємств без статусу АЕО та 

запровадження градації критеріїв показників фінансової 
стійкості в залежності від долі покриття базової суми 

загальної фінансової гарантії гарантом 

Мінфін 

Держмитслужба 

січень 2023 року 

– березень 2023 

року 

31 березня 

2023 року 

2.8.3 Наказ Мінфіну (зміни) Розроблення та прийняття змін до наказу Мінфіну, якими 
розширено можливість застосовувати спрощення для 

підприємств без статусу АЕО (пов'язано із прийняттям змін 
до закону відповідно до цілі 3.2.)  

Мінфін січень 2023 року 
– травень 2023 

року 

31 травня 
2023 року 

2.9.1 Постанова КМУ (нова) Розробка концепції та засад створення інтермодальних 

логістичних центрів 

Мінінфраструктури 

Мінфін 
Держмитслужба 

2023 рік 31 грудня 

2023 року 

2.9.2 Розпорядження КМУ Розробка проектів для створення інтермодальних 

логістичних центрів 

Мінінфраструктури 

Держмитслужба 

2023 рік 31 грудня 

2023 року 
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Облдержадміністра

ції 
 

2.9.3 Розпорядження КМУ Будівництво та оснащення 26 інтермодальних логістичних 

центрів, в тому числі оснащених інтелектуальними 
системами відеонагляду, автоматичного зчитування та 

розпізнавання номерів транспортних засобів, ваговими 
комплексами, автоматичними шлагбаумами, світлофорами. 

Мінінфраструктури 

Держмитслужба 

січень 2023 року 

- грудень 2025 
року 

31 грудня 

2025 року 

2.9.4 Розпорядження КМУ Будівництво та оснащення 22 державних інтермодальних 

логістичних центрів, в тому числі оснащених 
інтелектуальними системами відеонагляду, автоматичного 

зчитування та розпізнавання номерів транспортних засобів, 
ваговими комплексами, автоматичними шлагбаумами, 

світлофорами. 

Мінінфраструктури 

Держмитслужба 

січень 2026 року 

- грудень 2032 
року 

31 грудня 

2032 року 

2.10.2 Розпорядження КМУ 
№ 246-р від 

24.03.2021 року 

(зміни) 

Створення плану комплексної розбудови/модернізації, 
облаштування існуючих, створення нових пунктів пропуску 

на митному кордоні України 

Мінінфраструктури 
Мінфін 

Держмитслужба 

січень 2023 року 31 січня 2023 
року 

2.10.4 Розпорядження КМУ Будівництво/реконструкція, модернізація/технічне 

переоснащення, в тому числі оснащення пунктів пропуску 

інтелектуальними системами відеонагляду, системами 
автоматичного зчитування та розпізнавання номерів 

транспортних засобів, автоматичними ваговими 
комплексами, автоматичними шлагбаумами, світлофорами 

Мінінфраструктури 

Держмитслужба 

2024 рік -2025 рік 31 грудня 

2025 року 

2.10.8 Розпорядження КМУ Будівництво/реконструкція, модернізація/технічне 

переоснащення, в тому числі оснащення пунктів пропуску 
інтелектуальними системами відеонагляду, системами 

автоматичного зчитування та розпізнавання номерів 

Мінінфраструктури 

Держмитслужба 
Облдержадміністра

ції 

січень 2027 року 

– грудень 2027 
року 

31 грудня 

2027 року 



 
 

ПРОЕКТ 
 

245 
 

п/п 
Назва НПА  

до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний 

за розробку/ змін 
НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 
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транспортних засобів, автоматичними ваговими 

комплексами, автоматичними шлагбаумами, світлофорами 

2.10.9 Розпорядження КМУ Припинення здійснення митного контролю у пунктах 

пропуску на західному кордоні  

Мінінфраструктури 

Держмитслужба 

з моменту 

приєднання до 

ЄС 

 

2.11.2 Проект Закону Розроблення та погодження з Європейською комісією, 

прийняття законопроекту про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо запровадження критеріїв для 
визначення платників податків, які мають право 

нараховувати імпортний ПДВ у щомісячній податковій 
декларації з ПДВ, замість сплати податку під час митного 

оформлення (ст. 211 Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 
28.11.2006) 

Державна 

податкова служба 

Мінфін 

січень 2026 року 

– березень 2027 

року 

31 березня 

2027 року 

3.2.1 постанови КМУ 

накази МФУ 

Розроблення, погодження з ЦОВВ та прийняття підзаконних 

актів, прийняття яких випливає із проект закону України № 
7420 від 31.05.2022. 

Мінфін 

Держмитслужба 

червень 2022 

року – грудень 
2022 року 

31 грудня 

2022 року 

3.4.2 Проект закону (новий) 

 

Приєднання України до Конвенції про процедуру спільного 

транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у 
торгівлі товарами (Проект Закону України Про приєднання 

до Конвенції про процедуру спільного транзиту 1987 року та 

Про приєднання до Конвенції про спрощення 
формальностей у торгівлі товарами 1987 року) 

МЗС грудень 2022 

року 

31 грудня 

2022 року 

4.1.1 Проект закону України 
(№ 4517 від 

18.12.2020 року) 

Прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо 

урегулювання процедури складання митних декларацій на 

товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з 
УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського 

Союзу (реєстр. № 4517). 

ВРУ червень 2022 
року - вересень 

2022 року 

30 вересня 
2022 року 



 
 

ПРОЕКТ 
 

246 
 

п/п 
Назва НПА  

до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний 

за розробку/ змін 
НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 

дата 
набрання 

чинності 

4.1.2 Проект закону України 

(№ 5353 від 
08.04.2021) 

Розгляд та прийняття ВРУ проекту Закону про внесення змін 

до Митного кодексу України щодо приведення порядку 
визначення країни походження товару у відповідність із 

Митним кодексом Європейського Союзу (реєстр. №5353). 

ВРУ червень 2022 

року - грудень 
2022 року 

31 грудня 

2022 року 

4.2.1 Наказ Мінфіну (новий) Розробка та прийняття наказу Мінфіну щодо порядку 
здійснення митних формальностей під час застосування 

спрощень АЕО 

Мінфін 
Держмитслужба 

грудень 2022 
року 

31 грудня 
2022 року 

4.2.2 Наказ Мінфіну (новий) Розробка та прийняття наказу Мінфіну щодо порядку 
здійснення митних формальностей під час застосування 

транзитних спрощень у режимі спільного транзиту 

Мінфін 
Держмитслужба 

грудень 2022 
року 

31 грудня 
2022 року 

4.3.1 

6.6.1 

Проект закону (новий) Розробка та погодження з Європейською комісією, 

прийняття проекту нового Митного кодексу України: 

- у відповідності до Регламенту Європейського Парламенту 

і Ради (ЄС) № 952/2013, Делегованого Регламенту (ЄС) 

№ 2015/2446, Імплементаційного регламенту ЄС № 

2015/2447, Регламентів ЄС № 1186/2009, № 608/2013, № 

1352/2013;  

- встановлює статус митних органів та положення щодо 

проходження служби в митних органах;  

- види порушень митних правил та відповідальність за такі 

правопорушення, провадження у справах про ПМП із 

урахуванням практики ЄС. 

Мінфін 

Держмитслужба 

січень 2023 року 

– грудень 2023 

року 

31 грудня 

2023 року 

4.3.2 постанови КМУ 

накази МФУ 
накази 

Держмитслужби 

Розробка та прийняття інших НПА (змін до НПА) Мінфін 

Держмитслужба 

липень 2023 року 

– червень 2024 
року 

30 червня 

2024 року 

4.4.3 Проект закону (новий) Розроблення та прийняття проекту Закону України «Про 
здійснення митної справи в Україні», яким врегульовуються 

питання правового статусу митних органів, проходження 

Мінфін 
Держмитслужба 

після січня 2026 
року 
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служби в митних органах, видів порушень митних правил 

(ПМП) та відповідальності за такі правопорушення, 
провадження у справах про ПМП тощо (набуття чинності з 

приєднанням України до ЄС). 

4.5.1 Проект закону (новий) Скасування Митного кодексу України та пряме застосування 
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 

952/2013, Делегованого Регламенту (ЄС) № 2015/2446, 
Імплементаційного регламенту ЄС № 2015/2447, 

Регламентів ЄС № 1186/2009, № 608/2013, № 1352/2013 як 

частини національного законодавства України. 

Мінфін 
Держмитслужба 

після приєднання 
України до ЄС 

 

4.5.2 постанови КМУ 

накази МФУ 
накази 

Держмитслужби 

Затвердження національних регуляторних документів з 

метою практичної реалізації положень Митного кодексу ЄС 
та інших відповідних регламентів ЄС на території України 

Мінфін 

Держмитслужба 

після приєднання 

України до ЄС 

 

4.6.1 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Створення робочої групи щодо вивчення можливості 
переходу на систему класифікації відповідно до 

Комбінованої номенклатури ЄС та Інтегрованого тарифу ЄС 

(«TARIC») 

Держмитслужба з січня 2026 року 30 вересня 
2022 року 

4.6.4 Проект закону (новий) Внесення змін до Митного тарифу України у зв'язку із 

змінами, що вносяться Всесвітньою митною організацією до 

Гармонізованої системи, а також Європейським Союзом до 
Комбінованої номенклатури (проєкт закону) 

Мінекономіки 

Держмитслужба 

Мінфін 

з січня 2026 року  

4.6.5 Проект закону (новий) Пряме застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2658/87 від 23 
липня 1987 року про тарифну і статистичну номенклатуру та 

про спільний митний тариф 

Держмитслужба 
Мінфін 

після приєднання 
України до ЄС 

 

5.1.2 Наказ Мінфіну (нова) Підготовка та погодження довгострокового національного 
стратегічного плану цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації Держмитслужби та її 

Держмитслужба 
Мінфін 

вересень-
грудень 2022 

року 

31 грудня 
2022 року 



 
 

ПРОЕКТ 
 

248 
 

п/п 
Назва НПА  

до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний 

за розробку/ змін 
НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 

дата 
набрання 

чинності 

територіальних підрозділів відповідно до дорожньої карти 

щодо внесення змін до законодавства 

5.3.2 Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Створення Робочої групи чи іншої структури для 

впровадження, моніторингу та координації нових IT систем 

Держмитслужба Січень 2023 року 

-червень 2023 

року 

30 червня 

2023 року 

6.1.1 Проект закону (новий) Прийняття ВРУ проекту Закону «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо криміналізації 
контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також 

недостовірного декларування товарів» 

Мінфін 

ВРУ 

листопад 2022 

року 

31 січня 2023 

року 

6.1.2 Спільний наказ 

Держмитслужби та 

інших правоохоронних 
органів 

Встановлення чіткого розмежування повноважень та 

функцій правоохоронних органів в зонах митного контролю 

щодо товарів та транспортних засобів, які перебувають під 
митним контролем 

Держмитслужба 

Державна 

прикордонна 
служба 

Національна поліція 
СБУ 

листопад 2022 

року 

30 листопада 

2022 року 

6.1.3 Проект закону (новий) Розроблення та прийняття законопроекту про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України та Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо 

надання права митним органам проводити оперативно-

розшукову діяльність спрямовану на протидію контрабанді 
(в тому числі товарній) (пов'язаний з виконанням заходу, 
передбаченого пунктом 6.1.1) 

Міністерство 

фінансів України, 
Державна митна 

служба 

червень 2023 

року - вересень 
2023 року 

30 вересня 

2023 року 

6.1.4 Постанови КМУ 

Накази 

Держмитслужби 

Розроблення та прийняття відповідних підзаконних та 

відомчих нормативно-правових актів, необхідних для 

забезпечення практичної реалізації прийнятого ВРУ закону 
щодо надання права митним органам проводити 

оперативно-розшукову діяльність 

Мінфін 

Держмитслужба 

жовтень 2023 

року - грудень 

2023 року 

31 грудня 

2023 року 
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6.1.5 Проект закону (новий) Розроблення та прийняття законопроекту про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України щодо 
надання органам Держмитслужби права досудового 

розслідування злочинів передбачених статтями КК України, 
що стосуються всіх видів контрабанди (пов'язаний з 
виконанням заходу, передбаченого пунктом 6.1.1) 

Міністерство 

фінансів, 
Держмитслужба 

червень 2026 

року - вересень 
2026 року 

30 вересня 

2026 року 

6.1.6 Постанови КМУ 
Накази 

Держмитслужби 

Розробка та прийняття відповідних підзаконних та відомчих 
нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення 

практичної реалізації прийнятого ВРУ закону щодо надання 

права митним органам проводити досудове розслідування в 
справах про контрабанду 

Держмитслужба жовтень 2026 
року - грудень 

2026 року 

31 грудня 
2026 року 

6.2.1 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Формування у складі митних органів оперативно-
розшукових підрозділів (пов'язаний з виконанням заходу, 
передбаченого пунктом 6.1.3) 

Держмитслужба вересень 2023 
року – грудень 

2023 року 

31 грудня 
2023 року 

6.2.4 Проект закону (новий) Розроблення та прийняття ВРУ проекту Закону України щодо 
внесення змін до статті 38 КПК України (створення слідчих 

підрозділів в митних органах з метою розслідування справ 

про контрабанду та пов’язаних з нею злочинів, в т.ч. 
передбачених статтею 198 (виключно коли предметами 

злочину є предмети контрабанди), 201, 305 КК України) 

Міністерство 
фінансів, 

Держмитслужба 

січень 2026 року 
– серпень 2026 

року 

31 серпня 
2026 року 

6.2.5 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Формування та забезпечення у складі митних органів 
слідчих підрозділів 

Держмитслужба вересень 2026 
року – грудень 

2026 року 

31 грудня 
2026 року 

6.3.1 Проект закону (новий) Посилення інституційної спроможності митних органів щодо 

боротьби з контрафактними товарами шляхом надання 

митним органам повноважень щодо виявлення та вилучення 
контрафактних товарів на внутрішньому ринку (за 

прикладом окремих країни ЄС) у взаємодії з іншими 
державними органами. 

Мінфін 

Держмитслужба 

січень 2023 року 

– грудень 2023 

року 

31 грудня 

2023 року 
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6.3.2 Постанова КМУ (нова) Запровадження процедури безальтернативного знищення 

контрафактних товарів, виявлених митними органами як під 
час переміщення товарів через митний кордон України, так 

і під час реалізації на внутрішньому ринку. 

Мінфін 

Держмитслужба 

січень 2023 року 

– грудень 2023 
року 

31 грудня 

2023 року 

6.3.3 Проект закону (новий) Запровадження механізмів виявлення у комерційному обігу 
товарів, щодо яких відсутнє підтвердження легальності 

ввезення на митну територію України та запровадження 
санкцій за реалізацією таких товарів (за виключенням 

продажу вживаних товарів такого типу фізичними особами 

без ознак комерційної діяльності). Зокрема, визначення 
відповідального органу для здійснення такої діяльності, а 

також нормативне визначення прав та повноважень митних 
органів у такій діяльності. 

Мінфін 
Держмитслужба 

січень 2023 року 
– грудень 2025 

року 

31 грудня 
2025 року 

6.4.1 Міжнародний 

документ між 
Україною та країнами 

ЄС 

Налагодження взаємного обміну оперативною інформацією 

щодо можливих порушень з митними органами інших країн 
(Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія). 

МЗС 

Держмитслужба 

січень 2023 року 

- грудень 2023 
року 

31 грудня 

2023 року 

6.4.2 Міжнародний 
документ між 

Україною та країнами 
ЄС 

Налагодження взаємного обміну інформацією щодо 
характеристик переміщуваного товару з митними органами 

інших країн (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія). 

МЗС 
Держмитслужба 

січень 2025 року 
- грудень 2025 

року 

31 грудня 
2025 року 

6.5.1 Міжнародний 

документ між 
Україною та країнами 

ЄС 

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між 

Державною митною службою України, Державною 
прикордонною службою України, Національною полицею 

України, Службою безпеки України та Управління Організації 
Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності щодо долучення 

до Програми з контролю за контейнерами. 

Держмитслужба 

Державна 
прикордонна 

служба 
Національна поліція 

СБУ 

січень 2023 року 

- грудень 2023 
року 

31 грудня 

2023 року 

6.5.2 Спільний наказ 
Держмитслужби та 

Створення нових груп портового контролю у пунктах 
пропуску на кордоні з Республікою Польщі, Угорщиною, 

Румунією та Словацькою Республікою у складі посадових 

Держмитслужба 
Державна 

січень 2024 року 
- грудень 2024 

року 

31 грудня 
2024 року 
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інших правоохоронних 

органів 

осіб Державної митної служби України, Державної 

прикордонної служби України, Національної поліції України, 
Служби безпеки України. Кадрове та технічне забезпечення 

нових груп портового контролю. Проведення навчання для 
посадових осіб груп портового контролю. 

прикордонна 

служба 
Національна поліція 

СБУ 

6.7.1 Спільний наказ 

Держмитслужби та 
інших правоохоронних 

органів 

Створення Центру взаємодії правоохоронних та митних 

органів (Police and Customs Cooperation Center - PCCC) 
відповідно до Європейських настанов щодо найкращих 

практик для Центрів співробітництва поліції та митниці 

(Документ Ради Євросоюзу 9105/11 від 15/04/2011). 

Держмитслужба 

Державна 
прикордонна 

служба 

Національна поліція 
СБУ 

з січня 2026 року  

6.7.2 Міжнародний 
документ між 

Україною та країнами 

ЄС 

Підключення Центру взаємодії правоохоронних та митних 
органів до автоматизованої системи обміну правоохоронною 

інформацією EUROPOL за допомогою мережевого додатку 

безпечного обміну інформацією SIENA. 

Держмитслужба 
Державна 

прикордонна 

служба 
Національна поліція 

СБУ 

з січня 2026 року  

7.1.2 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Вжиття заходів щодо призначення відповідальних осіб 
(митних аташе) на засадах паритетності в країнах, які мають 

стратегічне значення для України з питань розвитку 
міжнародної торгівлі та міжнародного митного 

співробітництва. 

МЗС 
Держмитслужба 

січень 2023 року 
– грудень 2025 

року 

31 грудня 
2025 року 

7.1.3 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Робота представників України у Секретаріаті та інших 
структурних підрозділах ВМО, робочих групах тощо. 

Держмитслужби січень 2026 року 
– грудень 2032 

року 

31 грудня 
2032 року 

7.2.2 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Розробка та погодження з Мінфіном проекту нової системи 
ключових показників ефективності (KPI) для апарату 

Держмитслужби та її територіальних органів, яка, у тому 
числі, передбачатиме оцінювання ефективності рішень та 

дій митних органів (відсоток рішень, винесених не на 

Держмитслужба 
Мінфін 

 

червень 2022 
року – жовтень 

2022 року 

червень 2022 
року – 

жовтень 2022 
року 
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користь та на користь митниці за результатами оскарження; 

результативність митних оглядів; ефективність 
автоматизованої системи управління ризиками; 

ефективність роботи пост-митного контролю, планування та 
проведення документальних перевірок тощо). 

7.2.3 Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Формування вимог та організація впровадження ІТ системи 

для автоматичного моніторингу виконання ключових 
показників ефективності (KPI) 

Держмитслужба 

 

січень 2023 року 

– липень 2023 
року 

31 липня 2023 

року 

7.2.4 Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Запровадження пілотного проекту в рамках тестової 

експлуатації ІТ системи для автоматичного моніторингу 
виконання ключових показників ефективності (KPI). 

Доопрацювання роботи ІТ системи. 

Держмитслужба 

 

липень 2023 року 

– вересень 2023 
року 

30 вересня 

2023 року 

7.2.5 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Поетапне розповсюдження застосування нової системи 
ключових показників ефективності (KPI) та ІТ системи для 

автоматичного моніторингу виконання таких KPI. 

Держмитслужба 
 

вересень 2023 
року – грудень 

2023 року 

31 грудня 
2023 року 

7.3.1 Наказ Держмитслужби 
(новий) 

Проведення кадрових заходів з переміщення особового 
складу митних органів з тимчасово окупованих територій та 

зони проведення бойових дій для забезпечення швидкого 
закриття вакансій, у тому числі тих, які виникли у зв’язку з 

мобілізацією. 

Держмитслужба 
 

червень 2022 
року – грудень 

2022 року 

31 грудня 
2022 року 

7.4.1 Проект закону  Розгляд та прийняття ВРУ проектів Законів про внесення 
зміни до Митного кодексу України щодо запровадження 

атестації посадових осіб митних органів. 

ВРУ липень 2022 року 
- грудень 2022 

року 

31 грудня 
2022 року 

7.4.2 Постанова КМУ Розробка та прийняття постанови КМУ про порядок 
організації та проведення атестації посадових осіб митних 

органів. 

НАДС 
Держмитслужба 

Мінфін 

жовтень 2022 
року - грудень 

2022 року 

31 грудня 
2022 року 

7.4.3 Постанова КМУ Розробка та затвердження постановою КМУ системи 
мотивації, яка враховує, серед іншого, результати 

підвищення кваліфікації, виконання встановлених KPI, а 

НАДС 
Держмитслужба 

Мінфін 

січень 2023 року 
– липень 2023 

року 

31 липня 2023 
року 
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п/п 
Назва НПА  

до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний 

за розробку/ змін 
НПА 

Термін 
розробки 

Гранична 

дата 
набрання 

чинності 

також системи реагування у разі невиконання KPI та 

визнання рішень та дій митних органів неефективними, 

необґрунтованими та якими завдано шкоди суб’єктам ЗЕД. 

7.6.1 

7.6.2 

Наказ Держмитслужби 

(новий) 

Розробка та поетапне запровадження системи митних 

компетенцій на базі системи митних компетенцій ЄС (EU 
Customs Competency Framework). 

Держмитслужба січень 2025 року 

- грудень 2026 
року 

31 грудня 

2026 року 
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Підгрупа 3: Бюджетна та боргова політика. 

 
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової 

системи, її реформування»: 

Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

1) Ключові виклики 

(узагальнено для визначеної 

сфери: Бюджетна та 

боргова політика) 

1. Реагування на масштабні виклики, які постали перед Україною в умовах повномасштабного вторгнення країни-

агресора, потребує додаткових ресурсів та більш раціонального, ефективного та результативного управління 
державними фінансами. При цьому залучення додаткових ресурсів шляхом державних запозичень призводить до 

зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу та, як наслідок, до значного навантаження на 

державний бюджет в частині обслуговування та погашення боргових зобов’язань 
2. В умовах війни суттєво знизилася економічна активність суб’єктів підприємницької діяльності, а в окремих населених 

пунктах України практично знищено економічний потенціал, що зумовило падіння економіки і відповідно суттєво 
знизило надходження податків і зборів до державного та місцевих бюджетів 

3. Війна змусила змінити місце проживання значну кількість населення, а також багато суб’єктів господарювання 
переміститися. Це кардинально змінило «карту» як потреб місцевої влади, так і їхніх фінансових можливостей. Це 

також зробило існуючу систему розподілу базової/реверсної дотації принаймні тимчасово непрацездатною, 

одночасно посиливши потребу в додаткових ресурсах у багатьох громадах 
4. В умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора та дії правового режиму воєнного стану встановлено 

особливості оподаткування окремими податками і зборами на період дії воєнного стану і протягом певного часу після 
його скасування або припинення. Внаслідок реалізації таких податкових змін структура надходжень державного та 

місцевих бюджетів змінилася  

5. Внаслідок бойових дій значною мірою зросла диференціація доходів місцевих бюджетів різних регіонів 

2) Ключові можливості 

(узагальнено для визначеної 

сфери: Бюджетна та 

боргова політика) 

1. В умовах воєнного стану застосування середньострокового бюджетного планування на державному та місцевому 

рівнях призупинено, але після завершення війни якомога швидше його необхідно відновити шляхом ухвалення 

трирічної Бюджетної декларації і прогнозів місцевих бюджетів та формування на їх основі проектів державного 
бюджету і місцевих бюджетів відповідно до визначених нових цілей державної політики задля відбудови України, 

забезпечуючи наближення до європейських стандартів функціонування певних сфер суспільного життя та секторів 
економіки.  

Поряд з тим, існуватиме необхідність створення належної системи стратегічних і програмних документів, покращення 
якості фінансово-економічного обґрунтування рішень органів державної влади, а також розроблення та оновлення 

відповідних інструкцій з підготовки стратегічних, програмних і бюджетних документів, створення можливостей для 

постійного покращення знань та навичок фахівців з питань бюджету 
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Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

2. Продовження проведення оглядів витрат державного бюджету, забезпечивши їх регулярність і повну інтеграцію в 
бюджетний процес, що дасть змогу підвищити ефективність та якість надання публічних послуг, а також виявити 

можливості для перерозподілу фінансових ресурсів відповідно до пріоритетів державної політики 

3. В середньостроковій перспективі громади з відносно низькими доходами та відносно високими потребами в наданні 
публічних послуг через велику кількість ВПО отримуватимуть більший обсяг базової дотації  

4. У довгостроковій перспективі буде створено більш широку, справедливу систему вирівнювання, яка краще 
відображає як реальні фінансові можливості громади, так і її потреби в наданні публічних послуг 

3) Ключові обмеження 

(узагальнено для визначеної 

сфери: Бюджетна та 

боргова політика) 

1. Непередбачуваність ситуації/ неможливість прогнозувати та, як наслідок, зупинення середньострокового 

бюджетного планування 
2. Недостатність внутрішніх фінансових ресурсів 

3. Непосильні витрати на оборону та подальше відновлення країни 

 

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової системи, її реформування» в обраній 

сфері: 
2.1. Цілі, спрямовані на вирішення визначеної проблем: 

 

 
Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 
року – грудень 2032 

року 

1) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу:  

В умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора фактично зупинено середньострокове бюджетне планування 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Відновлення 
передбачуваності та 

збалансованості бюджетно-
податкової політики на 

середньострокову 

перспективу та посилення 
стратегічного підходу до 

бюджетного планування 

Створення Бюджетного 
офісу як незалежного 

консультативного органу 
при Верховній Раді 

України для посилення її 

інституційної 
спроможності та 

покращення 

ефективності діяльності 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Термін виконання в межах етапу  2025 р.  

Ризики досягнення цілі  1) довготривале 
продовження 

повномасштабного 
вторгнення країни-агресора 

та неможливість 

перспективного 
прогнозування і планування 

2) обмежені фінансові 
ресурси 

3) відсутність 

ефективної системи 
державного стратегічного 

планування  

1) політичні ризики при 
внесенні змін до 

законодавства; 

2) обмежені фінансові 

ресурси 

Вимірюваний показник досягнення цілі  Відхилення бюджетних 

показників на плановий рік, 

передбачених Бюджетною 
декларацією, від відповідних 

показників, затверджених 
Бюджетною декларацією 

попереднього року, не 

більше 10 відсотків 

Проведення незалежної 

експертної оцінки 

фінансової системи.  

Здійснення аналізу 

імплементації 
прийнятого фінансово-

бюджетного 

законодавства та 
ефективності реалізації 

державної політики. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

 - - 

Зв’язок цілі з іншими напрямами  Державне управління Державне управління 

Європейська інтеграція 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Європейська інтеграція 

Діджиталізація 

Діджиталізація 

2) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу:  

Незважаючи на постійне удосконалення методологічної бази, програмно-цільовий метод у бюджетному процесі в Україні має обмежене практичне 

застосування, зокрема, через недостатню узгодженість системи стратегічного і середньострокового бюджетного планування. Як наслідок, 

програмно-цільовий метод не завжди використовується головними розпорядниками бюджетних коштів як основа для прийняття управлінських 

рішень. 

Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

 Держава надає якісні 

публічні послуги, 

забезпечуючи ефективне та 
результативне використання 

бюджетних коштів.  

 

Термін виконання в межах етапу  2025 р.  

Ризики досягнення цілі  1) Недостатня 

узгодженість системи 
стратегічного і 

середньострокового 

бюджетного планування 
2)  Низька спроможність 

органів влади застосовувати 

нові підходи 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі  Частка головних 

розпорядників коштів 
державного бюджету, які 

переглянули свої бюджетні 
програми відповідно до 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

нових підходів – 100 

відсотків 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

 -  

Зв’язок цілі з іншими напрямами  Державне управління 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Європейська інтеграція 

Діджиталізація 

 

3) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу:  

Недосконалість існуючої системи горизонтального вирівнювання. 

В умовах значного вимушеного переміщення населення з місць бойових дій до інших регіонів України очевидною стала некоректність механізму 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. При підготовці проекту державного бюджету на поточний рік для 

розрахунку інструментів фінансового вирівнювання використовуються дані минулорічного періоду, які не відповідають фактичній ситуації в 

громадах. У разі очікуваного масового повернення населення в місця довоєнного перебування проблема буде відтворена і в наступному році.  

Крім того, аналіз показників місцевих бюджетів за 2021 рік вказує на існування значних диспропорцій у бюджетах територіальних громад, 

подолання яких є основним завданням механізму горизонтального вирівнювання. 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Удосконалення системи 

горизонтального вирівнювання  

Подальше удосконалення 

механізму горизонтального 

вирівнювання та зменшення 
диспропорцій фінансової 

сталості громад. При цьому 
система вирівнювання 

ґрунтується на своєчасній та 

точній інформації про 
місцезнаходження 

населення.  
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Термін виконання в межах етапу 2022-2023 2025  

Ризики досягнення цілі - ведення бойових дій на 
території України; 

- політичні ризики при 

внесенні змін до законодавства; 

недостатність даних щодо 

чисельності населення та ВПО. 

- відсутність політичної 

волі щодо дотримання 

визначених пріоритетів 

децентралізації; 

- політичні ризики при 

внесенні змін до 

законодавства; 

недостатність даних для 
проведення необхідних 

аналізів та досліджень. 

- ведення бойових 
дій на території України; 

- політичні ризики 
при внесенні змін до 

законодавства; 

- недостатність 
даних щодо чисельності 

населення та ВПО; 

Вимірюваний показник досягнення цілі Розробка проекту ЗУ «Про 

внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» щодо 
удосконалення системи 

горизонтального вирівнювання 

Розмір базової/реверсної 

дотації збільшиться до рівня 

від 1 до 2% ВВП відповідно 

до норм ЄС. 

Зменшення середнього 
квадратичного відхилення 

доходів місцевих бюджетів в 

розрахунку на одного 

мешканця на 15% 

Зменшення середнього 

квадратичного 

відхилення доходів 
місцевих бюджетів в 

розрахунку на одного 

мешканця на 20% 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

В залежності від диспропорцій 

надходжень місцевих бюджетів  

В залежності від 
диспропорцій надходжень 

місцевих бюджетів 

В залежності від 
диспропорцій 

надходжень місцевих 

бюджетів  

Зв’язок цілі з іншими напрямами Державне управління 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Державне управління 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Державне управління 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Будівництво, містобудування, 

модернізація міст та регіонів 

Європейська інтеграція 

Діджиталізація 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Будівництво, містобудування, 

модернізація міст та регіонів 

Європейська інтеграція 

Діджиталізація 

 

Відновлення та 

розбудова 

інфраструктури 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Будівництво, 
містобудування, 

модернізація міст та 

регіонів 

Європейська інтеграція 

Діджиталізація 

4) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу:  

неефективність системи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) через її невідповідність кращим світовим практикам та 

міжнародним стандартам 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 
 Приведення системи 

державного зовнішнього 

фінансового контролю 
(аудиту) у відповідність до 

кращих світових практик та 

міжнародних стандартів 

 

Термін виконання в межах етапу  2024  

Ризики досягнення цілі  - ведення бойових дій на 

території України; 

- політичні ризики при 

внесенні змін до 

законодавства; 

- обмежені фінансові ресурси 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Вимірюваний показник досягнення цілі  Здійснення заходів 

державного зовнішнього 
фінансового контролю 

(аудиту) усіх публічних 
коштів, державного та 

комунального майна 

 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

 -  

Зв’язок цілі з іншими напрямами  Державне управління 

Європейська інтеграція 

Діджиталізація 

 

 

 

2.2. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми: 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

1 Стратегія реформування системи управління державними 

фінансами на 2022-2025 роки 

Затверджений 

2 План заходів з реалізації Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2022-2025 роки  
Затверджений 

3 Середньострокова стратегія управління державним боргом на 

2021–2024 роки 
Затверджений 

4 Стратегія розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки  Затверджений 

 

2.3. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-%D1%80#n374
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-%D1%80#n374
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

Ціль1: Відновлення передбачуваності та збалансованості бюджетно-податкової політики на середньострокову перспективу та посилення стратегічного 

підходу до бюджетного планування 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року  

1 -   

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 Проведення комплексної оцінки ефективності системи управління 
державними фінансами для виявлення прогалин та на предмет 

відповідності правилам (рекомендаціям) ЄС 

2023  

2 Розроблення методології підготовки пропозицій до Бюджетної 

декларації  

2023  

3 Підвищення стратегічної спрямованості бюджетного процесу 

шляхом скорочення кількості головних розпорядників бюджетних 
коштів, забезпечивши їх визначення відповідно до їх повноважень 

та відповідальності в управлінні певної сфери суспільного життя  

2023  

4 Оновлення організаційно-методологічних засад складання 

прогнозу місцевого бюджету, включаючи типову форму 
2024  

5 Схвалення прогнозів місцевих бюджетів як документів 

середньострокового бюджетного планування 

2025  

6 Створення системи моніторингу прогнозів місцевих бюджетів 2025  

7 Посилення вимог щодо фінансово-економічної обґрунтованості 

проектів нормативно-правових актів та їх відповідності 

бюджетному законодавству 

2023  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

1 Проведення виваженої боргової політики з поступовим 

приведенням відношення загального обсягу державного боргу та 

гарантованого державою боргу до ВВП до довоєнного рівня 

2035  

Ціль2: Держава надає якісні публічні послуги, забезпечуючи ефективне та результативне використання бюджетних коштів 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 Удосконалення підходів до формування бюджетних програм 
головними розпорядниками коштів державного бюджету, що 

дозволить оптимізувати їх кількість та посилить їх узгодженість з 

цілями державної політики 

2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 Формування бюджетних програм головними розпорядниками 

коштів державного бюджету з урахуванням нових підходів  

2025  

2 Посилення спроможності головних розпорядників коштів 

державного бюджету щодо використання програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі, в т.ч. щодо здійснення оцінки 

ефективності бюджетних програм 

2023-2025  

3 Регулярне проведення оглядів витрат державного бюджету на 

підставі удосконаленої методології 

2023-2025  

4 Оптимізація Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

2024  

5 Удосконалення системи результативних показників програм 

місцевих бюджетів 
2023  

6 Посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі 

2023-2025  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

 -   

Ціль3: Удосконалення системи горизонтального вирівнювання 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 Визначення переліку можливих моделей системи горизонтального 

вирівнювання та попередній розрахунок показників для кожної 

моделі системи горизонтального вирівнювання 

2022-2023  

2 Визначення оптимальної моделі та узгодження із всіма 

зацікавленими сторонами 

2022-2023  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 Аналіз ефективності роботи системи горизонтального 

вирівнювання за попередній період 
2024  

2 Розробка нової моделі вирівнювання на підставі проведеного 

аналізу та досвіду діючих систем у країнах Європи, яка сприятиме 

забезпеченню фінансової спроможності територіальних громад та 

регіонів . 

2025  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

1 -   

Ціль 4: Приведення системи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у відповідність до кращих світових практик та міжнародних 

стандартів 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 -   
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 Приведення системи державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) до міжнародних стандартів та удосконалення 

процесів щодо здійснення державного зовнішнього фінансового 

контролю (аудиту) публічних коштів, зокрема, коштів місцевих 
бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування, коштів суб’єктів 

господарювання державної та комунальної власності 

2024  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

1 -   

 
 

 
 

 

3. Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання): 

Опис 

проекту 
до 

завдання 

з 
підпункту 

2.3 

Обґрунтування 

необхідності 

проекту 

Якісні 

показники 
виконання 

проекту 

Економічний 

ефект  
(вплив на 

ВВП, 

бюджет, 
зайнятість 

тощо) 

Головний 
відповідальний 

орган 

державної 
влади 

Орієнтовна 

потреба у 
фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 

фінансування 

Необхідне 
нормативно-

правове 

забезпеченн
я 

Суміжна 

сфера 
регулювання 

права ЄС 

(загальний 
коментар) 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

-         

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

Створення 

Бюджетног
о офісу при 

Верховній 
Раді 

України  

Посилення 

інституційної 
спроможності 

Парламенту та 
покращення 

ефективності її 

діяльності, 
зокрема для: 

- здійснення 
експертизи 

законодавчих 

ініціатив, що 
мають системний 

характер для 
окремих галузей 

законодавства, 

та їх впливу на 
економічний і 

соціальний 
розвиток 

– проведення 
оцінки 

Створений 

Бюджетний 
офіс як 

незалежний 
консультати

вний орган 

при 
Верховній 

Раді України 
для 

посилення її 

інституційно
ї 

спроможнос
ті та 

покращення 

ефективнос
ті 

діяльності. 
 

 ВРУ  МТД   
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

фінансової 
системи, 

насамперед 
бюджетної  

– здійснення 

аналізу 
імплементації 

прийнятого 
фінансово-

бюджетного 
законодавства та 

ефективності 

реалізації 
державної 

політики 
– адаптація 

бюджетного 

законодавства до 
правил ЄС 

Удоскона-

лення 

системи 
горизон-

тального 

Проведення 

аналізу 

дозволить 
визначити сильні 

та слабкі сторони 
системи та 

Розрахунок 

обсягів 

базової/рев
ерсної 

дотації по 
кожному 

- Мінфін  МТД 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

вирівнюва-
ння 

напрями її 
подальшого 

вдосконалення 
Запозичення 

передового 

досвіду дасть 
можливість 

впровадження 
найбільш 

прогресивної 
моделі в Україні 

місцевому 
бюджету 

Проект ЗУ 
Нова 

модель 

вирівнюван
ня 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

-         

 

4. Необхідне нормативно-правове забезпечення: 

п/

п 

Назва НПА  

до завдання з підпункту 
2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання чинності 

1 Бюджетний кодекс України Оновлення Бюджетного кодексу України з 
урахуванням правил ЄС 

Мінфін, ВРУ 2025  

2 Інструкція з підготовки 

пропозицій до Бюджетної 
декларації  

Методологічні підходи до бюджетного 

планування на рівні головних розпорядників 
коштів державного бюджету  

Мінфін 2023  
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п/

п 

Назва НПА  

до завдання з підпункту 
2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання чинності 

3 Інструкція з підготовки 

бюджетних запитів 

Уточнення методології складання 

бюджетного запиту відповідно до Бюджетної 
декларації 

Мінфін 2023  

4 Інструкція щодо складання 

прогнозу місцевого 
бюджету 

Уточнення організаційно-методологічних 

засад складання прогнозу місцевого 
бюджету, включаючи типову форму 

Мінфін 2024  

5 Методичні рекомендації 
щодо формування 

бюджетних програм 
головними розпорядниками 

коштів державного 

бюджету 

Створення єдиних підходів до формування 
головними розпорядниками коштів 

державного бюджету бюджетних програм, їх 
змісту та характеристик 

Мінфін 2022-2024  

6 Бюджетний кодекс України Внесення змін до ст.98-99 БКУ Мінфін 2023 2024 

11 Бюджетний кодекс України, 

інші закони України щодо 
фінансового контролю 

(аудиту) 

Внесення змін до законодавчих актів України 

з метою приведення системи державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у 

відповідність до кращих світових практик та 
міжнародних стандартів 

ВРУ, Рахункова палата, 

Мінфін 
(Держаудитслужба)  

2023-2024 2024 
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Напрям “Розвиток банківської системи, ринку небанківських фінансових послуг та ринків капіталу”. 
 
Підгрупа 4: Банківська система та ринок небанківських фінансових послуг. 

 
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової 

системи, її реформування»: 
 

Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

1) Ключові виклики 
(узагальнено для 

визначеної сфери: 

Банківська 
система та ринок 

небанківських 
фінансових 

послуг) 

1. Тиск на національну валюту через погіршення платіжного балансу  
2. Стрімке зростання інфляції 

3. Погіршення фінансового стану існуючих та потенційних позичальників: скорочення ліквідності, фізична неможливість 

реалізувати продукцію чи послуги, втрата активів 
4. Погіршення фінансового стану банків та небанківських фінансових установ: 

• Погіршення якості кредитного портфелю; зростання NPL; втрата (фізичне руйнування) застави в зонах бойових дій 

або зменшення її вартості; втрата страхових портфелів (втрата клієнтських баз) страховиків, відмова від діючих 
договорів через відсутність коштів у страхувальників  

• Втрата активів (основних засобів, грошових коштів) 

5. Акумулювання ризиків з високою ймовірністю їх настання: 

• Масовий характер настання збитків населення та бізнесу в результаті воєнних дій 

• Катастрофічний характер таких збитків 
6. Високий рівень кіберзагроз 

7. Врегулювання фінансових і юридичних стосунків, які виникли на тимчасово окупованих територіях протягом процесу 

окупації 
8. Скорочення доступу до фінансових послуг, засобів платежу (готівка/безготівкові платежі) на територіях, що 

постраждали від бойових дій або тимчасово окуповані: спроби агресора ввести рубльову зону на непідконтрольних 
територіях 

2) Ключові можливості 

(узагальнено для 
визначеної сфери: 

Банківська 
система та ринок 

небанківських 

фінансових 
послуг) 

1. Поява на ринку пропозиції фінансових послуг, які ураховують війну та її вплив, зокрема, нових програм страхування 

2. Фінансовий вимір реінтеграції тимчасово-окупованих територій 
3. Відновлення фінансової інклюзії, поглиблення фінансової грамотності споживачів фінансових послуг 

4. Зниження росту NPL у банках та НФУ 
5. Посилення захисту прав кредиторів та інвесторів 

6. Розвиток відкритої архітектури фінансового ринку, оверсайта та готівкового обігу  

7. Забезпечення розвитку Fintech,  SupTech, RegTech та інших фінансових цифрових технологій  
8. Розвиток цифрової економіки  
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Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

9. Кіберстійкість фінансової системи 

i. Ключові обмеження 
(узагальнено для 

визначеної сфери: 
Банківська 

система та ринок 
небанківських 

фінансових 

послуг) 

1. Підтримання цінової стабільності  
2. Підтримання фінансової стабільності / застосування вимог макропруденційного регулювання 

3. Невизначеність щодо строків завершення бойових дій, мобілізації населення, тощо 

 

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової системи, її реформування» в 

обраній сфері: 
2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 
Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 
Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 
року 

Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис):   

Погіршення фінансового стану банків та небанківських фінансових установ відбувається через низку причин: 

• Втрата застави в зонах бойових дій; 

• Втрата активів позичальників і власне самих банків і НФУ;  

• Масовий характер настання збитків населення та бізнесу в результаті воєнних дій; 

• Катастрофічний характер таких збитків; 

• Скорочення здатності обслуговувати борги позичальниками; 

• Погіршення якості кредитного портфелю; зростання NPL;  
Тому в Плані відновлення пропонується досягнення цілі у досягненні і збереженні фінансової стабільності в умовах воєнного стану. Така проблема 

потребує вирішення низки задач: 

• Ефективне регулювання фінансового сектору та удосконалення наглядових підходів 

• Забезпечення прозорості фінансового сектору 

• Збереження стійкості фінансового сектору до викликів 

• Підвищення якості корпоративного управління та управління ризиками у фінансовому секторі 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Ефективне регулювання 

фінансового сектору та 

1. Ефективне регулювання 

фінансового сектору та 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 
року – грудень 2032 

року 

удосконалення наглядових 
підходів.   

удосконалення 
наглядових підходів.  

2. Стійкість фінансового 
сектору до викликів.  

3. Підвищення якості 
корпоративного 

управління та управління 

ризиками у фінансовому 
секторі 

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 року Грудень 2024 року  

Ризики досягнення цілі 1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних змін 
до законодавства 

1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння 

щодо необхідності 
відповідних змін до 

законодавства 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі 1. Прийняття відповідних змін до 
НПА 

2. Ліквідність банків (Н6) > 60% 

1. Прийняття відповідних 
змін до НПА 

2. Ліквідність банків (Н6) > 

60% 

 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими напрямами РГ Функціонування фінансової 
системи, її реформування/РПГ 

Податкова політика / Бюджетна 
політика 

РГ Функціонування 
фінансової системи, її 

реформування/РПГ 
Податкова політика / 

Бюджетна політика 

 

Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис):  
Скорочення економічної активності, обмеженість ліквідності бізнесу призводить до відкладання попиту, інвестицій. Від фінансової 

сфери очікують на ефективні рішення для відновлення кредитування та швидкого нівелювання наростання NPL, яке може суттєво 

загальмувати кредитування відновлення.  
Тому в Плані відновлення пропонується досягнення цілі у сприянні економічному відновленню та розвитку в умовах воєнного стану. Така проблема 

потребує вирішення низки задач: 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 
року – грудень 2032 

року 

• Сприяння кредитуванню економіки (стимулювання надання нових кредитів). Зниження росту NPL у банках та НФУ, в тому числі посилення захисту 

прав кредиторів та інвесторів. 

• Зниження росту NPL у банках та НФУ, в тому числі посилення захисту прав кредиторів та інвесторів. 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Сприяння кредитуванню 

економіки (стимулювання 
надання нових кредитів).  

2. Зниження росту NPL у банках 

та НФУ, в тому числі 
посилення захисту прав 

кредиторів та інвесторів. 

1. Сприяння кредитуванню 

економіки (стимулювання 
надання нових кредитів).  

2. Зниження росту NPL у 

банках та НФУ, в тому 
числі посилення захисту 

прав кредиторів та 
інвесторів. 

1. Сприяння 

кредитуванню 
економіки 

(стимулювання 

надання нових 
кредитів).  

 

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 року Грудень 2024 року  

Ризики досягнення цілі 1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 

законодавчих змін 
2. Відсутність джерел 

фінансування таких фондів, 
програм 

1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння 

щодо необхідності 

відповідних законодавчих 
змін 

2. Відсутність джерел 
фінансування таких 

фондів, програм 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі  1. Обсяг чистих банківських 
кредитів до ВВП (суб’єкти 

господарювання та 
фізичні особи) > 15% 

2. Частка валових 

непрацюючих кредитів у 
портфелі банків, % 10% 

 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими напрямами РГ з питань юстиції 

РГ з питань соціального захисту 

РГ з питань юстиції 

РГ з питань відновлення та 

розвитку економіки РГ 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 
року – грудень 2032 

року 

РГ з питань відновлення та 
розвитку економіки РГ 

Функціонування фінансової 
системи, її реформування/РПГ 

Податкова політика / Бюджетна 
політика 

РГ з питань інфраструктури 

Функціонування фінансової 
системи, її 

реформування/РПГ 
Податкова політика / 

Бюджетна політика  

Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис):  Скорочення доступу до фінансових послуг, засобів платежу 
(готівка/безготівкові платежі) на територіях, що постраждали від бойових дій або тимчасово окуповані: спроби агресора ввести 

рубльову зону на непідконтрольних територіях. Скорочення доступу користувачів до фінансових послуг та готівки внаслідок війни 

піднімає нові питання: як не тільки охопити цільову аудиторій програм з фінансової грамотності та фінансової інклюзії, але і зробити 
такий контент доступним для українців, які перебувають за кордоном. 

Тому в Плані відновлення пропонується досягнення цілі у сприянні фінансовій інклюзія в умовах воєнного стану. Така проблема потребує вирішення 
низки задач: 

• Підвищення доступності та рівня користування фінансовими послугами.  

• Посилення захисту прав споживачів фінансових послуг.  

• Підвищення рівня фінансової грамотності населення 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Підвищення доступності та 

рівня користування 
фінансовими послугами.  

2. Посилення захисту прав 
споживачів фінансових послуг.  

1. Підвищення доступності 

та рівня користування 
фінансовими послугами.  

2. Посилення захисту прав 
споживачів фінансових 

послуг.  

3. Підвищення рівня 
фінансової грамотності 

населення 

 

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 року Грудень 2024 року  

Ризики досягнення цілі 1. Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 
необхідності відповідних 

законодавчих змін 

1. Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 
необхідності відповідних 

законодавчих змін 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 
року – грудень 2032 

року 

Вимірюваний показник досягнення цілі  Співвідношення 
безготівкових карткових 

операцій  (включно з Р2Р) до 
загального обсягу трансакцій, 

% - 65% 

 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 
досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими напрямами РГ з цифрової діджиталізації 

РГ з питань освіти та науки РГ з 
питань юстиції 

 

РГ з цифрової діджиталізації 

РГ з питань освіти та науки РГ 
з питань юстиції 

 

 

4) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Небанківські фінансові установи опинилися в складній 

ситуації через більше значення територіальних активів, частина з яких опинилася в громадах, де проходять / проходили бойові дії. 

Частина компаній не надала свою звітність, що обмежує контрольованість сектору 
Тому в Плані відновлення пропонується досягнення цілі у розвитку ринків фінансових послуг. Така проблема потребує вирішення низки задач: 

• Сприяння розвитку ринків небанківських фінансових послуг.  

• Інтеграція фінансового ринку України в світовий фінансовий простір 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Сприяння розвитку ринків 

небанківських фінансових 
послуг.  

2. Інтеграція фінансового ринку 
України в світовий фінансовий 

простір 

1. Сприяння розвитку ринків 

небанківських фінансових 
послуг.  

2. Інтеграція фінансового 
ринку України в світовий 

фінансовий простір 

 

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 року Грудень 2024 року  

Ризики досягнення цілі 1. Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 
законодавчих змін 

1. Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 
законодавчих змін 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі  Рівень проникнення 

небанківського 
кредитування, % до ВВП > 

3% 

 



 
 

ПРОЕКТ 
 

276 
 

 
Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 
року – грудень 2032 

року 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 
досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими напрямами    

5) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис):  Продовження реалізації цілей інноваційного розвитку 
фінансового сектору для спрощення доступу до українських фінансових послуг, їх безпечності і конкурентоспроможності на 

європейському ринку 
Тому в Плані відновлення пропонується відобразити ціль щодо інноваційного розвитку ринків фінансових послуг. Така проблема потребує вирішення 

низки задач: 

• Розвиток відкритої архітектури фінансового ринку, оверсайта та готівкового обігу.  

• Забезпечення розвитку Fintech,  SupTech, RegTech та інших фінансових цифрових технологій.  

• Розвиток цифрової економіки.  

• Кіберстійкість фінансової системи 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 
кожному етапі 

1. Забезпечення розвитку 
Fintech,  SupTech, RegTech та 

інших фінансових цифрових 
технологій.  

2. Розвиток цифрової економіки.  

3. Кіберстійкість фінансової 
системи 

1. Розвиток відкритої 
архітектури фінансового 

ринку, оверсайта та 
готівкового обігу.  

2. Забезпечення розвитку 

Fintech,  SupTech, RegTech 
та інших фінансових 

цифрових технологій.  
3. Розвиток цифрової 

економіки.  

4. Кіберстійкість фінансової 
системи 

 

Термін виконання в межах етапу Грудень 2022 року Грудень 2024 року  

Ризики досягнення цілі 1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 
законодавчих змін 

1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 
законодавчих змін 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі    

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 
досягнення цілі 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 
року – грудень 2032 

року 

Зв’язок цілі з іншими напрямами РГ з цифрової діджиталізації 
 

РГ з цифрової діджиталізації 
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2.2. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми: 

 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

1. Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України  від 12.06.2020 № 471 

В процесі виконання 

2. Стратегія розвитку фінансового сектору України  до 2025 року (нова редакція), 
затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

02.03.2021 № 140, рішенням Правління Національного банку України від 18.03.2021 № 97-

рш, та рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.02.2021 № 193 

В процесі виконання 

3. Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України    від 03.03. 2021 № 179 

В процесі виконання 

4. План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік (ПЗР), затвердженим 
Постановою Верховної Ради України від 15.02.2022 № 2036-IX  

В процесі виконання 

5. План організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

11.08.2021 «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року», 
схваленим на засіданні Кабінету Міністрів України 01.09.2021 

В процесі виконання 

6. План заходів з реалізації Листа про наміри Уряду України та Національного банку України 

від 08 листопада 2021 року та Меморандуму про економічну та фінансову політику 

В процесі виконання 

7 Стратегія Національного Банку України до 2025 року (оновлена редакція), прийнята 

рішенням Правління НБУ від 13.08.2021 року №412-рш 

В процесі виконання 

8 Стратегія кібербезпеки України, введена в дію Указом Президента України 
від 26 серпня 2021 року № 447/2021 

В процесі виконання 

 

2.3. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі): 
 

п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

Ціль 1. Фінансова стабільність 

1.1. Ефективне регулювання фінансового сектору та удосконалення наглядових підходів 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

1.1.1 

 

Розробка і реалізація плану тимчасового спрощення або 

модернізації регуляторних вимог до капіталу, ліквідності, 
розкриття інформації; і поступового відновлення рівня достатності 

капіталу банків, з огляду на фактичний стан банків після кризи, 
викликаної військовим вторгненням РФ 

червень – липень 2022 року 

 

 

1.1.2 Уточнення щодо регулювання ринку НФП на тимчасово 

окупованих територіях (зокрема, щодо вимог до звітності, щодо 
окремих пунктів регулювання діяльності НФП) 

грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1.3 Запровадження ефективної системи запобігання конфліктам 
інтересів у регуляторів під час виконання ними повноважень з 

оверсайта та інших функцій, які реалізуються регуляторами 

грудень 2023 року  

1.1.4 Впровадження регуляторних вимог, передбачених Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, щодо вимог до капіталу, 

ліквідності, розкриття інформації 

грудень 2024 року  

1.1.5 Підвищення ефективності управління НФУ, зокрема: 

• Виключення кредитних спілок України зі сфери 
застосування Директиви 2013/36/ЄС про доступ до 

діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду 

за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм 
(CRDIV) та Регламенту Європейського Парламенту та Ради 

(ЄС) 575/2013 про пруденційні вимоги до кредитних 
організацій та інвестиційних компаній (CRR) 

• Впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за 

небанківськими фінансовими установами із застосуванням 
принципу пропорційності, перспективного погляду, 

професійного судження та раннього виявлення і 

реагування на потенційні ризики 

• Створення прозорих та рівних умов ведення бізнесу зі 
страхування життя в Україні 

 
грудень 2023 року 

 

 
 

 
 

 
грудень 2024 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

• Впровадження системи моніторингу за системно 
важливими небанківськими фінансовими установами 

• Розробка нормативно-правових актів для забезпечення 

дерегуляції ринків небанківських фінансових послуг з 
низьким рівнем ризиків або які не відповідають практикам 

ЄС. 

• Вдосконалення процедур оцінки фінансового стану 
фінансових компаній та ломбардів, зокрема, в частині 

спрощення процедури збільшення власного капіталу 

(шляхом внесення змін до вже прийнятого Закону «Про 
фінансові послуги та державного регулювання ринків 

фінансових послуг») 

1.1.6 Запровадження оверсайту платіжних інструментів відповідно до 
міжнародних стандартів 

грудень 2024 року  

1.1.7 Забезпечення розвитку моніторингу значущих інфраструктур 
фінансового ринку 

грудень 2024 року  

1.1.8 Регуляторна підтримка впровадження ринку сек’юритизації 

іпотечних, лізингових та інших активів банків з метою 
забезпечення кредитних програм довгостроковим фінансуванням 

та диверсифікації ризиків шляхом: 

• Удосконалення НПА в частині організації угод з 

сек’юритизації активів банків. 

• Популяризація та активне просування сек’юритизації 
активів банків. 

2025 рік РГ Функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвитку/ Ринки 

капіталів  
 

1.2. Стійкість фінансового сектору до викликів 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.2.1 Удосконалення макропруденційного інструментарію: 

• Щодо макропруденційних інструментів капіталу: (а) 

розробка інструменту та, за потреби, запровадження 

грудень 2024 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

контрциклічного буферу капіталу та буферу системного 

ризику; (b) встановлення вимог до коефіцієнта левериджу 

• Калібрування та, за потреби, запровадження додаткових 
вимог до капіталу у разі значних концентрацій в окремих 

секторах чи типах кредитів 

• За потреби, встановлення додаткових вагів ризику для 
окремих ризикових типів кредитів  

• Калібрування та, за потреби, здійснення обмеження 

співвідношення основної суми кредиту та вартості 

забезпечення (loan-to-value ratio, LTV), співвідношення 
виплат за кредитом та доходу (debt service-to-income ratio, 

DSTI), загальної суми кредиту та доходу (debt-to-income 
ratio, DTI) 

• Розроблення, за потреби, інструментів 

макропруденційного регулювання небанківського 

фінансового сектору 

• Запровадження механізму перспективного планування, 
раннього виявлення проблем у банках, раннього 

втручання та врегулювання неплатоспроможності банків 

• Запуск ефективної системи тестів раннього попередження, 
що базуються на системі нагляду за фінансовими 

установами, з урахуванням специфіки страхування життя 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

1.2.2 Заохочення міжнародних фінансових інституцій до входження у 
капітал банків (в т.ч. державних), які за результатами оцінки НБУ 

потребуватимуть докапіталізації. 

2025 рік  

1.2.3 Забезпечення регулювання ринку сек’юритизації проблемних 
активів шляхом: 

• Удосконалення НПА в частині організації угод з 

позабалансової сек’юритизації проблемних активів банків. 

2025 рік РГ Функціонування 
фінансової системи, 

її реформування та 
розвитку/ Ринки 

капіталів  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

• Популяризація позабалансової сек’юритизації проблемних 
активів банків.  

1.3. Підвищення якості корпоративного управління та управління ризиками у фінансовому секторі 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.3.1 Підвищення якості корпоративного управління банків державного 

сектору у відповідності до кращих світових практик 

Грудень 2022 року  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.3.2 Підвищення якості корпоративного управління банків державного 

сектору у відповідності до кращих світових практик 

Грудень 2025 року  

1.3.3 
 

Впровадження практики сталого фінансування, що базується на 
ефективному корпоративному управлінні, яке включає екологічні, 

соціальні та управлінські фактори (ESG): 

• Розвиток сталого фінансування (Sustainable Finance): 

розробити рекомендації щодо запровадження стандартів 
сталого фінансування; 

• Запровадження екологічної, соціальної та управлінської 

практик (ESG) в банках України: (а) розробити вимоги з 
управління екологічними і соціальними ризиками у банках; 

(b) розробити стандарти з розкриття банками інформації 
про ESG; 

• Просування практики сталого фінансування на основі 

ефективного корпоративного управління з урахування ESG 

факторів, зокрема, шляхом: 
o проведення заходів для відповідних установ, що 

регулюються НБУ, щодо підвищення обізнаності та 
розвитку потенціалу сталого фінансування 

o розробки та затвердження Додатку з питань 

корпоративного управління і сталого розвитку до 
Кодексу корпоративного управління (Додаток з 

питань ESG); 

2024 рік  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

o розробки та затвердження Рекомендацій щодо 

реалізації або фінансування проектів екологічного 
спрямування шляхом емісії зелених облігацій; 

o розробки онлайн картки оцінки ESG; 
o розробки Керівних принципів з розкриття 

інформації про ESG; 

o проведення заходів та напрацювання навчальних 
матеріалів з підвищення обізнаності щодо сталого 

фінансування серед учасників, що регулюються 
НБУ  

1.3.4 Запровадження Європейської зеленої таксономії в законодавство 

України, системи незалежного підтвердження відповідності, а 
також звітності 

Грудень 2025 року РГ з питань 

екологічної безпеки 

Ціль 2. Сприяння економічному відновленню та розвитку 

2.1 Сприяння кредитуванню економіки (стимулювання надання нових кредитів) 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

2.1.1 Впровадження страхування воєнно-політичних ризиків:  

• Українськими страховиками із залученням міжнародного 

перестрахування (зокрема, якісного перестрахового 

покриття за воєнно-політичними ризиками на ринку 
страхування Lloyd’s of London). Передбачається прийняття 

змін до законодавства щодо впровадження страхування 
воєнно-політичних ризиків та розробка правил/процедур 

для учасників процесу страхування воєнно-політичних 
ризиків; 

• Залучення до системи (механізму) страхування (гарантій) 

провідної міжнародної організації – Багатостороннього 

агентства з гарантування інвестицій (MIGA). Створення 
спеціального трастового фонду, який 

адмініструватиметься безпосередньо MIGA та надаватиме 

грудень 2022 РГ з питань 

відновлення та 

розвитку економіки 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

за спеціально модифікованими процедурами інвестиційні 

гарантії. Цей фонд акумулюватиме фінансові ресурси, 
надані пулом спонсорів та саме за рахунок коштів WBG 

IGTF здійснюється виплата страхових відшкодувань при 
настанні страхових випадків. 

• Розглянути альтернативний варіант запровадження 

програми страхування воєнних ризиків населення та 

бізнесу за рахунок створення Компенсаційного фонду 
(Пулу) на основі державно-приватного партнерства (за 

рахунок коштів фондів відновлення, міжнародних 
партнерів). Передбачаються такі кроки: 

o визначення основних засад програми страхування 

воєнних ризиків за участю держави (основні умови 
страхування, умови членства страховиків в 

Компенсаційному фонді (Пулі), порядок 
формування коштів Фонду (Пулу), участь 

страховиків/Фонду (Пулу)/ держави у компенсації 
та/або перестрахуванні залежно від розміру  

збитків); 

o розробка законопроєкту щодо регулювання питань 
створення та діяльності Компенсаційного фонду 

(Пулу), нагляду та контролю за Фондом; 
o Поширення діяльності Пулу на широке коло сфер 

економіки держави, покриваючи захист як 

матеріальних об’єктів, так і життя та здоров’я 
людей від воєнно-політичних ризиків. 

2.1.2 Policy response щодо лізингу 

• Стимулювання розвитку фінансового лізингу, наприклад, 

через створення програми фінансування придбання чи 
продажу виробничого обладнання у лізинг. Залучення для 

грудень 2022 року РГ Функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвитку/Податкова 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 
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завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

фінансування програми коштів міжнародних донорів і 

фондів відновлення. 

• Розвиток концепції оренди з правом викупу задля 
підвищення доступності фінансування придбання 

нерухомості, зокрема, комерційної 

політика, Бюджетна 

політика 
РГ з питань 

відновлення та 
розвитку економіки 

2.1.3 Синхронізація з програмами щодо зруйнованого житла і 
фінансування його відновлення, зокрема щодо тих осіб, що 

залишились без житла та/або вимушених переселенців, - які 
можуть сплачувати придбання житла у кредит. 

серпень 2022 
 

РГ з питань 
відновлення 

інфраструктури 

2.1.4 Розглянути можливість забезпечення відкритого доступу до 

публічних реєстрів 

 

Грудень 2022 року 

 

2.1.5 Підвищити ефективність і розширити доступ до існуючих Фондів і 

програм кредитування, державних гарантій, покриття страхування 

ризиків окремих видів бізнесу задля відновлення економіки 
України. Забезпечити фінансування за рахунок фондів 

відновлення та/чи міжнародних донорів. 

Грудень 2022 РГ з питань 

відновлення та 

розвитку економіки 

2.1.6 Policy response щодо торговельного фінансування - активне 
використання інструменту Експортного кредитного агентства 

(ЕКА) 

• Запуск програми фінансування МСП-експортерів спільно з 
ЕКА та банківськими установами за рахунок коштів 

міжнародних донорів, фонду відновлення;  

• Запуск програми фінансування експортерів спільно з ЕКА 
та банківськими установами: створення нового розділу на 

порталі Дія.Бізнес з відповідною формою для збору заявок 

та переадресацією заявок до співробітників відповідних 
банків за рахунок коштів міжнародних донорів, фонду 

відновлення; 

До кінця 2022 року 
 

РГ з питань 
відновлення та 

розвитку економіки 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 
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завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

• Опрацювання можливості розширення доступу до 
банківської гарантії для участі українських виробників у 

міжнародних закупівлях; 

• Забезпечення повноцінного та ефективного 
функціонування ЕКА, залучення донорського та 

експертного середовища, що дозволить отримати 
найкращий світовий досвід, необхідний для ефективної 

роботи ЕКА та створить необхідні умови для залучення 

фінансової допомоги для зростання фінансових 
можливостей ЕКА; 

• Популяризація та активне просування продуктів та послуг 

ЕКА для сегменту МСБ; 

• Забезпечення інформаційної та освітньої підтримки для 
суб’єктів МСБ для створення можливостей їх доступу до 

експортного фінансування за участі ЕКА. 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1.7 

 

Policy response щодо торговельного фінансування 

Покращення законодавчої бази для розробки ABF (інструментів 

торгового факторингу) та електронного виставлення рахунків (e-
invoicing):  

• Врегулювати випадки юридичної неоднозначності та 

невизначеності щодо регулювання застави, особливо 
щодо встановлення черговості вимог кредиторів; 

• Забезпечити, щоб нормативна база забезпечувала 

ефективні методи примусового стягнення як ключових 

передумов для збільшення забезпеченого кредиту; 

• Модернізувати існуючий реєстр вимог кредиторів та 
узгодити його із сучасними стандартами ведення реєстру 

на основі сповіщень; 

грудень 2024 року 
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Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

• Внесення змін/прийняття деяких законодавчих актів: 
Закон «Про факторинг», Закон «Про забезпечення вимог 

кредиторів» та Закон «Про заставу»; 

• Вироблення стратегічних підходів до режиму нормативно-
правового регулювання відносин у сфері зворотного 

факторингу (внести зміни до положень Цивільного 
кодексу, які регулюють переуступку вимог в цілому та 

факторинг зокрема, та забезпечити, щоб ці норми 

відповідали останнім міжнародним стандартам) і 
обрахунку зважування ризиків щодо корпоративних 

кредитів; 

• Сприяння розвитку інших форм торговельного факторингу 
(без права регресу, міжнародного факторингу) та 

форфейтингу; 

• Сприяння  розвитку експортних акредитивів, гарантій та 

інших інструментів торговельного фінансування 

2.1.8 Розробка електронної платформи для кредитування під 

забезпечення активами на підтримку відновлення МСП у 
післявоєнний період 

Червень 2023 року  

2.1.9 Удосконалення кредитних технологій (скорочення витрат, у т.ч. 

часу, на прийняття рішення та адміністрування кредиту) 

Грудень 2023 року для банків 

Грудень 2024 року для НФУ 

 

2.1.10 Вдосконалення функцій Кредитного реєстру НБУ:  

• Тестування гіпотез щодо різних моделей збору даних до 
Кредитного реєстру від небанківських фінансових установ; 

• Визначення регуляторних цілей  системи нагляду за 

ринком БКІ в Україні; 

• Вивчення міжнародного досвіду та обрання найбільш 
оптимальної моделі для України; 

• Розробка проектів необхідних НПА, обговорення з 

представниками ринку, прийняття НПА 

Червень 2024  
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завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

2.1.11 Старт роботи оновленої платформи Кредитного реєстру Січень 2024 року  

2.1.12 Опрацювання можливості поширення страхового покриття 
воєнно-політичних ризиків за кредитами малого і середнього 

бізнесу (після опрацювання категорій груп, які підлягають такому 

гарантуванню). 

Грудень 2023 року РГ з питань 
відновлення та 

розвитку економіки 

2.1.13 Визначення можливості і моделей створення Банку реконструкції і 

розвитку (БРР), що буде включати дослідження щодо: 

• доцільності створення БРР; 

• організаційно-правової форми; 

• механіки фінансування;  

• пропонованих фінансових продуктів; 

• цільових аудиторій фінансування; 

• джерел наповнення капіталу БРР; 

Липень 2023 року РГ з питань 

відновлення та 

розвитку економіки 
КМУ 

Мінфін 

2.2. Зниження росту NPL у банках та НФУ, в тому числі посилення захисту прав кредиторів та інвесторів 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

2.2.1 

 

Policy Response щодо реструктуризації кредитів 

• Розробка механізму реструктуризації кредитів 

позичальників (фізичних осіб), постраждалих внаслідок 
війни за рахунок коштів міжнародних донорів, фондів 

відновлення;  

• Розробка механізму реструктуризації кредитів 

позичальників (юридичних осіб), постраждалих внаслідок 
війни (в т.ч. завдяки застосуванню "Київського 

підходу/Фінансової реструктуризації") за рахунок коштів 
міжнародних донорів, фондів відновлення; 

• Законодавче врегулювання кредитних відносин, по яких 

предмет застави втрачено, або його ринкова вартість 
знизилася внаслідок війни; 

2022 рік 

серпень 2022 року (щодо «Київського 
підходу/Фінансової реструктуризації») 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

РГ з питань 

функціонування 
фінансової системи, 

її реформування та 

розвитку/Податкова 
політика, Бюджетна 

політика, Ринки 
капіталів  

РГ з питань 
відновлення та 

розвитку економіки 
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• Внесення змін до НПА щодо питань оподаткування 
розробленої механіки реструктуризації кредитів фізичних і 

юридичних осіб, втраченої застави за кредитами; 

• Синхронізація відображення інформації щодо перебування 
майна (нерухомості, рухомого майна, інших активів) у 

заставі – у всіх реєстрах пошкодженого майна; 

• Опрацювання можливості законодавчого врегулювання 
передачі всіх активів, кредитний ризик за якими 

збільшився до 100%, до окремої установи в обмін на 

облігації цієї установи на суму чистої вартості активу 
станом на 23.02.2022:  

o окрема установа здійснює юридичну роботу по 
отриманню компенсації за втрати банків, 

оформлює документи, що підтверджують збитки та 

подає консолідовані позови; 
o кошти, отримані організацією в якості компенсації 

за втрати, направляються на погашення облігацій; 
o за кредитами позичальників, які мають 

життєздатний бізнес, який має тимчасові фінансові 
труднощі спричинені війною, банки здійснюють 

реструктуризацію боргу шляхом переведення 

частини боргу, що перевищує розмір боргу, який 
може обслуговуватися на ринкових умовах, в 

умовні зобов’язання та враховує їх на 
позабалансовому обліку. Умовні зобов’язання 

погашаються у разі та за певним графіком: 

отримання компенсації від держави – агресора за 
нанесені збитки, cash-sweep (перевищення 

фактичних показників дохідності / прибутковості 
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над прогнозованими протягом дії кредитного 

договору). 

2.2.2 Забезпечити удосконалення оціночної діяльності, зокрема, шляхом 

передбачення додаткових вимог до суб’єктів оціночної діяльності, 

які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених 
законодавством про фінансові ринки 

грудень 2022 року 

 

 

2.2.3 Розробка програми соціального кредитування та реструктуризації 

кредитів для військовослужбовців  за рахунок фондів 
відновлення, та/чи міжнародних коштів 

грудень 2022 року РГ з питань 

соціального захисту 

2.2.4 Policy Response щодо збалансування прав кредиторів 
Ініціювати внесення змін до процесуального законодавства щодо 

спорів, які виникають із відносин у сфері надання фінансових 

послуг, в частині:  

• удосконалення норм, що слугують інструментами 
затягування судового розгляду та зловживання правами з 

метою їх мінімізації; 

• удосконалення норм, що встановлюють строки розгляду 
справи в суді з метою їх мінімізації; 

• розробка змін до законодавства України щодо прав та 

обов’язків державних та приватних виконавців, способів 

та порядку виконання рішень.   

 
грудень 2022 року 

 

 
 

 
 

 

 
 

РГ з питань юстиції 
РГ з питань 

соціального захисту 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.2.5 

 
 

Здійснення заходів щодо підвищення інституційної спроможності 

ФГВФО шляхом  

• Підготовки відповідних змін до законодавства для 
забезпечення дій щодо відшкодування шкоди (збитків) 

кредиторам, захисту прав вкладників та інших питань, 
пов’язаних з функціоналом ФГВФО); 

• Прийняття змін до Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», до законодавства 

2025 рік 
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щодо функціонування ринку цінних паперів, які дозволять  

змістити фокус щодо інструментів Фонду з продажу активів 
на отримання коштів від  самих позичальників шляхом 

здійснення реструктуризації кредитів та / або шляхом  
випуску облігацій, забезпечених цими проблемними 

кредитами; 

• Внесення змін до законодавства з метою збільшення 

коштів від продажу активів Фондом: 

• прийняття змін до Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб»; 

• створення фінансових інструментів для 

перестрахування ризиків Фонду за наданими 
гарантіями; 

• прийняття нормативних документів, необхідних для 

приймаючого банку (постанови КМУ, постанови НБУ) 

• Спрощення процесу відчуження приймаючому банку 

зобов’язань неплатоспроможного банку: 

• запровадити угоди щодо розподілу прибутків та 
збитків між Фондом (неплатоспроможним банком) та 

приймаючим банком та дозволити надання гарантій 
для приймаючої сторони на випадок некоректної 

оцінки активів; 

• запровадити механізми заохочення для приймаючих 
державних банків, які отримають фінансову підтримку 

(у тому числі у формі гарантій за переданими 

активами) Фонду, наприклад у збільшення їх капіталу 
за рахунок ОВДП, у певній пропорції від суми 

недостатності активів; 

• створити механізм швидкого відновлення 
платоспроможності переданих позичальників шляхом 
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проблем 

конвертації частини боргу у капітал такого 

позичальника; 

• збільшити фінансові ресурси Фонду для надання 
фінансової підтримки приймаючим банкам. 

Розширення інструментів відновлення платоспроможності 
позичальників неплатоспроможного банку:  

• передбачити можливість примусової конвертації 

частини боргу позичальника, що передається 

приймаючому банку, у капітал такого боржника, у тому 
числі боргу перед пов’язаними з банком особами; 

• відновити їх спроможність надавати приймаючому 

банку своє майно у забезпечення для отримання нових 
кредитів. Для цього треба вивільнити активи 

позичальника від обтяжень, накладених в інтересах 

осіб, пов’язаних з країною-агресором. 
Спрощення процесу конвертації зобов’язань (депозитів) у 

капітал банку задля спрощення одного з варіантів 
врегулювання неплатоспроможності банку: 

• повністю запровадити Директиви 2014/59/ЄС, у тому 

числі створити фонд врегулювання, за рахунок якого 
може надаватись фінансова підтримка приймаючим 

банкам; 

• розширити дію Директиви 2014/59/ЄС на будь-який 

банк (а не тільки системно важливі), у тому числі щодо 
інструменту конвертації банківських депозитів у 

капітал (бейл-ін) банку для будь-якого банку та 
змінити  вимоги щодо переліку вкладів, придатних для 

такої конвертації. 
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2.2.6 Ініціювання внесення змін до процесуального законодавства щодо 

збалансування прав кредиторів, щодо спорів, які виникають із 
відносин у сфері надання фінансових послуг, в частині:  

• Зменшення юридичних ризиків кредитодавців в зв’язку з 

наданням кредиту для придбання нерухомості під заставу 
такої нерухомості, попередження зловживання 

іпотекодавцем належними йому правами, забезпечення 

ефективного задоволення вимог кредитодавця за рахунок 
предмету іпотеки: 

• скасування дозволу органу опіки та піклування на 

передачу в іпотеку житла, яке лише буде придбане за 
рахунок банківського кредиту; 

• розширення можливості використання даних Єдиного 

демографічного реєстру для опрацювання кредитних 

заявок про надання іпотечного кредиту; 

• підвищення ефективності реалізації прав 
іпотекодержателя під час звернення стягнення на 

предмет іпотеки. 

• Посилення прав кредиторів при роботі з простроченими 
та проблемними  зобов’язаннями за кредитами; 

• Імплементації системи контролю за кількістю та якістю 

прийнятних активів, якими представлені резерви 
страхових компаній, впровадження системи міжгалузевого 

контролю; 

• Зміни в системі судоустрою, спрямовані на ефективне 

вирішення фінансових спорів; 

• Вдосконалення законодавства з питань вчинення 
нотаріусами виконавчих написів на кредитних договорах; 

• Розробки мінімальних стандартів врегулювання спорів з 

використанням зпаконодавства про медіацію; 

 

01.03.23 р. (набуття чинності змінами щодо порядку 
укладання іпотечних договорів) 

01.07.23 р. (набуття чинності змінами щодо 
звернення стягнення на житло, передане в іпотеку) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Червень 2023 року 

 
Грудень 2023 року 

 

 
 

Грудень 2024 року 
 

 

 
 

РГ з питань юстиції 

РГ з питань 
соціального захисту 
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• Зменшення строку прийняття та виконання рішень (суд-
виконавча-відшкодування); 

• Запровадження позасудового механізму вирішення спорів 

між учасниками фінансового ринку та споживачами 

 

 
 

Ціль 3. Фінансова інклюзія 

3.1. Підвищення доступності та рівня користування фінансовими послугами 

  Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

3.1.1 
 

Управління і забезпечення готівкою в умовах воєнного стану: 

• Забезпечення непідконтрольних/деокупованих територій 
доступом до фінансових послуг, засобами платежу 

(готівка/безготівкові платежі): (а) стимулювання банків 
тарифами на відкриття мобільних пересувних відділень  та 

банкоматів; (b) Підготовка змін та доповнень до 

нормативно-правових актів, які дозволять залучати агентів 
(від банків чи НФУ) до надання ширшого спектру 

фінансових продуктів та послуг; 

• Визначення місця зберігання  за кордоном / в Україні для 
збереження залишків готівкових коштів НБУ та 

забезпечення ринку необхідними сумами та номіналами; 

• З метою диверсифікації та мінімізації ризиків, прийняття 

рішення про будівництво / довгострокову оренду 
приміщень за кордоном / в Україні для збереження 

залишків готівкових коштів НБУ та забезпечення ринку 
необхідними сумами та номіналами 

 
грудень 2022 року 

 
 

 

 
 

 
 

серпень 2022 року 

 
 

 
 

 

 

 

3.1.2 Policy response щодо розвитку систем ідентифікації і 

інфраструктури ідентифікації 

• Забезпечення розвитку системи BankID НБУ відповідно до 
встановлених ключових індикаторів; 

• Використання фінансовими установами ЄС системи 

ідентифікації НБУ для підтвердження особи: 

 

 
грудень 2022 року 
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• визначення та пом’якшення юридичних бар’єрів, що 
можуть завадити транскордонному використанню 

даних BankID НБУ;  

• забезпечення технічної інтеграції пілотних банків ЄС із 
системою BankID НБУ 

3.1.3 Розробка концептуальної моделі спрощеної авторизації 

постачальників платіжних послуг, які вже належним чином 
авторизовані в ЄС, підготовка проектів нормативно-правових 

актів/змін і доповнень до чинного законодавства, що 
уможливлюють існування спрощених процедур авторизації 

постачальників платіжних послуг, які вже належним чином 

авторизовані в ЄС 

Грудень 2022 року 

 
 

 
 

 

3.1.4 Введення стандартів надання фінансовими установами фінансових 

послуг через віддалені канали (швидкість, доступність, 
безперервність) з ранжуванням щодо установ, які відповідають 

таким стандартам 

грудень 2022 року  

3.1.5 Спрощення та оптимізація операційної діяльності волонтерських, 
благодійних організацій (валютний контроль, фінансовий 

моніторинг, тощо) 

Грудень 2022 року  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

3.1.6 Розробка концептуальної моделі щодо процедур переносу рахунків 

підприємств, які здійснили релокацію і ВПО 

Розробка змін і доповнень до нормативно-правових актів, якими 
передбачені вимоги до переносу рахунків, зокрема щодо 

впровадження процедур переносу рахунків, які нині 
використовуються в ЄС. Відповідно до процедури, бізнес повинен 

буде звернутися до нового банку; всі інші дії, такі як переказ 

залишку, переказ постійних доручень тощо, буде здійснюватися 
банком-донором. 

Березень 2023 року  

 

 
 

 
 

 

 

 

3.1.7 Управління і забезпечення готівкою в умовах воєнного стану:   



 
 

ПРОЕКТ 
 

296 
 

п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

• запровадження інноваційних елементів логістики та 
підвищення рівня автоматизації роботи з готівкою; 

• впровадження тарифної політики на готівкові кошти 

грудень 2023 року 

3.1.8 Визначення на законодавчому рівні граничних сум розрахунків 
готівкою для юридичних та фізичних осіб, а також фізичних осіб-

підприємців. 

Визначення органу виконавчої влади, який здійснюватиме 
контроль за встановленими обмеженнями та штрафні санкції за 

порушення таких обмежень, у тому числі шляхом внесення 
відповідних змін до Цивільного кодексу України. 

А також виконання регуляторами низки кроків: 

• Розкриття інформації торговельними сайтами-

агрегаторами про трансакції; 

• Прийняття змін до законодавства щодо підвищення 
відповідальності за порушення законодавства в сфері 

трансакцій; 

• Опрацювання джерел зниження витратності 
адміністрування притягнення до відповідальності;  

• Доопрацювання концепції правового режиму банківської 

таємниці в Україні; 

• Розробка плану збільшення залучення інфраструктури 
пошти та небанківських фінансових установ для платежів, 

переказів тощо у короткостроковій перспективі. 

Розробка/внесення змін в нормативно-правові акти, що 
уможливлювали б більш широке надання фінансових 

послуг низкою провайдерів (напр. перекази, платежі, 
кредити для с.г. виробників та МСП від кредитних спілок) 

2025 рік РГ з питань 
функціонування 

фінансової системи, 

її реформування та 
розвитку/Податкова 

політика 

3.1.9 Створення фонду  "UCashless " / " Cashless Ukraine"  для спільного 

фінансування учасниками (держава, МПС, комерційні банки) 
програм  фонду, з метою розвитку інфраструктури безготівкових 

грудень 2023 року  
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платежів, поширення та просування безготівкових платежів серед 

громадян України, сприянню інновацій, здійснення інформаційно- 
просвітницької  діяльності 

3.1.10 Прийняття і введення в дію нормативно-правових актів щодо 

спрощених процедур авторизації постачальників платіжних 
послуг, які вже належним чином авторизовані в ЄС 

Червень 2023 року  

3.1.11 Policy response щодо розвитку систем ідентифікації і 

інфраструктури ідентифікації 
Регламентування використання  різних видів електронних 

підписів клієнтів фінансових установ; 

• Впровадження нових моделей віддаленої ідентифікації та 
верифікації клієнта; 

• Запровадження передачі цифрових документів фінансовим 

установам з метою дистанційної ідентифікації та 
верифікації клієнтів; 

• Розвиток інфраструктури відкритих ключів та мережі 

кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у 

фінансовому секторі; 

• Розвиток надання кваліфікованих електронних довірчих 
послуг у фінансовому секторі (збільшення кількості клієнтів 

фінансових установ, що використовують кваліфіковані 
електронні довірчі послуги) 

 

 
грудень 2023 року 

 
грудень 2024 року 

 

3.1.12 Продовження розробки Національної стратегії фінансової інклюзії 

(NFIS), яка тісно пов’язана із проблемами, визначеними в рамках 
Етапу 2. 

Забезпечення структурованого та скоординованого підходу до 
збору та розповсюдження банківської статистики з розбивкою за 

ґендерно дезагрегованими показниками, зокрема  жінки-

споживачі, жінки-власниці МСП.  

2025 рік 

 

 

3.2. Посилення захисту прав споживачів фінансових послуг 
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  Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

3.2.1 Policy Response щодо гарантування вкладів 

• Опрацювання питання можливості поширення гарантії 
ФГВФО на інші категорії вкладників банків, зокрема на 

юридичних осіб, та розробити дорожню мапу підвищення 

суми відшкодування вкладів у банках  

 
Грудень 2022 року 

 

РГ з питань 
функціонування 

фінансової системи, 

її реформування та 
розвитку / 

Бюджетна політика 

                      Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

3.2.2 Policy Response щодо гарантування вкладів 

• Розробка і впровадження системи гарантування вкладів 

членів кредитних спілок на основі ФГВФО (з потенційним 
джерелом докапіталізації - від міжнародних партнерів); 

• Створення системи гарантування виплат за договорами 

накопичувального страхування життя (з потенційним 

джерелом докапіталізації  - від міжнародних партнерів)  

 

Грудень 2024 року 
(але не раніше набуття чинності новим законом про 

кредитні спілки) 

Грудень 2025 року 
 

 

РГ з питань 

функціонування 
фінансової системи, 

її реформування та 

розвитку / 
Бюджетна політика 

3.2.3 Створити єдине вікно отримання споживачами фінансових послуг 

консолідованої інформації про діяльність банків та фінансових 

установ 

грудень 2024 року  

3.2.4 Впровадити вимоги Загального регламенту про захист даних (EU 

GDPR) для фінансового сектору 

грудень 2024 року  

3.3. Підвищення рівня фінансової грамотності населення 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

3.3.1 Розробка та затвердження Національної стратегії розвитку 

фінансової грамотності, а також забезпечення її реалізації, зокрема 
наступних заходів: 

• Створення єдиної комунікаційної платформи (сайт) з 

важливою інформацією про фінансові послуги та 

особливості користування ними; 
• Реалізація програми для внутрішніх та зовнішніх 

переміщених осіб та мешканців реінтегрованих територій. 

березень 2023 року 

 
 

 

 
 

 
 

РГ з цифрової 

трансформації 
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Надавати інформацію з фінансової грамотності та 

підтримку фізичним особам, що повертаються з-за 
кордону, а також внутрішньо переміщеним особам (ВПО), 

що повертаються в свої регіони у зв’язку з припиненням 
бойових дій; 

• Запровадження цільових програм для формування знань 

та вмінь з питань користування фінансовими послугами.  

 

 
 

 
 

грудень 2024 року 

3.3.2 Розробка освітньої програми з цифрової грамотності у фінансовій 
сфері 

грудень 2024 року РГ з цифрової 
діджиталізації 

РГ з питань освіти та 

науки 

Ціль 4. Розвиток ринків фінансових послуг 

4.1. Сприяння розвитку ринків небанківських фінансових послуг 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

4.1.1 
 

Встановлення ефективної системи нагляду за діяльністю бюро 
кредитних історій (БКІ): чітко визначені регуляторні та наглядові 

цілі, а також функції регулятора. 
Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради відповідний 

законопроект, що регулює питання обміну кредитною інформацією 

та діяльність БКІ. 
Розгортання транскордонного обміну даними  

• Підтримка транскордонного  обміну даними БКІ в межах 

чинного законодавства 

• Аналіз поточного законодавства з метою визначення 
пріоритетних сфер для розробки змін, законодавства 

України, що регулює питання обміну кредитною 
інформацією та діяльність бюро кредитних історій 

• Розробка та внесення змін до законодавства з метою 

чіткого закріплення можливостей транскордонного обміну 

даними 

Червень 2023 року  
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4.1.2 Підвищення рівня міжнародного співробітництва (у тому числі з 

іноземними регуляторами, EBA, ЕІОРА та ESMA) у сфері обміну 
інформацією 

грудень 2024 року  

4.1.3 Впровадження змін до законодавства щодо регулювання актуарної 

діяльності  

грудень 2024 року  

4.1.4 Впровадження змін до законодавства щодо регулювання на ринку 

ядерного страхування, у тому числі створення концепції ядерного 

страхування, а також шляхом удосконалення правил формування, 
розміщення та обліку страхових резервів з обовʼязкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду: 

• Приєднання до міжнародної Конвенції про додаткову 
компенсацію за ядерну шкоду (Відень, 12 вересня 1997 

року); 

• Затвердження дорожньої карти приєднання України до 
міжнародних договорів у сфері цивільної відповідальності 

за ядерну шкоду; 

• Запровадження державного нагляду за діяльністю 

Ядерного страхового пулу; 

• Приведення поняття ядерної шкоди, яка підлягає 
відшкодуванню, у відповідність до міжнародних конвенцій 

і кращих практик; 

• Перегляд (збільшення) лімітів відповідальності оператора 
перед окремими потерпілими фізичними та юридичними 

особами (на одну особу); 

• Запровадження механізму перерозподілу відповідальності 

членів пулу; 

• сприяння розширенню міжнародного перестрахування 
ризиків українських страховиків та Ядерного страхового 

пулу України (за можливості; уточнити) 

грудень 2024 року РГ з питань 

енергетики 
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4.1.5 Запровадження системи екологічного страхування діяльності, що 

становить підвищену екологічну небезпеку 

2025 рік РГ з питань 

екологічної безпеки 

4.1.6 Створення необхідних передумов для розвитку надійного, 

прозорого та платоспроможного ринку кредитних спілок  шляхом 

унесення змін до Закону України “Про кредитні спілки” 

грудень 2023 року  

4.1.7 Впровадження методології комплексної оцінки 

конкурентоспроможності ринку банківських послуг України щодо 

визначення факторів масштабу, ефективності бізнесу і конкуренції 
гравців на основі кількісних показників і порівняння зі 

співрозмірними ринками інших країн 

грудень 2023 року  

4.1.8 Розробка і впровадження ключових показників ефективності 

функціонування ринків фінансових послуг України для ключових 

учасників ринку 

грудень 2023 року  

4.2. Інтеграція фінансового ринку України в світовий фінансовий простір 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

4.2.1 Відкриття проєкту приєднання до SEPA, звернення до 

Європейської платіжної ради щодо наміру України про вступ до 
SEPA, звернення до КМУ щодо створення Робочої групи 

грудень  2022 року  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

4.2.2 Ініціювання визначення Європейським Союзом чіткого механізму 
(процедури) отримання ринком фінансових послуг України статусу 

внутрішнього ринку ЄС 

2025 рік РГ з питань 
Євроінтеграції 

4.2.3 Міжнародне співробітництво в рамках розвитку ринків фінансових 
ринків 

• Розроблення, затвердження та впровадження дорожньої 

карти з  “Основних принципів страхування” Міжнародної 
асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS) та 

адаптувати законодавство України до законодавства ЄС 
щодо регулювання страхової діяльності з урахуванням 

специфіки національного ринку; 

 
 

грудень 2024 року 
(після прийняття пункту щодо впровадження 

регуляторних вимог, передбачених Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС, зокрема щодо вимог 

до капіталу, ліквідності, розкриття інформації; та 

щодо ядерного страхування) 
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• Забезпечення вступу до Міжнародної асоціації органів 
нагляду за страховою діяльністю (IAIS) 

Ціль 5. Інноваційний розвиток 

5.1. Розвиток відкритої архітектури фінансового ринку, оверсайта та готівкового обігу 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

5.1.1 

 

Впровадження стандарту ISO 20022 

• Підготовка нормативно-правових актів, які 

регулюватимуть упровадження стандарту ISO 20022; 

• Упровадження технологічної платформи для міжнародного 
стандарту ISO 20022 (за наявності фінансування та/або за 

рахунок МТД); 

• Здійснення заходів щодо стимулювання впровадження 
стандартів ISO 20022 учасниками ринку 

 

грудень 2022 року 
 

 

 

5.1.2 Розвиток СЕП 

• Впровадження СЕП-4 та здійснити переведення її в режим 

роботи 24/7 (за наявності фінансування та/або за рахунок 
МТД) 

• Визначення оптимальну модель архітектури миттєвих 

платежів та дорожньої карти для її реалізації в СЕП 

 

грудень 2022 року 

 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

5.1.3 Підготовка проєктів нормативно-правових актів, пов’язаних із 

запровадженням системи миттєвих платежів  

грудень 2024 року  

5.1.4 Забезпечення  впровадження системи миттєвих платежів, в тому 
числі технологічне (за наявності фінансування та/або за рахунок 

МТД) 

грудень 2024 року  

5.1.5 Розвиток НПС «ПРОСТІР» 

• Забезпечення  приймання карток НПС “ПРОСТІР” у всій 
картковій платіжній інфраструктурі в Україні; 

грудень 2024 року  
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• Забезпечення  подальший розвиток емісії карток НПС 
“ПРОСТІР” та їх популяризацію серед банків-емітентів 

України; 

• Підвищення  пізнаваності бренду “ПРОСТІР” серед 
населення України; 

• Реалізувати  можливість оплати продуктами “ПРОСТІР”  з 

використанням електронних гаманців (Google Pay, Apple 
Pay тощо) 

5.1.6 Сприяння становленню в Україні відкритого банкінгу, розробка 

галузевих стандартів та створення умов їх ефективного 
запровадження 

грудень 2025 року  

5.2. Забезпечення розвитку ринку Fintech, SupTech, RegTech та цифрових технологій 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

5.2.1 Policy response щодо е-гривні 
Підготовка  оновленої концепції щодо випуску е-гривні з аналізом 

різних моделей її випуску. 

 
грудень 2022 року  

 

 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

5.2.2 Створення регуляторної та технічної “пісочниці” (sandbox) (за 

наявності фінансування та/або за рахунок МТД) 

грудень 2024 року  

5.2.3 Створення сприятливого середовища для стимулювання 
впровадження інноваційних технологій в комплаєнсі учасниками 

фінансового ринку: 

• Запровадження комунікаційні засади взаємодії між 
учасниками фінансового ринку, РЕГТЕК-компаніями та 

регуляторами (конференції, круглі столи) щодо оцінки 

впливу впровадження регуляторних технологій на ринок; 

• Стимулювання впровадження кращих світових практик 
рішень РЕГТЕК-компаній та використання їх учасниками 

фінансового ринку 

грудень 2023 року  

5.2.4 Запровадження єдиного Реєстру платіжної інфраструктури грудень 2024 року  
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5.2.5 Policy response щодо е-гривні 

• Здійснення випуску цифрових грошей Національного банку 
(e-гривні). (за наявності фінансування та/або за рахунок 

МТД) 

 
грудень 2024 року 

 

5.2.6 Опрацювання можливостей використання цифрової валюти НБУ 
(CBDC) для державних закупівель, соціальних виплат і задля 

популяризації інструменту 

Використання цифрової валюти НБУ (CBDC) для державних 
закупівель:  

• розробка технічних умов для інтеграції е-гривні в процес 

закупівель,  

• залучення провайдера технічної платформи 
Використання цифрової валюти НБУ (CBDC) для державних 

закупівель:  

• розробка нормативно-правових актів  

• запуск проекту на експериментальній основі 

• прийняття нормативно-правових актів 

• Розробка та введення в дію розпоряджень НБУ, якими 
регулюватиметься випуск та обіг е-гривні 

 
 

Жовтень 2023 року 

 

 

5.2.7 

 

Спрощення адміністрування наглядових процедур: 

• Запровадження механізмів контролю за правомірністю 

використання небанківськими фінансовими установами під 
час надання фінансових послуг, у тому числі й у 

інформаційно-телекомунікаційних системах, найменувань 

та торгових марок інших фінансових установ 

• Запровадження внутрішньої аналітичної платформи 
комплексного аналізу  інформації про клієнта та операції 

фінансового сектору, власниками якої є державні органи 
та суб’єкти надання фінансових послуг: 

 

грудень 2023 року 
 

 

 
 

грудень 2024 року 
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o розробити методологію розрахунку індикаторів 

особи за окремими класифікаторами (фіктивне 
підприємництво, шахрайство тощо); 

o реалізувати EWS та скорингові моделі за окремими 
напрямами аналізу клієнтів банків із задіянням 

штучного інтелекту; 

o використовувати всі доступні джерела інформації 
(інформація банків, органів державної влади) 

• Запровадження автоматизації інструментів, що 

використовуються для нагляду за банками та 
небанківськими установами у сфері фінансового 

моніторингу, дотримання валютного та санкційного 

законодавства 

• Розробка та впровадження  алгоритмів виявлення фактів 
порушення строків надання суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу інформації до 
Держфінмоніторингу 

5.3. Розвиток цифрової економіки 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

5.3.1 Інтеграція інформаційних систем державних банків з державними 
реєстрами та інформаційними системами ДПС:  

• Сприяння запровадженню довідки-розрахунку про сплату 

ЄСВ в електронній формі; 

• Зменшити витрати банківських установ на обробку 
інкасових доручень, витрати Державного бюджету на 

підготовку, погодження, відправлення інкасових доручень, 
збільшення надходжень до Державного та місцевих 

бюджетів за рахунок миттєвого надходження та обробки 

інкасових доручень до банківської установи; 

2022 рік РГ з питань 
функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвитку / 

Податкова політика 
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• внести зміни до Порядку від 03.09.2018 №733 «Про 
затвердження Порядку надання довідки про відсутність 

заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких 
покладено на контролюючі органи». 

На підставі наказу Міністерства фінансів України від 
13.02.2015 № 67 (із змінами та доповненнями) «Про 

затвердження форм інформації щодо сплати податків 

суб’єктами природних монополій та суб’єктами 
господарювання, які є платниками рентної плати за 

користування надрами; інформації щодо суб’єктів 
господарювання, які мають податковий борг, та порядку їх 

оприлюднення запровадити  стандартизований API для 

обміну даними між банківськими установами та ДПС; 

• Налагодити інформаційний обмін та взаємодію ДПС 
України та банківських установ в автоматизованому режимі 

відповідно до положень пункту 42-1.2 статті 42-1 
Податкового кодексу України, які набувають чинності з 01 

липня 2022 року, а саме реалізувати надання згоди на 
передачу даних з відкритої частини кабінету платника 

податків шляхом подання клієнтом відповідної заяви з 

інтернет банкінгу або мобільного додатку з підписанням 
КЕП; 

• Закріпити обов’язок ДПС надавати банкам через API 

інформацію щодо кодів та рахунків ДПС, на які має 
платитися відповідний податок (за аналогією з тим, як це 

реалізовано в мобільному додатку ДІЯ); 

• Розширити перелік параметрів, які мають бути доступні 

банкам через API ДПС 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

5.3.2 Впровадження європейських стандартів щодо забезпечення 

відкритості реєстрів та обміну інформацією по API в інтересах 
споживачів фінансових послуг 

• Забезпечення відкриття реєстрів  держорганів фінансовій 

екосистемі по API; 

• Розробка та впровадження уніфікованих баз даних, правил 
захисту інформації, порядку обміну інформацією між 

базами даних інформації, у тому числі через API; 

• Поліпшення обміну інформацією між регуляторами та 

іншими державними установами: 
o визначити периметр інформаційних активів 

відповідно до потреби в їх отриманні учасників 
фінансового сектору для виконання своїх функцій; 

o визначити, опрацювати та усунути законодавчі 

(доступ до інформації, легітимність отриманої 
інформації) та технічні (у тому числі захист 

інформації) перепони для обміну відповідною 
інформацією в електронному вигляді 

• З метою автоматизації процесу передачі персональної 

інформації клієнтів від банків до державних органів, 
запровадження дієвого механізму (порядку регулювання) 

у сфері обміну електронними даними між суб’єктами 

владних повноважень з державних електронних 
інформаційних ресурсів під час надання адміністративних 

послуг 

2025 рік 

 
 

 

РГ з питань 

діджиталізації 
РГ з питань юстиції 

5.3.3 
Впровадження європейських стандартів щодо модифікації підходів 
до звітності для підвищення ефективності регуляторів і наглядових 

процесів 

2025 рік 
 

РГ з питань 
функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

• Посилення співпраці між регуляторами щодо оптимізації 
вимог розкриття інформації суб’єктами фінансової 

екосистеми, зокрема у форматі іXBRL 

• Розробка НПА, необхідних для оптимізації вимог розкриття 
інформації суб’єктами фінансової екосистеми, зокрема у 

форматі іXBRL, 

• Впровадження платформи для обміну інформацією та 
повідомленнями між регулятором та учасниками ринку в 

електронному вигляді. Визначити технологію, за 

допомогою якої забезпечуватиметься функціонування 
єдиної платформи.   

• Визначення правового поля функціонування єдиної 

платформи для обміну інформацією та повідомленнями між 
регулятором та учасниками ринку в електронному вигляді 

та за необхідності підготовка змін до законодавства та 

нормативно-правових актів. 

• Запровадження повноцінного обміну захищеними та 
легітимними інформаційними активами в електронному 

вигляді між регуляторами, іншими учасниками фінансового 
ринку в межах виконання ними своїх повноважень.  

розвитку / Ринки 

капіталу 

5.3.4 Впровадження європейських стандартів щодо автоматизації 

документообігу в інтересах споживачів фінансових послуг і 
регуляторів фінансових ринків (Paperless) 

• Сприяння подальшому переходу документів (у тому числі 

касових, документів, що супроводжують оформлення 
фінансових продуктів, тощо) в електронний формат: 

збільшити строки подання підзвітними особами звіту про 

використані кошти, видані на відрядження або під звіт, за 
безготівковими розрахунками, що здійснювалися з 

використанням корпоративної платіжної картки; 

2025 рік 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

надати права підзвітним особам надавати в електронній 

формі підтвердні документи, що підтверджують здійснення 
витрат коштів, виданих на відрядження або під звіт, за 

безготівковими розрахунками, здійсненими ними, у тому 
числі з використанням платіжних карток 

(особистих/корпоративних); 

• Сприяння переходу на електронний документообіг 

суб’єктів ринку з державними установами; 

• Сприяння нормативному врегулюванню питань щодо 
використання хмарних технологій на фінансовому ринку; 

• Оптимізація архівного зберігання рішень колегіальних 

органів банку та НФУ; спрощення дистанційного укладання 
та виконання договорів з клієнтами; спрощення отримання 

від клієнтів документів для валютного контролю, 

фінансового моніторингу, контролю сплати обов’язкових 
платежів. Як можливі рішення:  

o Створення єдиного каналу для передачі документів 
між банками та державними та іншими органами, з 

врахуванням вимог щодо банківської, комерційної 
таємниці та таємниці страхування; 

o Уніфікування вимог до API держорганів для інтеграції 

з банками та НФУ; 
o Перехід на електронний архів документів банку та 

НФУ в повному обсязі; 

5.3.5 Побудова та сертифікація ЦОД НБУ відповідно до вимог 
міжнародного Uptime Institute Tier IV (за наявності фінансування 

та/або за рахунок МТД) 

грудень 2024 року  

5.4. Кіберстійкість фінансової системи 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  Граничний термін виконання завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

5.4.1 Гармонізація та впровадження законодавчих і регуляторних 

вимог  у частині кіберзахисту фінансового сектору: проходження 
атестації Системи управління інформаційною безпекою від 

зовнішніх (Європейських) атестуючих 

грудень 2022 року  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

5.4.2 Впровадження нагляду НБУ за банками і НФУ щодо кіберстійкості 

• Впорядкування НПА щодо нагляду за кіберстійкістю в 

небанківських фінансових установах 

• Законодавче закріплення повноваження НБУ щодо 

здійснення державного регулювання з питань кіберзахисту 
та інформаційної безпеки у фінансовій сфері 

• Упровадження спеціалізованого нагляду за сферою  

діяльності банків з урахуванням міжнародного досвіду та 
результатів діагностичного обстеження 

• Запровадження контролю/нагляду за кіберзахистом у 

банках 

грудень 2024 року  

5.4.3 Удосконалити підходи щодо використання міжнародних стандартів 
захисту та криптографічного перетворення інформації поряд з 

українськими 

грудень 2024 року  

5.4.4 Розвиток Центр Кіберзахисту НБУ 

• Аналіз можливості розвитку Центру кіберзахисту у частині 
підвищення кібербезпеки фінтех-компаній; 

• Забезпечення інформаційного обміну із міжнародними та 

національними партнерами щодо розвитку потенціалу 
Центру кіберзахисту НБУ; 

• Розвиток сервісів та спроможності Центру кіберзахисту 

НБУ щодо виявлення та реагування на кіберінциденти, 
кібератаки 

грудень 2024 року  

 

3. Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання): 



 
 

ПРОЕКТ 
 

311 
 

 

Опис 

проекту 

до 
завдання 

N з 
підпункту 

2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 

показники 

виконання 
проекту 

Економічний 

ефект  

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 
зайнятість 

тощо) 

Головний 

відповідальний 
орган 

державної 
влади 

Орієнтовна 

потреба у 

фінансуванні 
(млн. грн) 

Пропоновані 
джерела 

фінансування 

Необхідне 

нормативно-
правове 

забезпеченн
я 

Суміжна 

сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 
коментар) 

         

 
4. Необхідне нормативно-правове забезпечення: 

 

п/
п 

Назва НПА  
до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 
відповідальний за 

розробку/ змін НПА 

Термін розробки 

Гранична дата 

набрання 
чинності 

1 1.1.1. Розробка і 

реалізація плану 
тимчасового спрощення 

або модернізації 
регуляторних вимог до 

капіталу, ліквідності, 

розкриття інформації; і 
поступового відновлення 

рівня достатності 
капіталу банків, з огляду 

на фактичний стан 
банків після кризи, 

викликаної військовим 

вторгненням РФ – 
внесення змін до 
Постанови Правління 
НБУ від 30.06.2016 № 

Удосконалення підходів до оцінки розмірів 

кредитного ризику банківських операцій 

НБУ 30.06.2022 31.12.2022 
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351 «Про затвердження 
Положення про 
визначення банками 
України розміру 
кредитного ризику за 
активними банківськими 
операціями» 

2 2.2.5. Policy Response 

щодо спроможності 
ФГВФО. Внесення змін до 
ЗУ «Про систему 
гарантування вкладів 
фізичних осіб»  

Удосконалення функціонування діяльності 

ФГВФО 

Комітет з питань 

фінансів, податкової та 
митної політики, 

ФГВФО 

30.09.2022 31.03.2023 

3 1.1.4. Впровадження 

регуляторних вимог, 

передбачених Угодою 
про асоціацію між 

Україною та ЄС, зокрема 
щодо вимог до капіталу, 

ліквідності, розкриття 

інформації  -  Положення 
про організацію процесу 
оцінки достатності 
внутрішньої ліквідності в 
банках України та 
банківських групах;  
проєкт НПА щодо 

розрахунку 
регулятивного капіталу;  
зміни до розпорядчих 
актів Національного 
банку, які визначають 
порядок здійснення 
оцінки банків за 
методологією SREP та 

Вимоги ILAAP: розроблено проєкт Положення про 

організацію процесу оцінки достатності 
внутрішньої ліквідності в банках України та 

банківських групах, який доопрацьовується за 
результатами пропозицій банківської спільноти 

 
Нові вимоги до структури капіталу: розроблено 

проєкт нормативно-правового акта щодо 

розрахунку регулятивного капіталу, який 
доопрацьовується за результатами пропозицій 

банківської спільноти 
 

Удосконалення інструментів банківського 

нагляду: триває перегляд та підготовка змін до 
розпорядчих актів Національного банку, які 

визначають порядок здійснення оцінки банків за 
методологією SREP та підходи до поточного 

моніторингу фінансового стану банків 

НБУ, НКЦПФР 31.03.2024 31.12.2024 



 
 

ПРОЕКТ 
 

313 
 

підходи до поточного 
моніторингу фінансового 
стану банків 

4 1.1.5. Підвищення 

ефективності управління 
НФУ -  зміни до 
Положення про порядок 
нагляду на 
консолідованій основі за 
небанківськими 
фінансовими групами 

розпочато підготовку змін до Положення про 

порядок нагляду на консолідованій основі за 
небанківськими фінансовими групами (постанова 

Правління від 02.12.2021 №128)  (Директива 
2002/87/ЄС) 

НБУ, НКЦПФР 30.06.2024 31.12.2024 

5 1.1.6. Запровадження 
оверсайту платіжних 

інструментів відповідно 

до міжнародних 
стандартів;  

1.1.7. Забезпечення 
розвитку моніторингу 

значущих інфраструктур 
фінансового ринку – 

розробка НПА відповідно 
до ЗУ «Про платіжні 
послуги» 

Побудова ефективного оверсайту платіжних 
інструментів відповідно до Payment Services 

Directive 2 

НБУ 30.06.2024 31.12.2024 

6 3.2.2. Policy Response 

щодо гарантування 
вкладів - внесення змін 
до ЗУ «Про систему 
гарантування вкладів 
фізичних осіб» (але не 
раніше набуття чинності 
ЗУ «Про кредитні спілки» 
від 01.07. 2021) 

Побудова системи гарантування вкладів членів 

кредитних спілок: проєкт законодавчих 
пропозиції до Закону України “Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб” та 
кореспондуючих змін до Закону України “Про 

кредитні спілки”, необхідних для запровадження 

системи гарантування вкладів членів кредитних 
спілок.  

ФГВФО, НБУ 30.06.2024 31.12.2024 

7 1.2.1. Удосконалення 

макропруденційного 

інструментарію 

Вимоги до значних концентрацій кредитного 

ризику: триває підготовка проєкту концепції 

удосконалення вимог до значних експозицій. 

НБУ 

 

 

30.06.2024 

 

 

31.12.2024 
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Нові вимоги до коефіцієнта левериджу: триває 
підготовка проєкту нормативно-правового акту 

щодо коефіцієнта левериджу. 
 

Підготовка законопроєкту щодо врегулювання 

неплатоспроможності банків відповідно до 
Директиви 2014/59/ЄС. 

 
Підготовка та обговорення тексту проєкту змін до 

Закону України “Про банки та банківську 
діяльність” з урахуванням отриманих від 

експертів Світового банку коментарів та 

пропозицій 

 

 
 

 
 

НБУ 

ФГВФО 

 

 
 

 
 

30.06.2024 

 

 

 
 

 
 

31.12.2024 

 

8 2.1.7.  Policy response 

щодо торговельного 

фінансування - 
Підготувати ПЗУ  

Розробка та прийняття Закону з метою сприяння 

всебічному розвитку факторингу, як інструменту 

короткострокового фінансування (у тому числі 
МСП) 

НБУ, 

Комітет з питань 

фінансів, податкової та 
митної політики, 

 

31.09.2024 31.12.2024 

9 1.3.3.  Впровадження 

практики сталого 

фінансування, що 
базується на 

ефективному 
корпоративному 

управлінні, яке включає 

екологічні, соціальні та 
управлінські фактори 

(ESG) - Розробити зміни 
до НПА щодо  управління 
ESG ризиками в  банках 

Удосконалення законодавства відповідно до 

прийнятої Політики розвитку сталого 

фінансування до 2025 року 

НБУ 30.09.2024 31.12.2024 

10 3.1.11.  Policy response 
щодо розвитку систем 

ідентифікації і 
інфраструктури 

1. Проєкт Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення укладення угоди між Україною та 
Європейським Союзом про взаємне визнання 

НБУ, Мінфін, Мін'юст,  
Мінцифри, Міграційна 

служба, НКЦПФР 

30.09.2024 31.12.2024 
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ідентифікації -  проєкт 
Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
забезпечення укладення 
угоди між Україною та 
Європейським Союзом 
про взаємне визнання 
кваліфікованих 
електронних довірчих 
послуг та імплементації 
законодавства 
Європейського Союзу у 
сфері електронної 
ідентифікації”;  проєкти 
постанов Правління НБУ 

кваліфікованих електронних довірчих послуг та 

імплементації законодавства Європейського 
Союзу у сфері електронної ідентифікації” (реєстр. 

№ 6173 від 12.10.2021). 
 

2. Підготовлено проєкти постанов Правління 

НБУ:  

• “Про затвердження Положення про 
застосування посиленої автентифікації на 

платіжному ринку”;  

• “Про затвердження Положення про 
управління ризиками на платіжному ринку 

11 3.2.1. Policy Response 

щодо гарантування 
вкладів – зміни до ЗУ 

«Про систему 
гарантування вкладів 
фізичних осіб» 

Опрацювати питання можливості поширення 

гарантії ФГВФО на інші категорії вкладників 
банків, зокрема на юридичних осіб, та розробити 

дорожню мапу підвищення суми відшкодування 

вкладів у банках 

ФГВФО 

НБУ 

30.09.2022 31.12.2022 

12 4.1.6. Створити необхідні 
передумови для 

розвитку надійного, 

прозорого та 
платоспроможного ринку 

кредитних спілок  
шляхом унесення змін до 

Закону України “Про 

кредитні спілки” 

Проєкт Закону України “Про кредитні спілки” 
(реєстр. №5125) підготовлено для повторного 

другого читання 

НБУ 30.06.2023 31.12.2023 

13 2.2.5. Policy Response 

щодо спроможності 
ФГВФО – зміни до ЗУ 

1. Прийняття змін, які дозволять  змістити фокус 

щодо інструментів ФГВФО з продажу активів на 
отримання коштів від самих позичальників 

ФГВФО  

КМУ 
НБУ 

30.06.2025 31.12.2025 
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«Про систему 
гарантування вкладів 
фізичних осіб» 

шляхом здійснення реструктуризації кредитів та 

/ або шляхом  випуску облігацій, забезпечених 
цими проблемними кредитами (сек’юритизація 

активів неплатоспроможних банків). 
 

2. Удосконалення законодавства у сфері передачі 

активів та зобов’язань від неплатоспроможного 
банку до платоспроможного (приймаючого) 

банку: 
▪ повністю запровадити Директиву 

2014/59/ЄС, у тому числі створити Фонд 
врегулювання, за рахунок якого може 

надаватись фінансова підтримка 

приймаючим банкам; 
▪ розширити дію Директиви 2014/59/ЄС на 

будь-який банк, а не тільки системно 
важливі; 

▪ спростити механізм конвертації зобов’язань 

(депозитів) у капітал (бейл-ін) банку, 
уточнити вимоги щодо переліку вкладів, 

придатних для конвертації зобов’язань  у 
капітал банку; 

▪ регламентувати методи відновлення 

платоспроможності позичальників 
неплатоспроможних банків. 

 
3. Прийняття змін у НПА, що уможливить 

використання ФГВФО фінансових інструментів 
(деривативів) для страхування ризиків ФГВФО за 

наданими гарантіями. 

 
4. Прийняття змін у НПА, що регламентуватимуть 

процедуру передачі всіх активів, кредитний ризик 
за якими збільшився до 100%, до окремої 

НКЦПФР 
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установи в обмін на облігації цієї установи на суму 

чистої вартості активу станом на 23.02.2022 р. 

14 2.1.10. Вдосконалення 

функцій Кредитного 

реєстру НБУ 
2.1.11. Старт роботи 

оновленої платформи 
Кредитного реєстру - 

зміни до ЗУ “Про 
організацію формування 
та обігу кредитних 
історій”, Закону України 
“Про захист 
персональних даних”, 
“Про фінансові послуги 
та фінансові компанії”, 
ухвалення нових / 
внесення змін у діючі 
НПА НБУ, що регулюють 
питання обміну 
кредитною інформацією, 
діяльність бюро 
кредитних історій та 
функціонування 
Кредитного реєстру НБУ 

Удосконалення законодавства, що регулює  

удосконалення функцій Кредитного реєстру НБУ 

ВРУ 

НБУ  

31.07.2023 31.01.2024 

15 4.1.1.  Встановлення 

ефективної системи 
нагляду за діяльністю 

БКІ. Розгортання 
транскордонного обміну 

даними - зміни до ЗУ 
“Про організацію 
формування та обігу 
кредитних історій”, 
Закону України “Про 

Удосконалення законодавства, що регулює 

питання обміну кредитною інформацією та 
діяльність бюро кредитних історій (БКІ), 

встановлення ефективної системи нагляду та 
контролю за діяльністю БКІ.  

Удосконалення законодавства, що регулює 

питання налагодження транскордонного обміну 
кредитною інформацією, що сприятиме інтеграції 

України в європейський фінансовий простір 

ВРУ 

НБУ 

31.01.2023 30.06.2023 
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захист персональних 
даних”, “Про фінансові 
послуги та фінансові 
компанії”, ухвалення 
нових / внесення змін у 
діючі НПА НБУ, що 
регулюють питання 
обміну кредитною 
інформацією, діяльність 
бюро кредитних історій 
та функціонування 
Кредитного реєстру НБУ 

16 5.3.4. Впровадження 

європейських стандартів 
щодо автоматизації 

документообігу в 

інтересах споживачів 
фінансових послуг і 

регуляторів фінансових 
ринків (Paperless)  -  

Закон України «Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України» (проект 4366),  
Постанова КМУ «Про 
встановлення термінів, 
до настання яких 
торговці мають 
забезпечити можливість 
здійснення безготівкових 
розрахунків за продані 
ними товари (надані 
послуги)» 

Оновлення законодавства щодо вимог до СГ по 

прийому безготівкових платежів, спрощення 
процедури звітності по операціях з 

використанням корпоративних платіжних карток. 

Скасування вимоги про обов’язкове надання 
оригіналів (у паперовій формі) підтверджуючих 

документів для операцій з карткою та обмежених 
часових рамок для звітності про операції. Комітет 

ВРУ підтримав пропозиції ЄБА та своїм Висновком 

від 15.12.2021 рекомендував їх для врахування 
під час доопрацювання законопроекту 4366 «Про 

внесення змін до Податкового Кодексу України 
(щодо платіжних послуг)» до другого читання 

(4366 не був проголосований). 
 

Мінекономіки розробило проєкт постанови КМУ, у 

відповідності до положень Закону України "Про 
платіжні послуги". Наразі, триває процедура 

внутрішнього погодження проекту Постанови в 
Мінекономіки. 

ВРУ 

КМУ 
Мінекономіки 

30.09.2022 31.01.2023 
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17  2.1.9  Удосконалення 

кредитних технологій 
(скорочення витрат, у 

т.ч. часу, на прийняття 
рішення та 

адміністрування 

кредиту) – зміни до 
Постанови КМУ № 28 від 

24.01.20 

Додання інноваційних небанківських установ, які 

можуть отримати кредити у межах державної 
програми «Доступні кредити» 

КМУ 01.01.2023 01.06.2023 

18  2.2.3. Розробка 

програми соціального 

кредитування та 
реструктуризації 

кредитів для 
військовослужбовців  за 

рахунок фондів 

відновлення, та/чи 
міжнародних коштів 

Програма соціального кредитування 

військовослужбовців. Встановлення типів 

військовослужбовців, які можуть кредитуватися 
на пільгових умовах. Часткове покриття 

кредиторам ризиків можливого неповернення 
військовослужбовцями отриманих кредитів. 

Часткова компенсація втрат кредиторів від умов 

реструктуризації для військовослужбовців. 

КМУ 

НБУ 

01.01.2023 01.03.2023 

19 1.1.5. Підвищення 
ефективності управління 

НФУ – зміни до 
Положення про 
ліцензування та 
реєстрацію надавачів 
фінансових послуг та 
умови провадження 
ними діяльності з 
надання фінансових 
послуг 

Спрощення процедури збільшення власного 
капіталу (збільшення капіталу у розмірі від 1% 

вимагає подання великої кількості документів на 

запит регулятора) 

НБУ 01.12.2022 01.01.2023 

20 2.1.1 Впровадження 
страхування воєнно-

політичних ризиків – в 
т.ч. можливе 

запровадження 
програми страхування 

▪ Прийняти зміни до законодавства щодо 
впровадження страхування воєнно-

політичних ризиків (зокрема: вимоги до 
сторін договорів страхування; предмет 

договору страхування; страхові ризики і 
страхові випадки; порядок визначення 

НБУ 
Мінекономіки 

30.09.2022 31.12.2022 
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воєнних ризиків 

населення та бізнесу за 
рахунок створення 

Компенсаційного фонду 
(Пулу) на основі 

державно-приватного 

партнерства 

розмірів страхових сум; порядок сплати 

(компенсації) страхового платежу; порядок 
укладення договорів страхування; порядок 

та умови здійснення страхових виплат; 
умови припинення договору страхування 

тощо) і поширенням законодавчих змін на 

всій території України. 
▪ Прийняти нормативно-правовий акт НБУ, 

який встановив би «правила гри» (критерії 
відбору страховиків і страхових брокерів, 

порядок взаємодії учасників процесу тощо). 
▪ Поширення діяльності Пулу на широке коло 

сфер економіки держави, покриваючи 

захист як матеріальних об’єктів, так і життя 
та здоров’я людей від воєнно-політичних 

ризиків, наприклад, аграріїв від ризиків 
підриву під час польових робіт (по аналогії з 

ідеєю програми Terrorism Risk Insurance 

Program у США). 

21 2.1.1 Впровадження 

страхування воєнно-

політичних ризиків  – 
внесення змін до 
податкового 
законодавства 

Опрацювання необхідності внесення змін до НПА 

щодо питань оподаткування діяльності зі 

страхування воєнно-політичних ризиків 

Мінфін 

ВРУ 

НБУ 

30.09.2022 31.12.2022 

22  2.1.1 Впровадження 

страхування воєнно-
політичних ризиків – 

внесення змін до НПА в 
частині страхування 
воєнно-політичних 
ризиків на всій території 
України 

Впровадження страхування воєнно-політичних 

ризиків: 
▪ із залученням страхових компаній–

нерезидентів України; міжнародних 
фінансових установ (Lloyd’s of London, 

Багатостороннього агентства з гарантування 

інвестицій (MIGA)); 
▪ через створення державної системи 

страхування інвестицій на базі ЕКА або на 

ВРУ 

НБУ 

31.12.2022 2025 рік 
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базі новоствореного агентства сприяння 

інвестиціям; 
Рекомендовані зміни в законодавстві стосуються 

наступних питань: вимоги до сторін договорів 
страхування; предмет договору страхування; 

страхові ризики і страхові випадки; порядок 

визначення розмірів страхових сум; порядок 
сплати (компенсації) страхового платежу; 

порядок укладення договорів страхування; 
порядок та умови здійснення страхових виплат; 

умови припинення договору страхування. 
 

Прийняти нормативно-правовий акт НБУ, який 

встановив би «правила гри» (критерії відбору 
страховиків і страхових брокерів, порядок 

взаємодії учасників процесу тощо). 

23  2.1.5. Підвищити 
ефективність і 

розширити доступ до 
існуючих Фондів і 

програм кредитування, 

державних гарантій, 
покриття страхування 

ризиків окремих видів 
бізнесу. Забезпечити 

фінансування за рахунок 
фондів відновлення 

та/чи міжнародних 

донорів – розробка 
концепції та внесення 
змін до відповідних НПА 

Порядок надання форми заявок суб’єктів 
господарювання для отримання гарантій за 

кредитами на відновлення економіки. 
Уточнення категорій суб’єктів господарювання, 

які підпадають під таке гарантування. 

Забезпечити ефективне функціонування 
існуючих Фондів, удосконалення НПА в частині 

організації нагляду, системи-ризик-менеджменту, 
регулювання кредитних ризиків, ліквідності, 

формування кредитної політики, підготовки та 
подання звітності. 

Підвищити ефективність корпоративного 

управління в існуючих фондах, диверсифікацію 
джерел фінансування. 

Забезпечити фінансування за рахунок фондів 
відновлення та/чи міжнародних донорів. 

Опрацювання можливості запровадження 

банківської гарантії для участі українських 
виробників у міжнародних закупівлях 

КМУ 31.10.2022 31.12.2022 
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24 2.2.1.  Policy Response 

щодо реструктуризації 
кредитів – проект ЗУ 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
фінансову 
реструктуризацію» та 
деяких інших законів 
України» 

Подовження терміну дії такого інструмента як 

фінансова реструктуризація для врегулювання 
NPL та відновлення кредитоспроможності бізнес-

позичальників, як фінансова реструктуризація, 
поширення її на більш ширше коло позичальників 

та здешевлення доступу до інструмента. 

Ціль – підвищення кредитоспроможності 
корпоративних позичальників, врегулювання 

непрацюючих внаслідок війни кредитів. 

ВРУ  31.03.2023  31.08.2023 

25 2.2.1. Policy Response 

щодо реструктуризації 

кредитів – внесення змін 
до відповідних НПА 

Внесення змін до НПА щодо питань 

оподаткування розробленої механіки 

реструктуризації кредитів фізичних і юридичних 
осіб, втраченої застави за кредитами 

Мінфін 

ВРУ 

НБУ 
ФГВФО (за потреби) 

30.09.2022 31.12.2022 

26 2.2.1. Policy Response 

щодо реструктуризації 
кредитів – внесення змін 
до відповідних НПА 

▪ Розробка механізму реструктуризації 

кредитів позичальників (фізичних осіб), 
постраждалих внаслідок війни за рахунок 

коштів міжнародних донорів, фондів 
відновлення, державних коштів (за 

можливості). 
▪ Розробка механізму реструктуризації 

кредитів позичальників (юридичних осіб), 

постраждалих внаслідок війни (в т.ч. 
завдяки застосуванню "Київського 

підходу/Фінансової реструктуризації") за 
рахунок коштів міжнародних донорів, фондів 

відновлення, державних коштів (за 

можливості). 
▪ Законодавче врегулювання кредитних 

відносин, по яких предмет застави втрачено, 
або його ринкова вартість знизилася 

внаслідок війни. 

▪ Створення державного реєстру втрачених 
активів (нерухомості, рухомого майна, інших 

активів). 

НБУ 

ФГВФО 
Мінфін 

Мін’юст 

30.09.2022 31.12.2022 
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▪ Опрацювання можливості законодавчого 

врегулювання передачі всіх активів, 
кредитний ризик за якими збільшився до 

100%, до окремої установи в обмін на 
облігації цієї 

27 5.3.4. Впровадження 

європейських стандартів 
щодо автоматизації 

документообігу в 
інтересах споживачів 

фінансових послуг і 

регуляторів фінансових 
ринків (Paperless) – 

внесення змін до Правил 
застосування переліку 
документів, що 
утворюються в 
діяльності Національного 
банку України та банків 
України, затверджені 
Постановою Правління 
Національного банку 
України 27.11.2018 
№ 130 

Надання рішенням колегіальних органів банку 

статусу документів тимчасового зберігання 

НБУ ІІ етап 2025 рік 

28  3.1.11. Policy response 

щодо розвитку систем 

ідентифікації і 
інфраструктури 

ідентифікації – внести 
зміни до Положення про 
застосування 
електронного підпису в 
банківській системі 
України (Постанова 

Передбачити можливість створення/застосування 

УЕП/простого ЕП для підписання 

договорів/документів у відносинах між банком та 
клієнтом, якщо створення підпису відбувається 

під час віддаленої ідентифікації/верифікації 
клієнта та із застосуванням програмних 

комплексів, що використовуються Банком та 

забезпечують однозначну ідентифікацію особи, 
що використовує УЕП/простий ЕП. 

НБУ 30.09.2023 31.12.2023 



 
 

ПРОЕКТ 
 

324 
 

Правління НБУ від 
14.08.17 р. № 78) 

29  5.3.3. Впровадження 

європейських стандартів 

щодо модифікації 
підходів до звітності для 

підвищення 
ефективності 

регуляторів і наглядових 
процесів – внести зміни 
до Інструкції про 
порядок валютного 
нагляду банків за 
дотриманням 
резидентами граничних 
строків розрахунків за 
операціями з експорту та 
імпорту товарів, до  
Положення про заходи 
захисту та визначення 
порядку здійснення 
окремих операцій в 
іноземній валюті 

Встановити, що електронні копії документів, 

відскановані з оригіналів, можуть подаватися 

засобами програмно-технічного комплексу 
“клієнт-банк”, “клієнт-Інтернет-банк” або іншими 

програмно-технічними комплексами, що 
використовуються банком. Клієнт несе 

відповідальність за дійсність документів, наданих 
ним в копії. 

Копії документів в електронній формі, що 

надаються до банку іншим способом, ніж 
зазначено в попередньому абзаці,  обов’язково 

засвідчуються кваліфікованим електронним 
підписом. 

Банк забезпечує фіксацію способу надання 

клієнтом електронних копій документів. 

НБУ ІІ етап 2025 рік 

30 5.3.1. Інтеграція 
інформаційних систем 

державних банків з 

державними реєстрами 
та інформаційними 

системами ДПС – внести 
зміни до Інструкції про 
безготівкові розрахунки 
в Україні в національній 
валюті 

Встановити для клієнтів право подавати до банку 
документи, що підтверджують відсутність підстав 

для контролю банком сплати ЄСВ та/або  сплату 

ЄСВ та ПДФО /ВЗ через канали дистанційного 
обслуговування, із засвідченням копій документів 

КЕП клієнта/представника клієнта (або навіть без 
такого посвідчення, оскільки використання 

системи дистанційного обслуговування само по 

собі вимагає від клієнта належної авторизації).   

НБУ 
Мінфін 

01.09.2022 31.12.2022 

31  3.1.11.  Policy response 
щодо розвитку систем 

Встановити, що Банк може вживати заходів щодо 
актуалізації даних про клієнта, інших заходів 

НБУ 01.09.2024 31.12.2024 
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ідентифікації і 

інфраструктури 
ідентифікації – внести 
зміни до Положення про 
здійснення банками 
фінансового моніторингу 

належної перевірки  шляхом використання 

дистанційних систем обслуговування, засобів 
електронної пошти із застосуванням 

КЕП/удосконаленого електронного підпису, 
телефонного зв'язку, кол-центру, інших 

дистанційних каналів зв'язку в межах технічних 

можливостей банку. У будь-якому разі банк 
документує вжиття цих заходів таким чином, щоб 

бути здатним продемонструвати їх належне 
вжиття. 

32 5.3.4 Впровадження 

європейських стандартів 
щодо автоматизації 

документообігу в 
інтересах споживачів 

фінансових послуг і 

регуляторів фінансових 
ринків (Paperless) – 

внести зміни до ЗУ «Про 
хмарні послуги», до 

Положення про 

застосування банками 
технології хмарних 

обчислень та 
 надання хмарних послуг 

 (наразі існує в проекті),  
Положення про 

організацію 

бухгалтерського обліку, 
бухгалтерського 

контролю під час 
здійснення операційної 

діяльності в банках 

України   

Надання НБУ виключного права регулювання 

використання банками як об’єктами критичної 
інфраструктури хмарних послуг. 

Скасування регулювання КМУ порядку укладання 
банками договорів про використання хмарних 

послуг. 

Скасування обов’язкового застосування 
законодавства України для договорів про надання 

банкам хмарних послуг іноземними 
провайдерами. 

Максимальна доступність та універсальність 

використання банками хмарного середовища, 
відсутність заборон/обмежень для використання 

послуг провідних світових провайдерів (в т.ч. з 
фізичним розміщенням серверів на території ЄС). 

Вилучення обов’язкового зберігання інформації 
на серверах, що розташовані на території України 

(наразі на період воєнного стану ця норма 

фактично не застосовується, розміщення на 
серверах поза території України тимчасово 

дозволене). 

НБУ 

ВРУ 

ІІ етап 2025 рік 
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33 2.2.6.  Policy Response 

щодо збалансування 
прав кредиторів – внести 
зміни до Сімейного 
кодексу України,  ЗУ 
«Про охорону 
дитинства»,  ЗУ «Про 
іпотеку»,  ЗУ «Про 

основи соціального 
захисту бездомних 

громадян та 
безпритульних дітей», ЗУ 

«Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та 
документи, що 

підтверджують 
громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» 

Виключення необхідності згоди органу опіки та 

піклування на передачу в іпотеку житла, яке 
лише купується за рахунок кредиту та, за умови 

отримання кредиту та купівлі, може бути 
використане для проживання дитини  (Сімейний 

кодекс України, ст.177). 

 
Виключення необхідності згоди органу опіки та 

піклування на передачу в іпотеку житла, яке 
лише купується за рахунок кредиту та, за умови 

отримання кредиту та купівлі, може бути 
використане для проживання дитини ( ЗУ «Про 

охорону дитинства», ст. 17,18). 

 
Уточнення порядку виселення та зняття з 

реєстрації мешканців під час звернення стягнення 
на нерухомість ( ЗУ «Про іпотеку», ст.40). 

 

Виключення необхідності згоди органу опіки та 
піклування на передачу в іпотеку житла, яке 

лише купується за рахунок кредиту та, за умови 
отримання кредиту та купівлі, може бути 

використане для проживання дитини ( ЗУ «Про 

основи соціального захисту бездомних громадян 
та безпритульних дітей», ст.12). 

 
Встановлення презумпції вірності даних, що 

містяться в реєстрі, надання доступу до реєстру 
кредитодавцям з метою вчинення правочинів (ЗУ 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус», ст.ст.8,11). 

ВРУ 

 
 

 
 

 

 
ВРУ 
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01.03.2023 
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34 2.1.7 Policy response 
щодо торговельного 

Покращення законодавчої та нормативної бази 
для розробки ABF (інструментів торгового 

ВРУ 
НБУ 

ІІ етап 2025 рік 
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фінансування - внести 
зміни до Закону «Про 
забезпечення вимог 
кредиторів та реєстрацію 
обтяжень» та Закону 
«Про заставу»; прийняти 
Закон «Про факторинг» 

факторингу) та електронного виставлення 

рахунків (e-invoicing):  

• врегулювати випадки юридичної 
неоднозначності та невизначеності щодо 

регулювання застави, особливо щодо 
встановлення черговості вимог кредиторів; 

• забезпечити, щоб нормативна база 

забезпечувала ефективні методи 

примусового стягнення як ключових 
передумов для збільшення забезпеченого 

кредиту; 

• модернізувати існуючий реєстр вимог 
кредиторів та узгодити його із сучасними 

стандартами ведення реєстру на основі 
сповіщень; 

• виробити стратегічні підходи до режиму 

нормативно-правового регулювання 

відносин у сфері зворотного факторингу 
(внести корективи та роз’яснення до 

положень Цивільного кодексу, які 
регулюють переуступку вимог в цілому та 

факторинг зокрема, та забезпечити, щоб ці 

норми відповідали останнім міжнародним 
стандартам) і обрахунку зважування ризиків 

щодо корпоративних кредитів; 

• cприяти розвитку інших форм торговельного 
факторингу (без права регресу, 

міжнародного факторингу) та форфейтингу 

35 2.2.1.  Policy Response 
щодо реструктуризації 

кредитів – опрацювати 
необхідність розробки / 
внесення змін у НПА, що 
регламентують 
врегулювання NPL через 

Опрацювати доцільність та внесення змін до НПА 
щодо  системи врегулювання NPL, зокрема, через 

інструмент ARC 

ВРУ 
НБУ 

31.12.2022 31.03.2023 
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придбання та 
відновлення активів 

36  3.1.1 Управління і 

забезпечення готівкою в 

умовах воєнного стану - 
внести зміни у НПА, що 
регламентують 
діяльність банків та НФУ 
у сфері надання 
фінансових послуг 

Забезпечення непідконтрольних/деокупованих 

територій доступом до фінансових послуг, 

засобами платежу (готівка/безготівкові платежі): 
▪ Стимулювати банки тарифами на відкриття 

мобільних пересувних відділень  та 
банкоматів. 

▪ Підготовка змін та доповнень до 
нормативно-правових актів, які дозволять 

залучати агентів (від НФУ) до надання 

ширшого спектру фінансових продуктів та 
послуг. 

НБУ 31.10.2022 31.12.2022 

37  3.1.6.  Розробка 

концептуальної моделі 
щодо процедур переносу 

рахунків підприємств, які 
здійснили релокацію і 

ВПО - прийняття змін до 
НПА, що регламентують 
обслуговування рахунків 
клієнтів банків 

Розробка концептуальної моделі, змін і доповнень 

до нормативно-правових актів, якими 
передбачені вимоги до переносу рахунків 

НБУ 01.03.2023 2025 рік 

38  3.1.3.  Розробка 

концептуальної моделі 

спрощеної авторизації 
постачальників 

платіжних послуг, які 
вже належним чином 

авторизовані в ЄС - 

прийняття змін до 
відповідних НПА 

Підготовка проектів нормативно-правових 

актів/змін і доповнень до чинного законодавства, 

що уможливлять існування спрощених процедур 
авторизації постачальників платіжних послуг, які 

вже належним чином авторизовані в ЄС 

НБУ 31.12.2022 2025 рік 

39  5.2.6 Опрацювання 
можливостей 

використання цифрової 

валюти НБУ (CBDC) для 

Використання цифрової валюти НБУ (CBDC) для 
державних закупівель:  

▪ розробка технічних умов для інтеграції е-

гривні в процес закупівель; 

ВРУ 
НБУ 

31.10.2023 2025 рік 
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державних закупівель, 

соціальних виплат і 
задля популяризації 

інструменту – розробка 
/прийняття змін до 
відповідних НПА 

▪ розробка та введення в дію розпоряджень 

НБУ, якими регулюватиметься випуск та обіг 
е-гривні. 

40  3.1.2 Policy response 
щодо розвитку систем 

ідентифікації і 
інфраструктури 

ідентифікації – розробка 

/прийняття змін до 
відповідних НПА 

Використання фінансовими установами ЄС 
системи ідентифікації НБУ для підтвердження 

особи: 
▪ Визначення та пом’якшення юридичних 

бар’єрів, що можуть завадити 

транскордонному використанню даних 
BankID НБУ; 

▪ Забезпечення технічної інтеграції пілотних 
банків ЄС із системою BankID НБУ 

НБУ 31.12.2022 2025 рік 

41 2.1.15  Визначення 

можливості створення 
Банку реконструкції і 

розвитку (БРР) – 
розробка /прийняття 
змін до відповідних НПА 

Опрацювання доцільності і за наслідками аналізу 

розробка НПА щодо створення та принципів 
функціонування відповідного Банку 

НБУ 

Мінфін 

1.07.2023 2025 рік 

42 1.1.8  Регуляторна 
підтримка впровадження 

ринку сек’юритизації 

іпотечних, лізингових та 
інших активів банків – 
розробка /прийняття 
змін до відповідних НПА 
1.2.3  Забезпечення 

регулювання ринку 
сек’юритизації 

проблемних активів -  
розробка /прийняття 
змін до відповідних НПА 

Удосконалення НПА в частині організації угод з 
сек’юритизації активів банків. 

Удосконалення НПА в частині організації угод з 

позабалансової сек’юритизації проблемних 
активів банків. 

 
 

 

 

НБУ 01.03.2023 2025 рік 
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Підгрупа 5: Ринки капіталу. 

 
1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової системи, 

її реформування та розвиток»: 

Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

1) Ключові виклики 

(узагальнено для 

визначеної сфери: 

Ринки капіталу) 

1.  Значний відтік капіталу з України, різке зменшення ліквідності місцевих грошових ринків. Втрата активів 
підприємств реального сектору, знецінення обігового капіталу, обмеженість доступу підприємств до кредитних ресурсів 

банківського сектору 
2.  Одночасне швидке зниження реальних та номінальних доходів та заощаджень населення, обмежені можливості 

громадян щодо інвестування у фінансові інструменти 

3.  Високі ризики національної економіки та конкретних підприємств в умовах воєнної та поствоєнної економіки, які 
дестимулюють інвесторів щодо безпосередніх інвестицій в капітал підприємств 

4.  Обмежене функціонування ринків капіталу у зв’язку з припиненням у воєнний час діяльності значної кількості 
учасників ринку (емітентів, інвесторів, фінансових посередників)  

5.  Відсутність в чинному законодавстві України дієвих механізмів щодо фінансування інноваційних проектів, новітніх 
технологій та наукових розробок та складність залучення іноземних інвестиції для цих цілей 

6.  Розбудова повноцінно функціонуючих ринків капіталу є вкрай важливим та відповідальним завданням для 

розвитку української економіки на сучасному етапі 
7.  Необхідність у забезпеченні подальшого розвитку ринків капіталу та організованих товарних ринків України у 

відповідності до міжнародних стандартів та європейського законодавства шляхом проведення комплексних реформ з 
метою забезпечення належного рівня державного регулювання та нагляду на зазначених ринках, підвищення захисту 

прав інвесторів, розширення спектру фінансових інструментів та розбудови інфраструктури ринків  

8.  Завдяки потужним та ефективно працюючим вітчизняним ринкам капіталу та організованим товарним ринкам 
має бути сформований потужний довгостроковий інвестиційний ресурс, що інвестуватиметься в національну економіку 

та забезпечить формування капіталу для покриття майбутніх витрат 

2) Ключові можливості 

(узагальнено для 

визначеної сфери: 

Ринки капіталу) 

1.  Активізація та підвищення ефективності роботи ринків капіталу та організованих товарних ринків сприятиме 
збільшенню інвестицій в економіку країни та зростанню надходжень до Державного бюджету України 

2.  Покращення якості державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 
розробка та затвердження зразкових документів, пов’язаних з адміністративними послугами 

3.  Забезпечення функціонування ефективної системи протидії зловживанням на зазначених ринках у відповідності 
до Принципів IOSCO та положень європейського законодавства, дозволить забезпечити законодавчі передумови для 

приєднання до Меморандуму IOSCO, що сприятиме інтеграції вітчизняних ринків у глобальні фінансові ринки, що в свою 
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Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

чергу дасть можливість спростити та збільшити залучення інвесторів (в т.ч. іноземних) в економіку України внаслідок 
підвищення довіри до інвестування через інструменти ринків капіталу 

4.  Прискорення зусиль щодо аналізу прогалин та приведення законодавства України у відповідність до 

законодавства ЄС  
5.  Запровадження функціонування в Україні інвестиційних фондів у відповідності до європейських правил 

діяльності, таких як фонди колективного інвестування в цінні папери (UCITS), альтернативні інвестиційні фонди (AIFs), 
довгострокові інвестиційні фонди (ELTIFs), фонди венчурного капіталу (EuVECA), фонди соціального підприємництва 

(EuSEF) та фонди грошового ринку (MMFs), дасть можливості ефективного залучення інвестицій через механізми 
колективного інвестування 

6.  Інтеграція сфери ринків капіталу України у європейський фінансовий простір, залучення іноземних інвестицій в 

акціонерний та борговий капітал відновлювальних підприємств реального сектору 
7.  Запровадження повноцінного функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 

забезпечення, у поєднанні з І та ІІІ рівнями системи пенсійного забезпечення, забезпечить соціальні гарантії та фінансову 
стабільність пенсійної системи України, а також сприятиме забезпеченню економіку довгостроковими фінансовими 

ресурсами 

3) Ключові обмеження 

(узагальнено для 

визначеної сфери: 

Ринки капіталу) 

1. Значна тривалість процесу перетворення накопичень громадян у довгостроковий внутрішній фінансовий ресурс 

2. Неможливість належного виконання вітчизняним регулятором ринків капіталу та організованих товарних ринків своїх 

функцій, низька інституційна спроможність регулятора 

3. Відсутність ефективної системи протидії зловживанням на зазначених ринках, застарілі та дискримінаційні механізми 

оподаткування на ринках капіталу та організованих товарних ринків негативно впливають на подальший розвиток 

зазначених ринків в Україні внаслідок недовіри інвесторів до належного захисту їх інтересів та відсутності стимулів до 

інвестування через інструменти ринків капіталу 

 

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Функціонування фінансової системи, її реформування та розвиток» 

в обраній сфері: 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

1) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Відсутність ефективної системи протидії зловживанням на 

ринках капіталу та організованих товарних ринках, належних механізмів державного регулювання та нагляду на зазначених ринках, в 

т.ч. низький рівень інституційної та фінансової спроможності вітчизняного регулятора ринків капіталу та організованих товарних 

ринках. 

Ринки капіталу та організовані товарні ринки, запровадження регулювання яких передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» № 738-IX від 19.06.2020, потребують належного 

рівня державного регулювання та нагляду.  

Так, питання удосконалення захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу та організованих товарних ринках неможливо вирішити без 

законодавчого удосконалення механізмів державного регулювання у зазначеній сфері. Насамперед, таке законодавче удосконалення повинно полягати, 

зокрема, у забезпеченні інституційної спроможності та фінансової незалежності вітчизняного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, 

забезпеченні функціонування ефективної системи протидії зловживанням на зазначених ринках, а також забезпеченні міжнародної співпраці Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Необхідність приведення законодавства України у відповідність до Принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів Міжнародної організації комісій з 

цінних паперів (IOSCO), норм Регламенту ЄС № 596/2014 від 16.04.2014 про зловживання на ринку (MAR), Директиви ЄС № 2014/57/ЄС від 16.04.2014 про 

кримінальні санкції щодо ринкових зловживань (MAD) та інших актів ЄС в сфері фінансових послуг. 

Крім того, відсутність регуляторної еквівалентності у сферах конфіденційності та професійної таємниці не дозволяє НКЦПФР брати повноцінну участь у 

наглядових заходах для підтримки ефективного транскордонного нагляду. Це завдає шкоди ефективному регулюванню фінансових ринків України та їх 

фінансовій стабільності. 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Удосконалення законодавчої 

бази та впровадження механізмів 
належного державного 

регулювання та нагляду на 
ринках капіталу та організованих 

товарних ринках у відповідності 

до міжнародних стандартів та 
європейського законодавства, а 

також побудова ефективної 

1. Впровадження механізмів 

належного державного 
регулювання та нагляду на 

ринках капіталу та 
організованих товарних 

ринках у відповідності до 

міжнародних стандартів та 
європейського 

законодавства, а також 
побудова ефективної системи 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

системи протидії зловживанням 

на зазначених ринках 

протидії зловживанням на 

зазначених ринках. 

2. Досягнення відповідності 

законодавству ЄС 
вітчизняного законодавства 

щодо питань регулювання 
професійної таємниці на 

ринках капіталу з метою 

поглиблення взаємодії 

НКЦПФР з ESMA. 

 

Термін виконання в межах етапу 31.12.2022 31.12.2023  

Ризики досягнення цілі Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 
необхідності відповідних 

законодавчих змін 

Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 
необхідності відповідних 

законодавчих змін 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі 1. Удосконалення законодавчої 
бази з метою впровадження 

механізмів належного державного 

регулювання та нагляду на 
ринках капіталу та організованих 

товарних ринках у відповідності 
до міжнародних стандартів та 

європейського законодавства, а 

також побудова ефективної 
системи протидії зловживанням 

на зазначених ринках 

1. Підписання 
Багатостороннього 

Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо 
консультування та 

співробітництва і обміну 
інформацією IOSCO 

(Меморандум IOSCO) 

2. Отримано від ESMA статус 
еквівалентності вітчизняного 

законодавства щодо питань 
регулювання професійної 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

таємниці на ринках капіталу 

законодавству ЄС. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
 Удосконалення державного 

регулювання та нагляду на 
ринках капіталу та 

організованих товарних 

ринках та побудова 
ефективної системи протидії 

зловживанням на зазначених 
ринках потребує додаткових 

витрат на підвищення 

спроможності Національної 
комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 

 

Зв’язок цілі з іншими напрямами Функціонування фінансової 

системи, її реформування та 

розвиток / Банківська система та 

ринок небанківських послуг 

Євроінтеграція 

Функціонування фінансової 

системи, її реформування та 

розвиток / Банківська 
система та ринок 

небанківських послуг 

Євроінтеграція 

 

2) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Невідповідність окремих положень Податкового кодексу 

України термінології базового законодавства у сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також відсутність гармонізації 

системи оподаткування в зазначеній сфері та податкового стимулювання інвестування. 

Чинна редакція Податкового кодексу України містить положення, що не узгоджуються з термінологією базового законодавства у сфері ринків капіталу та 

організованих товарних ринків. Також, Податковий кодекс України містить значну кількість застарілих та неактуальних норм, які гальмують подальший 

активний розвиток ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні. 

Крім того, існує потреба у реформуванні механізмів оподаткування в сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків з метою стимулювання 

інвестування через фінансові інструменти в реальний сектор економіки, зокрема стимулювання довгострокових інвестицій.  
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Таким чином, існує необхідність в удосконаленні податкового законодавства в сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків з урахуванням 

очікувань та потреб учасників ринку. 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Удосконалення законодавчої 

бази з метою забезпечення 
гармонізації системи 

оподаткування на ринках капіталу 

та організованих товарних ринків 
та податкового стимулювання 

інвестування, у тому числі 

довгострокового 

  

Термін виконання в межах етапу 31.12.2022   

Ризики досягнення цілі Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 

законодавчих змін 

  

Вимірюваний показник досягнення цілі 1. Прийняття відповідних змін до 

законодавчої бази 

1. Підвищення інвестування 

через інструменти ринків 

капіталу, в тому числі 
довгострокового, за рахунок 

податкового стимулювання 
та гармонізації систем 

оподаткування в сфері ринків 
капіталу та організованих 

товарних ринків; 

2. Зростання надходжень до 
Державного бюджету України 

за рахунок активізації роботи 
ринків капіталу та 

організованих товарних 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

ринків та збільшення 

інвестицій в економіку країни 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
   

Зв’язок цілі з іншими напрямами Функціонування фінансової 
системи, її реформування та 

розвиток/ Податкова політика 

Функціонування фінансової 
системи, її реформування та 

розвиток/ Податкова 

політика 

 

3) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Недосконалість правового поля для впровадження нових та 

розвитку наявних фінансових інструментів 

На сьогодні сільське господарство є однією із стратегічних галузей економіки України, що забезпечує зростання економіки країни, а доступ до фінансування 

аграрного сектору може підвищити його продуктивність та прибутковість, покращуючи при цьому якість матеріалів та засобів виробництва. Важливим 

механізмом, що спростив би доступ до фінансових та товарних ресурсів для виробників сільськогосподарської продукції є обіг аграрних розписок. 

Крім того, в Україні відсутнє нормативне регулювання питань емісії таких фінансових інструментів, як соціальні облігації., що використовуються на 

європейських фінансових ринкахНедосконале регулювання ринку деривативних контрактів обмежує можливість інвесторів керувати власними ризиками 

та хеджувати свої інвестиції. 

Розвиток інструментів інвестування та запровадження нових фінансових інструментів з прив’язкою до надійних та довірених індекс-орієнтирів може також 

допомогти у спрямуванні внутрішньої та зовнішньої ліквідності на фінансові ринки України та, відповідно, підвищити інвестування в українську економіку. 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Удосконалення обігу аграрних 

розписок 

1. Розробка нових фінансових 
інструментів з прив’язкою до 

індексу міжбанківських 

ставок овернайт UONIA. 

2. Удосконалення 

законодавчої бази щодо 
питань регулювання ринків 

деривативних контрактів з 
метою одержання від 

Міжнародної асоціації свопів 

 



 
 

ПРОЕКТ 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

та деривативів (ISDA) 

позитивного юридичного 
висновку щодо неттінгу, 

ліквідаційного неттінгу та 

забезпечення. 

3. Впровадження нових 
фінансових інструментів, 

зокрема врегулювання 

питань емісії соціальних 

облігацій.  

Термін виконання в межах етапу 31.12.2022 31.12.2025  

Ризики досягнення цілі 1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 

законодавчих змін. 

1. Досягнення цілі залежить 
від поновлення 

міжбанківської активності, на 
якій базується індекс 

міжбанківських ставок 

овернайт UONIA. 

2. Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 
необхідності відповідних 

законодавчих змін. 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі 1. Розширення сфери 
використання аграрних розписок, 

зокрема кола виробників 

сільськогосподарської продукції, 
які зможуть використовувати 

аграрні розписки з метою 
отримання доступу до фінансових 

та товарних ресурсів. 

1. Ухвалення парламентом 
змін до відповідного 

законодавства, які 

врегулюватимуть деякі 
аспекти, пов’язані з 

деривативними контрактами.  

2. Врегульовано питання 

емісії соціальних облігацій. 

 



 
 

ПРОЕКТ 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Запроваджено фінансові 

інструменти з прив’язкою до 
індексу міжбанківських 

ставок овернайт UONIA.  

3. Одержано від Міжнародної 

асоціації свопів та 
деривативів (ISDA) 

позитивний юридичний 

висновок щодо неттінгу, 
ліквідаційного неттінгу та 

забезпечення. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими напрямами Нова аграрна політика Функціонування фінансової 
системи, її реформування та 

розвиток / Банківська 

система та ринок 

небанківських послуг 

 

 

4) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Необхідність удосконалення діяльності товариств, 

підвищення рівня корпоративного управління та захисту міноритарних інвесторів, забезпечення повної гармонізації національного 

законодавства про компанії та корпоративне управління із законодавством Європейського Союзу 

Наразі існує необхідність удосконалення діяльності товариств та підвищення рівня корпоративного управління у відповідності до законодавства ЄС шляхом, 

зокрема запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління товариством, механізму проведення загальних зборів із 

застосуванням електронного голосування, врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства та приведення норм щодо 

представництва акціонерів, а також норм щодо злиття, приєднання, виділу та поділу акціонерних товариств у відповідність до законодавства Європейського 

Союзу. 



 
 

ПРОЕКТ 
 

340 
 

 
Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

1. Удосконалення законодавчої 

бази з метою покращення 
діяльності товариств, підвищення 

рівня корпоративного управління 
та захисту міноритарних 

інвесторів у відповідності до 
найкращих світових практик та 

вимог законодавства ЄС 

  

Термін виконання в межах етапу 31.12.2022   

Ризики досягнення цілі 1. Неузгодженість позицій, 
відсутність порозуміння щодо 

необхідності відповідних 

законодавчих змін 

  

Вимірюваний показник досягнення цілі 1. Удосконалення діяльності 

товариств, підвищення рівня 
корпоративного управління та 

захисту міноритарних інвесторів 
за рахунок запровадження в 

акціонерних товариствах 

однорівневої структури 
управління товариством, 

механізму проведення загальних 
зборів із застосуванням 

електронного голосування, 

врегулювання питання 
відповідальності посадових осіб 

акціонерного товариства у 
відповідності до найкращих 

  



 
 

ПРОЕКТ 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

світових практик та вимог 

законодавства ЄС. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
   

Зв’язок цілі з іншими напрямами Євроінтеграція 

Відновлення та розвиток 

економіки 

  

5) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Відсутність повноцінного функціонування системи 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та недосконалість системи недержавного пенсійного 

забезпечення 

Демографічна ситуація в Україні на даний час та в майбутньому призводитиме до зменшення відрахувань платників єдиного соціально внеску, який є 

основним джерелом солідарної пенсійної системи, що в свою чергу призводить до збільшення навантаження на Державний бюджет. В таких умовах 

розраховувати на реальне підвищення рівня пенсійного забезпечення в майбутньому за рахунок лише солідарної системи є неможливим. Зазначене 

підвищення можливе лише за рахунок впровадження системи накопичення та ефективного інвестування заощаджень громадян, які здійснюватимуться 

ними протягом їх трудової діяльності, а саме шляхом запровадження функціонування другого рівня пенсійної системи - загальнообов’язкового 

накопичувального пенсійного забезпечення та ефективного функціонування третього рівня пенсійної системи - недержавного пенсійного забезпечення. 

Крім того, існує ряд проблем у сфері недержавного пенсійного забезпечення, які потребують удосконалення питань регулювання, нагляду, відповідальності 

та надійності суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення у відповідності до вимог європейських актів, зокрема Директиви (ЄС) № 2016/2341 від 14 

грудня 2016 року про діяльність та нагляд за установами професійного пенсійного забезпечення (IORPs) 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 
 1. Прийняття законодавчої 

бази з метою запровадження 
повноцінного 

функціонування системи 

загальнообов’язкового 
накопичувального пенсійного 

забезпечення в Україні та 

 



 
 

ПРОЕКТ 
 

342 
 

 
Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

удосконалення недержавного 

пенсійного забезпечення 

Термін виконання в межах етапу  31.12.2023  

Ризики досягнення цілі  1. Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 
необхідності відповідних 

законодавчих змін; 

2. Скорочення чисельності 

працездатного населення, 

зростання рівня безробіття, 
падіння обсягів ВВП, що 

негативно вплине на темпи 
приросту показника 

середньої заробітної плати, 
яка є базовою для 

забезпечення сталого 

зростання обсягів системи 
накопичувального пенсійного 

забезпечення. 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі   1.Запровадження 
повноцінного 

функціонування системи 
загальнообов’язкового 

накопичувального 

пенсійного забезпечення 
в Україні та 

удосконалення 
недержавного 



 
 

ПРОЕКТ 
 

343 
 

 
Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

пенсійного 

забезпечення. 

2. Підвищення обсягу 

активів 
накопичувального 

пенсійного 

забезпечення. 

3. Підвищення рівня 

проникнення пенсійних 
активів недержавних 

пенсійних фондів. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

  Запровадження 
функціонування системи 

загальнообов’язкового 
накопичувального 

пенсійного забезпечення 
може передбачати 

витрати Державного 

бюджету України у 
перший рік 

запровадження за 
орієнтовними 

розрахунками в розмірі 

30,8 млрд грн, з них 15,4 
млрд грн – на 

компенсацію фондам 
загальнообов’язкового 

державного соціального 

та пенсійного 
страхування втрат від 



 
 

ПРОЕКТ 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

недонадходжень 

єдиного соціального 
внеску, 15,4 млрд грн – 

на сплату додаткового 
накопичувального 

внеску за рахунок коштів 
державного бюджету на 

користь учасників 

системи 

Зв’язок цілі з іншими напрямами  Соціальний захист Соціальний захист 

6) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Відсутність повної відповідності українського законодавства 

положенням актів Європейського Союзу в сфері інфраструктури фінансових ринків, рейтингування, спільного інвестування та 

сек’юритизації.  

З метою забезпечення розбудови інфраструктури ринків капіталу у відповідності до європейських правил та покращення її ефективності, необхідним є 

забезпечення повної відповідності українського законодавства положенням актів ЄС в сфері інфраструктури фінансових ринків, зокрема в частині 

функціонування систем клірингу, забезпечення розрахунків та депозитарної системи. 

З метою покращення інвестиційного клімату в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів та мінімізації ризиків на ринках капіталу необхідним є 

реформування ринку рейтингування, зокрема удосконалення правових засад визначення рейтингів та їх використання, а також встановлення 

відповідальності для рейтингових агентств за порушення вимог законодавства у відповідності до законодавства ЄС. 

З метою забезпечення ефективних механізмів колективного інвестування в Україні існує необхідність запровадження функціонування інвестиційних фондів 

у відповідності до європейських правил діяльності, таких як фонди колективного інвестування в цінні папери (UCITS), альтернативні інвестиційні фонди 

(AIFs), довгострокові інвестиційні фонди (ELTIFs), фонди венчурного капіталу (EuVECA), фонди соціального підприємництва (EuSEF) та фонди грошового 

ринку (MMFs). 

З метою впровадження нових та розвитку наявних фінансових інструментів у відповідності до вимог актів Європейського Союзу необхідним є 

запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні. 



 
 

ПРОЕКТ 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Розблокування операцій з 

активами ІСІ, НПФ, відновлення 

обігу цінних паперів 

1. Удосконалення 

законодавчої бази з метою 
імплементації до 

вітчизняного законодавства 
положень актів 

законодавства 
Європейського Союзу в сфері 

інфраструктури ринків 

капіталу, рейтингування, 
спільного інвестування та 

сек’юритизації 

2. Запровадження нових 

можливостей щодо 

інвестування. 

 

Термін виконання в межах етапу 31.12.2022 31.12.2025  

Ризики досягнення цілі Продовження дії воєнного стану  Неузгодженість позицій, 

відсутність порозуміння щодо 
необхідності відповідних 

законодавчих змін. 

 

Вимірюваний показник досягнення цілі   1. Удосконалення 
функціонування 

інфраструктури ринків 
капіталу, діяльності в 

сфері рейтингування, 

спільного інвестування 
та запровадження 

механізмів 
сек’юритизації у 

відповідності до вимог 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

законодавства 

Європейського Союзу 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
   

Зв’язок цілі з іншими напрямами  Євроінтеграція 

Діджиталізація 

Функціонування фінансової 
системи, її реформування та 

розвиток/ 

Банківська система та ринок 

небанківських послуг 

Відновлення та розвиток 

економіки 

 

7) Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу (опис): Відсутність ефективних механізмів оздоровлення та 

виведення з ринку проблемних фінансових установ, схем компенсації інвесторам, а також функціонування інституту бенчмарків 

З метою покращення інвестиційного клімату в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів та мінімізації ризиків для інвесторів на ринках капіталу 

необхідним є упровадження ефективної системи раннього реагування та нагляду на основі оцінки ризиків, впровадження поліпшених механізмів 

врегулювання процедур виведення з ринку проблемних фінансових установ, запровадження механізмів компенсації інвестицій в цінні папери, втрачених 

внаслідок шахрайських дій, а також запровадження інституту бенчмарків у відповідності до європейського законодавства 

Ціль яку необхідно досягти для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

  1. Прийняття 
законодавчої бази з 

метою врегулювання 
питань оздоровлення та 

виведення з ринку 
проблемних фінансових 

установ, запровадження 

схем компенсації 
інвесторам, а також 
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Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 

року – грудень 2032 

року 

запровадження інституту 

бенчмарків. 

Термін виконання в межах етапу   31.12.2027 

Ризики досягнення цілі   1. Неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння щодо 

необхідності відповідних 

законодавчих змін. 

Вимірюваний показник досягнення цілі   1. Запровадження 

ефективних механізмів 
оздоровлення та 

виведення з ринку 
проблемних фінансових 

установ, схем 

компенсації інвесторам, 
а також забезпечення 

функціонування 

інституту бенчмарків. 

Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
   

Зв’язок цілі з іншими напрямами   Євроінтеграція 

 
2.2. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми: 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 .06. 2020 № 471 

В процесі виконання 
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п/п Назва програмного документу Поточний стан 

2. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року (нова редакція), 
затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 02.03.2021 № 140, рішенням Правління Національного банку України від 

18.03.2021 № 97-рш, та рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

25.02.2021 № 193 

В процесі виконання 

3. Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.03. 2021 № 179 

В процесі виконання 

4. План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік (ПЗР), 

затвердженим Постановою Верховної Ради України від 15.02.2022 № 2036-IX  
В процесі виконання 

5. План організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 11.08.2021 «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 

року», схваленим на засіданні Кабінету Міністрів України 01.09.2021 

В процесі виконання 

6. План заходів з реалізації Листа про наміри Уряду України та Національного банку 

України від 08 листопада 2021 року та Меморандуму про економічну та фінансову 

політику 

В процесі виконання 

7. План заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021—2023 роки, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1617-

р 

В процесі виконання 

 

2.3. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі): 

п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 
завдання від 

завдань інших 
напрямів, сфер, 

проблем 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

Ціль (1) Удосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

1.1 Прийняття ВРУ у другому читанні та в цілому як Закону проєкту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу 
та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України 

щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних 

ринках» (реєстраційний номер у ВРУ 5865 від 26.08.2021)  

31.12.2022 (У ПЗР було передбачено 

строк – І квартал) 

1. Неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння щодо 

необхідності 
відповідних 

законодавчих змін. 

2. Функціонування 
фінансової системи, 

її реформування та 
розвиток/Банківська 

система та ринок 

небанківських 

послуг. 

3. Євроінтеграція. 

1.2 Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

прийнятого Закону  
Після реалізації п. 1.1  

1.3 Підписання Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо 
консультування та співробітництва і обміну інформацією IOSCO (Меморандум 

IOSCO) та набуття статусу повноцінного члена цієї міжнародної фінансової 

організації 

Після реалізації п. 1.1  Функціонування 
фінансової системи, 

її реформування та 

розвиток/ 

Банківська система 

та ринок 
небанківських 

послуг. 

1.4 Проведення дослідження відповідності законодавству ЄС вітчизняного 
законодавства щодо питань регулювання професійної таємниці на ринках капіталу 

з метою поглиблення взаємодії НКЦПФР з ESMA 

31.12.2023 Функціонування 
фінансової системи, 

її реформування та 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

 розвиток/ 

Банківська система 
та ринок 

небанківських 

послуг. 

1.5 Приведення у разі необхідності вітчизняного законодавства щодо питань 

регулювання професійної таємниці на ринках капіталу у відповідність до 

законодавства ЄС з метою досягнення регуляторної еквівалентності  

Після реалізації п. 1.4 Євроінтеграція 

1.6 Підготовка комплексних інформаційних заходів (роз'яснювальні та презентаційні 

матеріали, проведення круглих столів, семінарів) щодо впровадження змін щодо 

регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках 

Постійно  

Ціль (2) Забезпечення гармонізації системи оподаткування в сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків та податкового стимулювання 

інвестування, у тому числі довгострокового 

2.1 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України (щодо удосконалення оподаткування в сфері 

ринків капіталу та організованих товарних ринків)», зокрема: 

- запровадження механізмів податкового стимулювання інвесторів на здійснення 

інвестицій у фінансові інструменти, у тому числі довгострокових інвестицій, зокрема 

шляхом запровадження спеціальних інвестиційних рахунків;  

- врегулювання питань, пов’язаних з оподаткуванням торгівлі товарними 

деривативними контрактами та іншими активами, допущеними до торгів на 
організованих ринках, з переходом до оподаткування трансакцій на нетто-основі 

(після неттінгу/клірингу);  

- удосконалення питань діяльності податкових агентів під час оподаткування 

операцій з фінансовими інструментами, та інших питань. 

До 31.10.2022 (У ПЗР було 

передбачено на лютий) 

Функціонування 

фінансової системи, 

її реформування та 
розвиток/Податкова 

політика 

2.2 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інвестицій фізичних осіб у 

До 31.10.2022  Функціонування 
фінансової системи, 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

фінансові інструменти шляхом встановлення єдиної ставки оподаткування ПДФО 

кінцевих пасивних доходів від інвестицій фізичної особи на рівні 5%). 
 

 

її реформування та 

розвиток/ 

Податкова політика 

2.3 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України (щодо створення податкових пільг на внески до 

НПФ)». 

До 31.10.2022 Функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвиток/Податкова 

політика 

2.4 Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

прийнятого Закону 
Після реалізації п. 2.1-2.3 Функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвиток/ 

Податкова політика 

2.5 Підготовка комплексних інформаційних заходів (роз'яснювальні та презентаційні 

матеріали, проведення круглих столів, семінарів) щодо впровадження змін щодо 

оподаткування та активізації інвестування 

Постійно  

Ціль (3) Впровадження нових та розвиток наявних фінансових інструментів 

3.1 Прийняття ВРУ у повторному першому читанні та в цілому як Закону проєкту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких 
інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних 

розписок» (реєстраційний номер у ВРУ 2805-д від 29.12.2021, доопрацьований) 

До 31.12.2022 Нова аграрна 

політика 

 

3.2 Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

прийнятого Закону 
Після реалізації п. 3.1 Нова аграрна 

політика 

3.3 Завершення реформи ринку деривативних контрактів з метою забезпечення 
практичної дії законодавчих положень шляхом ухвалення парламентом змін до 

До 31.12.2023  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

відповідного законодавства, які врегулюватимуть деякі аспекти, пов’язані з 

деривативними контрактами 

3.4 Врегулювання питань емісії соціальних облігацій. До 31.12.2024  

3.5 Розробка та запровадження нових фінансових інструментів з прив’язкою до індексу 

міжбанківських ставок овернайт UONIA 
До 31.12.2023 Функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвиток/ 

Банківська система 
та ринок 

небанківських 

послуг 

3.6 Підготовка комплексних інформаційних заходів (роз'яснювальні та презентаційні 

матеріали, проведення круглих столів, семінарів) щодо впровадження нових 

фінансових інструментів 

Постійно  

Ціль (4) Удосконалення діяльності товариств, підвищення рівня корпоративного управління та захисту міноритарних інвесторів 

4.1 Прийняття ВРУ у другому читанні та в цілому як Закону проєкту Закону України 

«Про акціонерні товариства» (реєстраційний номер у ВРУ 2493 від 25.11.2019 

До 31.12.2022 Євроінтеграція 

Відновлення та 

розвиток економіки 

 

4.2 Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

прийнятого Закону 
Після реалізації п. 4.1  

4.3 Підготовка комплексних інформаційних заходів (роз'яснювальні та презентаційні 
матеріали, проведення круглих столів, семінарів) щодо впровадження змін щодо 

законодавства про компанії та корпоративне управління 

Постійно  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

Ціль (5) Запровадження повноцінного функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та 

удосконалення недержавного пенсійного забезпечення 

5.1 Прийняття ВРУ у повторному першому читанні та в цілому як Закону проєкту Закону 

України «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» 

(реєстраційний номер у ВРУ 2683 від 23.11.2021, доопрацьований) 

До 31.12.2023 Соціальний захист 

5.2 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших 

законодавчих актів щодо удосконалення недержавного пенсійного забезпечення» 

До 31.12.2023 Соціальний захист 

5.3 Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

прийнятих Законів 
Після реалізації пп. 5.1 та 5.2 Соціальний захист 

5.4 Підготовка комплексних інформаційних заходів (роз'яснювальні та презентаційні 
матеріали, проведення круглих столів, семінарів) щодо впровадження 

функціонування системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного 

забезпечення в Україні та змін щодо недержавного пенсійного забезпечення 

Постійно Соціальний захист 

Ціль (6) Удосконалення функціонування інфраструктури ринків капіталу, діяльності в сфері рейтингування, спільного інвестування та запровадження 

механізмів сек’юритизації 

6.1 Внесення змін до Рішення НКЦПФР №144 від 08.03.2022 До 31.12.2022 Продовження дії 

воєнного стану 

6.2 Прийняття ВРУ у першому та другому читанні проєкту Закону України «Про 

рейтингування» (реєстраційний номер у ВРУ 5819 від 22.07.2021) 

До 31.12.2023 Неузгодженість 
позицій, відсутність 

порозуміння щодо 

відповідних 

законодавчих змін 

6.3 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України щодо імплементації 

актів ЄС в сфері інфраструктури ринків капіталу 

До 31.12.2025 Євроінтеграція 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

6.4 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України щодо облігацій з 

покриттям та сек’юритизації  
До 31.12.2024 Євроінтеграція 

6.5 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України «Про інвестиційні 

фонди» 
До 31.12.2024 Євроінтеграція 

6.6 Розширення можливості поєднання професійної діяльності на ринках капіталу та 
передбачення можливості надання професійними учасниками коштів у позику, 

шляхом внесення змін у законодавчу базу 

До 31.12.2025  

6.7 Розробка та запровадження законодавчої бази щодо функціонування 

краудфандингових платформ 

До 31.12.2025 Діджиталізація 

 

6.8 Вивчення ініціатив щодо цифровізації: розгортання технології Distributed Ledger в 

послугах на ринках капіталу, запровадження смарт-контрактів для проведення 

операцій на ринках капіталу 

До 31.12.2025 Діджиталізація 

6.9 Створення регульованого грошового ринку До 31.12.2025 Функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвиток/ 

Банківська система 

та ринок 

небанківських 

послуг. 

6.10 Створення торгового репозиторію для інформації щодо позабіржових деривативних 

контрактів в Україні 

До 31.12.2023 Функціонування 
фінансової системи, 

її реформування та 

розвиток/ 

Банківська система 

та ринок 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

небанківських 

послуг. 

6.11 Створення законодавчої бази та здійснення необхідних заходів з метою 

запровадження функціонування Національного інвестиційного фонду, який 

запровадить професійне управління активами та сприятиме підготовці підприємств 

державної власності до їх поступової приватизації через механізми ринків капіталу 

До 31.06.2025 Відновлення та 

розвиток економіки 

6.12 Подальший розвиток внутрішніх ринків РЕПО, зокрема за рахунок розширення 

обсягів РЕПО з контролем ризиків через Розрахунковий центр з обслуговування 

договорів на фінансових ринках 

До 31.12.2025 Функціонування 

фінансової системи, 
її реформування та 

розвиток/ 

Банківська система 

та ринок 
небанківських 

послуг 

6.13 Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

прийнятих Законів 

Після реалізації п. 6.1 – 6.6, 6.10  

6.14 Підготовка комплексних інформаційних заходів (роз'яснювальні та презентаційні 

матеріали, проведення круглих столів, семінарів) щодо впровадження зазначених 

законодавчих ініціатив 

Постійно  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

Ціль (7) упровадження ефективних механізмів оздоровлення та виведення з ринку проблемних фінансових установ, схем компенсації інвесторам, а також 

забезпечення функціонування інституту бенчмарків 

7.1 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України щодо врегулювання 

питань оздоровлення та виведення з ринку інвестиційних фірм 
До 31.12.2026 Неузгодженість 

позицій, відсутність 
порозуміння щодо 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 
завдань інших 

напрямів, сфер, 
проблем 

відповідних 

законодавчих змін 

Євроінтеграція 

7.2 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України щодо схем 

компенсації інвесторам 

До 31.12.2026 Євроінтеграція 

7.3 Внесення на розгляд та прийняття ВРУ проєкту Закону України щодо 

запровадження інституту бенчмарків 
До 31.12.2027 Євроінтеграція 

7.4 Розробка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

прийнятих Законів 

Після реалізації пп. 7.1 – 7.3 Євроінтеграція 

7.5 Підготовка комплексних інформаційних заходів (роз'яснювальні та презентаційні 

матеріали, проведення круглих столів, семінарів) щодо впровадження зазначених 

законодавчих ініціатив 

Постійно   
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3. Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання): 

 

Опис 
проекту 

до 
завдання 

N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 
необхідності 

проекту 

Якісні 
показники 

виконання 
проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 
ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 
орган 

державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 
(млн. грн) 

Пропоновані 
джерела 

фінансування 

Необхідне 

нормативно-
правове 

забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 
права ЄС 

(загальний 

коментар) 

На 

досягнен

ня цілі 1 з 
таблиці 

2.3. 
Удосконале

ння 
державног

о 

регулюван
ня та 

нагляду на 
ринках 

капіталу та 

організова
них 

товарних 
ринках 

Забезпечення 

функціонування 

ефективної 
системи протидії 

зловживанням на 
ринках капіталу 

та організованих 
товарних ринках 

з метою 

підвищення 
захисту 

інвесторів 
Забезпечення 

умов для 

приєднання до 
Багатосторонньо

го меморандуму 
про 

взаєморозуміння 

щодо 
консультування 

та 

Забезпечен

ня 

ефективної 
боротьби з 

порушенням
и 

законодавст
ва на 

ринках 

капіталу та 
організован

их товарних 
ринків та 

покращення 

дисциплінов
аності 

учасників 
зазначених 

ринків, що в 

свою чергу 
призведе до 

підвищення 

Покращення 

якості 

державного 
регулювання 

ринків 
капіталу та 

організованих 
товарних 

ринків 

сприятиме 
підвищенню 

довіри до 
зазначених 

ринків та 

збільшенню 
інвестицій в 

економіку 
країни 

Зростання 

надходжень до 
Державного 

бюджету 

Комітет з питань 

фінансів, 

податкової та 
митної політики, 

НКЦПФР (за 
згодою) 

Потребує 

додаткових 

витрат на 
підвищення 

фінансової 
спроможності 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 

фондового 
ринку. 

 
Розрахунки 

не 

проводились 

Державний 

бюджет 

України та 
кошти 

спеціальних 
фондів; 

 
Міжнародна 

технічна 

допомога 

Прийняття 

проєкту 

Закону України 
«Про внесення 

змін до Закону 
України «Про 

державне 
регулювання 

ринків 

капіталу та 
організованих 

товарних 
ринків» та 

деяких інших 

законодавчих 
актів України 

щодо 
регулювання 

та нагляду на 

ринках 
капіталу та 

організованих 

 Принципи 

регулювання 

ринку цінних 
паперів 

Міжнародної 
організації 

комісій з 
цінних паперів 

(IOSCO), 

Регламент ЄС 
№ 596/2014 

від 16.04.2014 
про 

зловживання 

на ринку 
(MAR) та 

Директива ЄС 
№ 2014/57/ЄС 

від 16.04.2014 

про 
кримінальні 

санкції щодо 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

співробітництва і 
обміну 

інформацією 
Міжнародної 

організації 

комісій з цінних 
паперів 

(Меморандуму 
IOSCO) 

довіри до 
інвестуванн

я через 
інструменти 

ринків 

капіталу 

України за 
рахунок 

підвищення 
ефективності 

застосування 

фінансових 
санкцій 

(штрафів) за 
порушення 

законодавства 
про ринки 

капіталу та 

організовані 
товарні ринки, 

законодавства 
про акціонерні 

товариства, 

законодавства 
про захист 

прав 
споживачів. 

товарних 
ринках» 

(реєстраційни
й номер у ВРУ 

5865 від 

26.08.2021) та 
нормативно-

правових 
актів, 

необхідних 
для реалізації 

прийнятого 

Закону 

ринкових 
зловживань 

(MAD) та інші 

На 
досягнен

ня цілі 3 з 
таблиці 

Удосконалення 
законодавства 

щодо 
функціонування 

Підвищення 
надійності 

аграрних 
розписок, 

Розширення 
сфери 

використання 
аграрних 

Комітет з питань 
фінансів, 

податкової та 
митної політики, 

Існуватиме 
потреба у 

доопрацюванні 
програмного 

Міжнародна 
технічна 

допомога 

Прийняття 
проєкту 

Закону України 
«Про внесення 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

2.3. 
Впровадже

ння нових 
та 

розвиток 

наявних 
фінансових 

інструменті
в 

та обігу аграрних 
розписок 

забезпечен
ня 

можливості 
їх обігу на 

вторинному 

ринку, у 
тому числі, 

організован
ому, 

спрощення 
та 

здешевленн

я процедур 
видачі 

аграрних 
розписок  

розписок, 
зокрема кола 

виробників 
сільськогоспод

арської 

продукції, які 
зможуть 

використовува
ти аграрні 

розписки з 
метою 

отримання 

доступу до 
фінансових та 

товарних 
ресурсів 

 НКЦПФР (за 
згодою) 

забезпечення 
функціонуванн

я Реєстру 
аграрних 

розписок, з 

урахуванням 
прийнятого 

Закону. 
 

Розрахунки 
не 

проводились 

змін до Закону 
України "Про 

аграрні 
розписки" та 

деяких інших 

законодавчих 
актів України 

щодо 
функціонуванн

я та обігу 
аграрних 

розписок» 

(реєстраційни
й номер у ВРУ 

2805-д від 
29.12.2021, 

доопрацьован

ий) та 
нормативно-

правових 
актів, 

спрямованих 

на реалізацію 
прийнятого 

Закону 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

На 
досягнен

ня цілі 4 з 
таблиці 

2.3. 

Удосконале
ння 

діяльності 
товариств, 

підвищенн
я рівня 

корпоратив

ного 
управління 

та захисту 
міноритарн

их 

інвесторів 

Удосконалення 
та гармонізація 

законодавства 
України у сфері 

корпоративного 

управління та 
діяльності 

товариств у 
відповідності до 

актів 
Європейського 

Союзу 

Запровадже
ння в 

акціонерних 
товариствах 

однорівнево

ї структури 
управління 

товариство
м, 

механізму 
проведення 

загальних 

зборів із 
застосуванн

ям 
електронног

о 

голосування
, 

врегулюван
ня питання 

відповідаль

ності 
посадових 

осіб 
акціонерног

Удосконалення 
діяльності 

товариств та 
підвищення 

рівня 

корпоративног
о управління у 

господарських 
товариствах 

відповідно до 
європейських 

практик та 

стандартів, 
сприятиме 

захисту прав 
інвесторів та 

розширенню 

можливостей 
для залучення 

капіталу. 

 Комітет з питань 
економічного 

розвитку, 
НКЦПФР (за 

згодою) 

Існуватиме 
потреба у 

розробці 
програмного 

забезпечення 

функціонуванн
я 

Авторизованої 
електронної 

системи для 
проведення 

електронних 

загальних 
зборів 

акціонерів, з 
урахуванням 

прийнятого 

Закону. 
 

Розрахунки 
не 

проводились 

Міжнародна 
технічна 

допомога 

Прийняття 
проєкту 

Закону України 
«Про 

акціонерні 

товариства» 
(реєстраційни

й номер у ВРУ 
2493 від 

25.11.2019) та 
нормативно-

правових 

актів, 
спрямованих 

на реалізацію 
прийнятого 

Закону 

Директива ЄС 
№2007/36/ЄС 

від 11.06.2007 
про реалізацію 

окремих прав 

акціонерів у 
лістингових 

компаніях та 
Директиви ЄС 

№2017/1132/Є
С від 

14.06.2017 

стосовно 
деяких 

аспектів 
законодавства 

про компанії. 



 
 

ПРОЕКТ 
 

361 
 

Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

о 
товариства 

та 
приведення 

норм щодо 

представни
цтва 

акціонерів, 
а також 

норм щодо 
злиття, 

приєднання, 

виділу та 
поділу 

акціонерних 
товариств у 

відповідніст

ь до 
законодавст

ва 
Європейськ

ого Союзу. 

На 

досягнен
ня цілі 5 з 

Визначення 

правових, 
економічних та 

Повноцінне 

та 
ефективне 

Запровадженн

я повноцінного 
функціонуванн

Комітет з питань 

соціальної 
політики та 

30 800,00 

млн. грн. 

Державний 

бюджет 
України; 

Прийняття 

проєкту 
Закону України 

Директива 

(ЄС) 
№ 2016/2341 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

таблиці 
2.3. 

Запровадж
ення 

повноцінно

го 
функціонув

ання 
системи 

загальнооб
ов’язкового 

накопичува

льного 
пенсійного 

забезпечен
ня в 

Україні та 

удосконале
ння 

недержавн
ого 

пенсійного 

забезпечен
ня 

організаційних 
засад 

функціонування 
системи 

загальнообов’язк

ового 
накопичувальног

о пенсійного 
забезпечення в 

Україні. 
Удосконалення 

питань 

регулювання, 
нагляду, 

відповідальності 
та надійності 

суб’єктів 

недержавного 
пенсійного 

забезпечення. 

функціонува
ння ІІ та ІІІ 

рівнів 
пенсійної 

системи 

України 

я системи 
загальнообов’я

зкового 
накопичувальн

ого пенсійного 

забезпечення, 
у поєднанні з 

ефективно 
працюючим ІІІ 

рівнем системи 
пенсійного 

забезпечення, 

забезпечить 
соціальні 

гарантії та 
фінансову 

стабільність 

пенсійної 
системи 

України, 
сприятиме 

розвитку 

ринків 
капіталу та 

забезпечить 
економіку 

захисту прав 
ветеранів, 

Комітет з питань 
фінансів, 

податкової та 

митної політики, 
НКЦПФР 

(за згодою), 
Мінсоцполітики, 

Мінфін, 
ПФУ 

 
Міжнародна 

технічна 
допомога 

«Про 
загальнообов'

язкове 
накопичувальн

е пенсійне 

забезпечення» 
(реєстраційни

й номер у ВРУ 
2683 від 

23.11.2021, 
доопрацьован

ий) та проєкту 

Закону України 
«Про внесення 

змін до Закону 
України «Про 

недержавне 

пенсійне 
забезпечення» 

та інших 
законодавчих 

актів щодо 

удосконалення 
недержавного 

пенсійного 
забезпечення»

від 14 грудня 
2016 року про 

діяльність та 
нагляд за 

установами 

професійного 
пенсійного 

забезпечення 
(IORPs) 



 
 

ПРОЕКТ 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

довгострокови
ми 

фінансовими 
ресурсами. 

, а також 
нормативно-

правових 
актів, 

спрямованих 

на реалізацію 
прийнятих 

Законів 

На 

досягнен
ня цілі 6 з 

таблиці 
2.3. 

Удосконале

ння 
функціонув

ання 
інфраструк

тури ринків 
капіталу, 

діяльності 

в сфері 
рейтингува

ння, 
спільного 

Створення 

правового 
підґрунтя для 

підвищення 
ефективності та 

функціональності 

інституту 
рейтингових 

агентств, 
функціонування 

інфраструктури 
ринків капіталу, 

запровадження 

та розвиток 
ринку 

сек’юритизації 
активів, а також 

Підвищення 

ефективнос
ті 

функціонува
ння 

інфраструкт

ури ринків 
капіталу, 

зокрема в 
частині 

функціонува
ння систем 

клірингу, 

забезпечен
ня 

розрахунків 
та 

Покращення 

інвестиційного 
клімату в 

державі та 
мінімізації 

ризиків на 

ринках 
капіталу, а 

також 
розширенню 

можливостей 
для 

фінансування 

Комітет з питань 

економічного 
розвитку, 

НКЦПФР (за 
згодою) 

1,5 млн. грн., 

що 
попередньо 

включає 
розробку 

законодавчої 

бази та кроки 
щодо 

впровадження 
прийнятих 

Законів 
 

Міжнародна 

технічна 
допомога 

Прийняття 

проєкту 
Закону України 

«Про 
рейтингування

» 

(реєстраційни
й номер у ВРУ 

5819 від 
22.07.2021); 

проєкту 
Закону України 

про 

інвестиційні 
фонди; 

проєкту 
Закону України 

Регламент ЄС 

№ 1060/2009 
від 16 вересня 

2009 року 
щодо 

кредитних 

рейтингових 
агентств;  

Директива ЄС 
№ 2009/65/ЄС 

від 13.07.2009 
(UCITS); 

Регламент ЄС 

№2011/61/ЄС 
від 08.06.2011 

(AIFM); 
Регламент ЄС 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

інвестуван
ня та 

запровадж
ення 

механізмів 

сек’юритиз
ації 

запровадження 
функціонування 

в Україні 
інвестиційних 

фондів у 

відповідності до 
європейських 

вимог 

депозитарн
ої системи, 

мінімізації 
ризиків на 

ринках 

капіталу, 
забезпечен

ня 
ефективних 

механізмів 
колективног

о 

інвестуванн
я та 

впроваджен
ня нових та 

розвитку 

наявних 
фінансових 

інструментів 
у 

відповідност

і до 
європейсько

го 

щодо 
імплементації 

актів ЄС в 
сфері 

інфраструктур

и ринків 
капіталу; 

проєкту 
Закону України 

щодо 
сек’юритизації,  

а також 

нормативно-
правових 

актів, 
спрямованих 

на реалізацію 

прийнятих 
Законів 

№ 345/2013 
від 17.04.2013 

(VCF); 
Директива 

№2002/47/ЄС 

від 06.06.2002 
року (Financial 

Collateral 
Directive), 

Директива 
№ 98/26/ЄС 

від 19.05.1998 

року 
(Settlement 

Finality 
Directive), 

Регламент 

(ЄС) 
№ 648/2012 

від 4 липня 
2012 року 

(EMIR);  

Регламент 
(ЄС) 

№ 909/2014 
від 23 липня 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

законодавст
ва 

2014 року 
(CSDR);  

Регламент ЄС 
№ 2017/2402 

від 12 грудня 

2017 р. щодо 
сек'юритизації 

та Директива 
ЄС 

№ 2019/2162 
від 27 

листопада 

2019 р. з 
облігацій з 

покриттям. 

На 

досягнен
ня цілі 7 з 

таблиці 
2.3. 

Упровадже

ння 
ефективни

х 
механізмів 

Необхідним є 

упровадження 
ефективної 

системи раннього 
реагування та 

нагляду на 

основі оцінки 
ризиків, 

впровадження 
поліпшених 

Підвищення 

надійності 
фінансових 

установ та 
захисту 

прав 

інвесторів  

Покращення 

інвестиційного 
клімату в 

Україні, 
пожвавлення 

інвестиційних 

процесів та 
мінімізації 

ризиків для 
інвесторів на 

НКЦПФР (за 

згодою) 

Існує потреба 

у розробці 
законодавчої 

бази у 
відповідності 

до 

законодавства 
ЄС з 

урахуванням 
аналізу 

Міжнародна 

технічна 
допомога 

Прийняття 

проєкту 
Закону України 

щодо 
врегулювання 

питань 

оздоровлення 
та виведення з 

ринку 
інвестиційних 

Директива 

2014/59/ЄС від 
15 травня 

2014 року 
(BRRD); 

Регламент 

(ЄС) 2016/1011 
від 8 червня 

2016 року 
щодо 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

оздоровле
ння та 

виведення 
з ринку 

проблемни

х 
фінансових 

установ, 
схем 

компенсації 
інвесторам, 

а також 

забезпечен
ня 

функціонув
ання 

інституту 

бенчмарків 

механізмів 
врегулювання 

процедур 
виведення з 

ринку 

проблемних 
фінансових 

установ, 
запровадження 

механізмів 
компенсації 

інвестицій в цінні 

папери, 
втрачених 

внаслідок 
шахрайських дій, 

а також 

запровадження 
інституту 

бенчмарків у 
відповідності до 

європейського 

законодавства 

ринках 
капіталу 

провідного 
міжнародного 

досвіду та 
реалізацію 

кроків із 

впровадження 
прийнятих 

Законів. 
 

Розрахунки 
не 

проводились 

  

фірм; 
проєкту 

Закону України 
щодо схем 

компенсації 

інвесторам; 
проєкту 

Закону України 
щодо 

запровадженн
я інституту 

бенчмарків 

бенчмарків; 
Директива 

(ЄС) 
№ 97/9/ЄС від 

3 березня 

1997 року 
щодо схем 

компенсації 
інвесторам. 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

На 
досягнен

ня цілі 1 з 
таблиці 

2.3. 

Проведенн
я 

дослідженн
я 

відповіднос
ті 

законодавс

тву ЄС 
вітчизняно

го 
законодавс

тва  

Відсутність 
регуляторної 

еквівалентності у 
сферах 

конфіденційності 

та професійної 
таємниці не 

дозволяє 
НКЦПФР брати 

повноцінну 
участь у 

наглядових 

заходах для 
підтримки 

ефективного 
транскордонного 

нагляду . Це 

завдає шкоди 
ефективному 

регулюванню 
фінансових 

ринків України та 

їх фінансовій 
стабільності 

Отримання 
доступу до 

транскордо
нних 

наглядових 

заходів  

Покращення 
інвестиційного 

клімату в 
державі та 

мінімізації 

ризиків на 
ринках 

капіталу, а 
також 

розширенню 
можливостей 

для 

фінансування 

НКЦПФР (за 
згодою) 

14,125 млн. 
грн. 

(450 000 
євро) 

Міжнародна 
технічна 

допомога 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

На 
досягнен

ня цілі 3 з 
таблиці 

2.3. 

Удосконале
ння 

регулюван
ня ринків 

дериватив
них 

контрактів 

з метою 
одержання 

від 
Міжнародн

ої асоціації 

свопів та 
деривативі

в (ISDA) 
позитивног

о 

юридичног
о висновку 

щодо 
неттінгу, 

На даний момент 
недостатній 

розвиток ринку 
деривативних 

контрактів 

обмежує 
можливість 

інвесторів 
керувати 

власними 
ризиками та 

хеджувати свої 

інвестиції. Це 
означає, що 

інвестори є менш 
схильними до 

інвестицій у 

довгострокові 
інструменти, а 

українські банки 
та компанії 

мають 

обмежений 
доступ до 

довгострокового 
фінансування.  

Одержано 
позитивний 

юридичний 
висновок 

від 

Міжнародно
ї асоціації 

свопів та 
деривативів 

(ISDA). 

Покращення 
інвестиційного 

клімату в 
державі та 

мінімізація 

ризиків на 
ринках 

капіталу, а 
також 

розширення 
можливостей 

для 

фінансування 

НКЦПФР (за 
згодою) 

1,57 млн. 
грн. 

 
(50 000 

євро) 

Міжнародна 
технічна 

допомога 

  



 
 

ПРОЕКТ 
 

369 
 

Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

ліквідаційн
ого 

неттінгу та 
забезпечен

ня. 

Деривативний 
контракт є 

важливим для 
іноземних 

інвесторів 

інструментом для 
цілей 

хеджування 
валютних ризиків 

та доступу до 
місцевих ринків 

капіталу. 

На 

досягнен

ня цілі 3 з 
таблиці 

2.3. 
Розробка 

нових 
фінансових 

інструменті

в з 
прив’язкою 

до індексу 
міжбанківс

Сприяння 

розширенню 

асортименту 
фінансових 

інструментів 

Розроблено 

нові 

фінансові 
інструменти

, продукти 

Покращення 

інвестиційного 

клімату в 
державі та 

мінімізація 
ризиків на 

ринках 
капіталу, а 

також 

розширення 
можливостей 

для 
фінансування 

Оператор 

організованого 

ринку 
деривативних 

контрактів  

Розрахунки 

не 

проводились 

Міжнародна 

технічна 

допомога 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

ьких 
ставок 

овернайт 
UONIA 

 

На 

досягнен
ня цілі 6 з 

таблиці 

2.3. 
Розгортанн

я 
технології 

Distributed 

Ledger в 
послугах 

на ринках 
капіталу, 

запровадж
ення 

смарт-

контрактів 
для 

проведенн
я операцій 

Недостатня 

цифровізація 
фінансових 

послуг гальмує 

ефективні та 
економічно 

ефективні 
рішення 

Запровадже

ння 
технологій 

смарт-

контрактів 
для 

проведення 
операцій на 

ринках 

капіталу 

Покращення 

інвестиційного 
клімату в 

державі та 

мінімізація 
ризиків на 

ринках 
капіталу, а 

також 

розширення 
можливостей 

для 
фінансування 

НКЦПФР (за 

згодою) 

Розрахунки 

не 
проводились 

Міжнародна 

технічна 
допомога 

  



 
 

ПРОЕКТ 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

на ринках 
капіталу 

На 

досягнен

ня цілі 6 з 
таблиці 

2.3. 
Проведенн

я 

діагностик
и грошових 

ринків з 
метою 

забезпечен

ня 
подальшог

о 
створення 

регульован
ого 

грошового 

ринку  

Наразі не має 

повної та 

деталізованої 
діагностики 

поточного стану 
грошових ринків 

України, що 

ускладнює 
виявлення 

прогалин та 
пріоритетних 

напрямків для 

подальшого 
розвитку 

грошових ринків. 
У свою чергу, 

недостатній 
розвиток 

грошових ринків 

ускладнює 
функціонування 

та розвиток 

Надання 

фінального 

звіту щодо 
діагностики 

грошових 
ринків 

(MMD) 

 

Розвиток 

грошових 

ринків 

НКЦПФР (за 

згодою) 

0,942 млн. 

грн. 

 
(30 000 

євро) 

Міжнародна 

технічна 

допомога 
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Опис 
проекту 

до 

завдання 
N з 

підпункту 
2.3 

Обґрунтування 

необхідності 
проекту 

Якісні 
показники 

виконання 

проекту 

Економічний 
ефект  

(вплив на 

ВВП, 
бюджет, 

зайнятість 
тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 
державної 

влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні 

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 
фінансування 

Необхідне 

нормативно-

правове 
забезпеченн

я 

Суміжна 
сфера 

регулювання 

права ЄС 
(загальний 

коментар) 

інших сегментів 
ринків капіталу 
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4. Необхідне нормативно-правове забезпечення: 

 

п/

п 

Назва НПА  
до завдання N з 

підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  
Орган державної 

влади, відповідальний 

за розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 
набрання чинності 

1 Проєкт Закону України 
«Про внесення змін до 

Закону України «Про 
державне регулювання 

ринків капіталу та 

організованих товарних 
ринків» та деяких інших 

законодавчих актів 
України щодо 

регулювання та нагляду 

на ринках капіталу та 
організованих товарних 

ринках» (реєстраційний 
номер у ВРУ 5865 від 

26.08.2021) 

Удосконалення законодавчої бази з метою 
підвищення ефективності системи державного 

регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках, забезпечення 

інституційної та фінансової незалежності 

вітчизняного регулятора зазначених ринків, а 
також впровадження ефективної систем протидії 

зловживанням на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках у відповідності 

до Принципів IOSCO та положень відповідних 

актів Європейського Союзу, що регулюють 
питання в сфері боротьби із зловживаннями на 

ринку, зокрема Регламенту ЄС № 596/2014 від 
16 квітня 2014 року про зловживання на ринку 

(MAR).  

Комітет з питань фінансів, 
податкової та митної 

політики, 
 

НКЦПФР 

(за згодою) 

розроблено 31.12.2022 

2 Проєкт Закону України 
«Про внесення змін до 

Податкового кодексу 
України (щодо 

удосконалення 

оподаткування в сфері 
ринків капіталу та 

організованих товарних 
ринків)» 

Приведення норм Податкового кодексу України 
у відповідність до положень базового 

законодавства у сфері ринків капіталу та 
організованих товарних ринків, у тому числі 

норм щодо деривативних фінансових 

інструментів; запровадження механізмів 
податкового стимулювання інвесторів на 

здійснення інвестицій у фінансові інструменти, у 
тому числі довгострокових інвестицій, зокрема 

шляхом запровадження спеціальних 
інвестиційних рахунків; врегулювання питань, 

пов’язаних з оподаткуванням торгівлі 

товарними деривативами та іншими активами, 
допущеними до торгів на організованих ринках, 

Комітет з питань фінансів, 
податкової та митної 

політики, 
 

 НКЦПФР (за згодою) 

 

30.07.2022 
 

 

01.01.2023 
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п/

п 

Назва НПА  

до завдання N з 
підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання чинності 

з переходом до оподаткування трансакцій 

Центрального контрагента та трансакцій, які 
здійснюються на організованих ринках, на 

нетто-основі (після неттінгу/клірингу); 
удосконалення питань діяльності податкових 

агентів під час оподаткування операцій з 
фінансовими інструментами, та інших питань, 

стимулювання інвестицій фізичних осіб у 

фінансові інструменти шляхом встановлення 
єдиної ставки оподаткування ПДФО кінцевих 

пасивних доходів від інвестицій фізичної особи 
на рівні 5%, створення податкових пільг на 

внески до НПФ.  

3 Проект Закону України 
«Про внесення змін до 

Закону України "Про 
аграрні розписки" та 

деяких інших 

законодавчих актів 
України щодо 

функціонування та обігу 
аграрних розписок» 

(реєстраційний номер у 

ВРУ 2805-д від 
29.12.2021, 

доопрацьований) 

Удосконалення та підвищення ліквідності та 
інвестиційної привабливості аграрних розписок 

як фінансового інструменту  
Діджиталізація процесів видачі та обігу аграрних 

розписок 

Комітет з питань фінансів, 
податкової та митної 

політики, 
 

 НКЦПФР (за згодою) 

Мінагрополітики 
 

розроблено 31.12.2022 

4 Внесення змін до 
законодавчої бази, щодо 

врегулювання деяких 
аспектів, пов’язаних з 

деривативними 
контрактами 

Удосконалення законодавчої бази, щодо питань 
регулювання ринків деривативних контрактів з 

метою одержання від Міжнародної асоціації 
свопів та деривативів (ISDA) позитивного 

юридичного висновку щодо неттінгу, 
ліквідаційного неттінгу та забезпечення. 

Комітет з питань фінансів, 
податкової та митної 

політики, 
 

НКЦПФР (за згодою) 
 

До 31.08.2023 До 31.12.2023 
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п/

п 

Назва НПА  

до завдання N з 
підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання чинності 

5 Проєкт Закону України 

«Про акціонерні 
товариства» 

(реєстраційний номер у 
ВРУ 2493 від 25.11.2019) 

Удосконалення законодавства України у сфері 

корпоративного управління та діяльності 
товариств у відповідності до актів 

Європейського Союзу, зокрема Директиви ЄС 
№2007/36/ЄС від 11.06.2007 про реалізацію 

окремих прав акціонерів у лістингових 
компаніях та Директиви ЄС №2017/1132/ЄС від 

14.06.2017 стосовно деяких аспектів 

законодавства про компанії, що зокрема 
передбачає: 

- запровадження механізму проведення 
загальних зборів із застосуванням електронного 

голосування; 

- запровадження в акціонерних товариствах 
однорівневої структури управління 

товариством;  
- врегулювання питання відповідальності 

посадових осіб акціонерного товариства;  

- приведення норм щодо представництва 
акціонерів, а також норм щодо злиття, 

приєднання, виділу та поділу акціонерних 
товариств у відповідність до законодавства 

Європейського Союзу. 

Комітет з питань 

економічного розвитку, 
 

НКЦПФР (за згодою) 

розроблено 31.12.2022 

6 Проект Закону України 
«Про 

загальнообов'язкове 
накопичувальне 

пенсійне забезпечення» 

(реєстраційний номер у 
ВРУ 2683 від 23.11.2021, 

доопрацьований) 

Визначення правових, економічних та 
організаційних засад функціонування системи 

загальнообов’язкового накопичувального 
пенсійного забезпечення в Україні 

Комітет з питань 
соціальної політики та 

захисту прав ветеранів, 
 

НКЦПФР (за згодою) 

Мінсоцполітики, 
Мінфін 

розроблено 31.12.2023 
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п/

п 

Назва НПА  

до завдання N з 
підпункту 2.3 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, відповідальний 
за розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання чинності 

7 Проєкт Закону України 

«Про внесення змін до 
Закону України «Про 

недержавне пенсійне 
забезпечення» та інших 

законодавчих актів щодо 
удосконалення 

недержавного 

пенсійного 
забезпечення» 

Удосконалення питань регулювання, нагляду, 

відповідальності та надійності суб’єктів 
недержавного пенсійного забезпечення 

Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної 
політики, 

НКЦПФР (за згодою) 
 

 

30.06.2023 31.12.2023 

8 Проєкт Закону України 

«Про рейтингування» 
(реєстраційний номер у 

ВРУ 5819 від 22.07.2021) 

Удосконалення правових засад визначення 

рейтингів та їх використання, а також 
встановлення відповідальності для рейтингових 

агентств за порушення вимог законодавства у 
відповідності до законодавства ЄС. 

Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної 
політики, 

 
НКЦПФР (за згодою) 

 

розроблено 31.12.2023 

9 Проєкт Закону України 
«Про інвестиційні 

фонди» 

Запровадження законодавчого поля 
функціонування інвестиційних фондів у 

відповідності до європейських правил діяльності, 
таких як фонди колективного інвестування в 

цінні папери (UCITS), альтернативні інвестиційні 

фонди (AIFs), довгострокові інвестиційні фонди 
(ELTIFs), фонди венчурного капіталу (EuVECA), 

фонди соціального підприємництва (EuSEF) та 
фонди грошового ринку (MMFs). 

НКЦПФР (за згодою) 31.12.2023 31.12.2024 

10 Проєкт Закону України 

щодо імплементації актів 
ЄС в сфері 

інфраструктури ринків 
капіталу 

Забезпечення повної відповідності українського 

законодавства положенням актів ЄС в сфері 
інфраструктури фінансових ринків, зокрема в 

частині функціонування систем клірингу, 
забезпечення розрахунків та депозитарної 

системи. 

НКЦПФР (за згодою) 31.12.2024 31.12.2025 
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п/

п 
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розробки 

Гранична дата 

набрання чинності 

11 Проєкт Закону України 

щодо облігацій з 
покриттям та 

сек’юритизації  

Створення правового підґрунтя щодо 

запровадження інституту та розвитку ринку 
сек’юритизації активів 

НКЦПФР (за згодою) 31.12.2023 31.12.2024 

12 Створення законодавчої 

бази щодо 

функціонування 
краудфандингових 

платформ 

Розвиток платформ масового фінансування 

проєктів із використанням інфраструктури 

ринків капіталу в Україні. 

НКЦПФР (за згодою) 31.08.2025 31.12.2025 

13 Створення законодавчої 
бази щодо 

запровадження 
функціонування 

Національного 
інвестиційного фонду 

Здійснення необхідних заходів з метою 
запровадження функціонування Національного 

інвестиційного фонду для державних 
підприємств, який забезпечить професійне 

управління активами та сприятиме підготовці 
підприємств державної власності до їх 

поступової приватизації через механізми ринків 

капіталу 
 

Комітет ВРУ з питань 
економічного розвитку 

 
НКЦПФР (за згодою) 

31.12.2024 31.06.2025 

14 Проєкт Закону України 

щодо врегулювання 
питань оздоровлення та 

виведення з ринку 
інвестиційних фірм 

Імплементації до вітчизняного законодавства 

положень актів законодавства Європейського 
Союзу в частині упровадження ефективної 

системи раннього реагування та нагляду на 
основі оцінки ризиків, впровадження поліпшених 

механізмів врегулювання процедур виведення з 

ринку проблемних фінансових установ 

НКЦПФР (за згодою) 31.12.2025 31.12.2026 

15 Проєкт Закону України 

щодо врегулювання 
питань запровадження 

схем компенсації 

інвесторам 

Імплементації до вітчизняного законодавства 

положень актів законодавства Європейського 
Союзу в частині врегулювання питань 

запровадження механізмів компенсації 

інвестицій в цінні папери, втрачених внаслідок 
шахрайських дій 

НКЦПФР (за згодою) 31.12.2025 31.12.2026 
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п/

п 

Назва НПА  

до завдання N з 
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розробки 

Гранична дата 

набрання чинності 

16 Проєкт Закону України 

щодо запровадження 
інституту бенчмарків 

Імплементації до вітчизняного законодавства 

положень Регламенту (ЄС) 2016/1011 від 8 
червня 2016 року, яким встановлено рамкові 

положення для забезпечення точності та 
доброчесності індексів, які використовують у ЄС 

як бенчмарки у фінансових інструментах та 
фінансових договорах, або для вимірювання 

результативності інвестиційних фондів 

НКЦПФР (за згодою) 31.12.2026 31.12.2027 

 


