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ЗБЕРЕЖЕНО ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

ВВП

+1,4%
за 9 міс. 2016 р. 

+2,3%
за 9 міс. 2017 р. 



ЗРОСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ДОХОДІВ ЛЮДЕЙ

+19,1%

реальна заробітна 
плата за 2017 р. 

+9%
реальна заробітна 

плата за 2016 р. 



РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ. 
ПРОВЕДЕННЯ ОСУЧАСНЕННЯ ТА ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ

українців отримують 
вищі пенсії

збільшився середній 
розмір пенсій

₴ +561,17

середня пенсія

₴ 2447,95

більше 9 млн
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ЗБАЛАНСОВАНІ ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

₴1016,8
млрд

доходи зведеного 
бюджету 
у 2017 р.

+30%
Темпи приросту державного 
боргу ( в млрд. $)



СПРОЩЕНО УМОВИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ ТА ПОСИЛЕНО ЗАХИСТ ПІДПРИЄМЦІВ

закон «Маски-шоу стоп» 

автоматичне 
відшкодування ПДВ 

скасовано понад 450 
застарілих обмежуючих 
нормативно-правових актів 

новий підхід до державного 
нагляду та контролю



РЕФОРМА МИТНИЦІ

+30% митних надходжень за 2017 рік 
порівняно з 2016 роком

₴+70 млрд
результат боротьби 
ДФС з контрабандою



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІНТЕРЕС 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ 

ЗУ «Про приватизацію 
державного і комунального майна»

Три законопроекти щодо реформи 
концесійного законодавства

$ 2,3
млрд

чистий приплив 
прямих іноземних 

інвестицій 



ЕКСПОРТ: ВІДКРИВАЄМО НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ

+35,3%
за 11 міс.

2017 р. 

зростання 
питомої ваги 

експорту до країн ЄС 

+18,3%
за 11 міс.

2017 р. 

вартісний 
обсяг експорту 

товарів та послуг 

Схвалено Експортну 
стратегію України

запрацювало
Експортно-кредитне агентство

+76% експорт з України до Канади, перші результати 
зони вільної торгівлі з Канадою



ІННОВАЦІЇ ТА ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК 

Створено Раду з розвитку інновацій 

Формується Офіс 
розвитку інновацій

Схвалено Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018—2020 роки.

₴50
млн

у Бюджеті-2018 
для Фонду розвитку 

інновацій



НЕЗАЛЕЖНА ЕНЕРГЕТИКА – ЗАПОРУКА НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКОНОМІКИ

Енергетична стратегія 
України до 2035 року

Концепція реформування та розвитку вугільної 
промисловості на період до 2020 року

15,25 млрд. м3 (+4,4%) природного газу видобуто УГВ

₴2,32
млрд

₴ 818,46
млн

отримано «теплих» 
кредитів

відшкодовано по 
«Теплим кредитам» 

Закон «Про Фонд 
енергоефективності»



РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ –
ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

ВІДРЕМОНТОВАНО ТА ЗБУДОВАНО

2177
км

у 2017 р. 

928
км

у 2016 р. 

інвестиції в модернізацію 
інфраструктури у 2018 році

майже 90
млрд. грн.

дороги залізниця аеропорти порти



РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І ВПРОВАДЖЕННЯ Е-УРЯДУВАННЯ

14 тис. анкет подано на вакансії 
нової державної служби

+ 34 сходинки у рейтингу Global 
Competitiveness Index 2017-2018 за 
показником «Прозорість формування 
державної політики» 
(65 місце з 138 країн)

29 адмінпослуг надаються 
в електронному вигляді 

РЕФОРМА 10 ПІЛОТНИХ 
МІНІСТЕРСТВ:

~ 1 000 конкурсів на посади 
фахівців з питань реформ 



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – НОВІ ПОТУЖНІ РЕСУРСИ ТА МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

+31% Приріст надходжень місцевих бюджетів

790
Інвестиційних програм 

₴1,17
млрдрозпочато в рамках 

ДФРР

з місцевих бюджетів залучено 
на співфінансування 

інвестиційних проектів 
регіонального розвитку 

в рамках ДФРР

299 ОТГ створено у 2017



СТАРТ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ: ЖИТТЯ ТА 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – НАЙЦІННІШИЙ КАПІТАЛ

нова система фінансування 
для амбулаторного 
та стаціонарного лікування

Створено систему 
eHealth

Розпочато створення Національної 
служби здоров’я України

2018 р. зміни у первинній 
медичній допомозі

2020 р.



«ДОСТУПНІ ЛІКИ» - ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

₴614,4
млн

відшкодованих 
коштів

кількість рецептів, за якими 
здійснено відшкодування 

6 761 аптек

13,9 млн



Прийнято 
ЗУ «Про освіту»

РЕФОРМА ОСВІТИ ТА НАУКИ – СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ

₴ 1 369,1 млн. субвенція 
на забезпечення якісної середньої 
освіти «Нова українська школа»

+50% в середньому зросли зарплати вчителів

+ 25136 місць у дитячих садочках 

+30% збільшені мінімальні академічні стипендії 
по всіх типах навчальних закладів

+18% збільшені розміри стипендій усіх категорій

Спрямування невикористаних коштів освітньої 
субвенції на зміцнення матеріально-технічної 
бази та придбання шкільних автобусів

Утворено Національну раду 
України з питань розвитку 
науки і технологій



Концепція сучасної 
мистецької школи

УКРАЇНСЬКА МОВА І КУЛЬТУРА – ФУНДАМЕНТ 
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Підтримка українського
кіновиробництва

. 

Стратегія популяризації 
державної мови

Створено Український 
інститут книги

522,6 тис. 

495,5 млн грн. 

Примірників поповнення 
фондів бібліотек



ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І АНТИКОРУПЦІЯ

Схвалена Стратегія комунікацій 
у сфері запобігання та протидії корупції

Запрацювало національне 
агентство з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних 
та інших злочинів (АРМА)

звернень клієнтів опрацьовано 
місцевими центрами правової 
допомоги 

Створено Державне бюро розслідувань 

570,5 тис.

156,3 тис. звернень опрацьовано 
операторами Єдиного контакт-
центру системи надання 
безоплатної правової допомоги



БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН

на 13%  зменшилась кількість 
кримінальних правопорушень

внесено зміни до ПДР: зменшено 
максимально дозволену швидкість 
у населених пунктах із 60 до 50 км/год. 

На > 80 тис.   міжнародних та національних публічних 
заходів забезпечено безпеку та порядок



ОБОРОНА

запрацювала трирічна 
система державного 
оборонного замовлення

2,5 тис. зразків озброєння військової 
техніки та спеціальних виробів
поставлено до ЗСУ

143,6 млрд грн  (+18% до 2016 року) 
видатки на оборону



ПРІОРИТЕТИ 
НА 2018 РІК 



ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

передумови для щорічного 
зростання ВВП на рівні 5-7%

створення нових робочих місць

інновації як у виробництві, 
так і у державному управлінні

розвиток цифрової економіки



ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ

35 законів, які пришвидшать 
економічне зростання, чекають 
прийняття у Верховній Раді

прозорий доступ бізнесу 
до державних ресурсів 

дерегуляція та
поліпшення бізнес-клімату

захист прав 
бізнесу

полегшення доступу 
до фінансування

заохочення 
інновацій

5 ПРІОРИТЕТІВ:



ПРОДОВЖЕННЯ РОЗПОЧАТИХ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ: 

ефективна система державного управління

децентралізація

інвестиції в сектор державних підприємств

якісна охорона здоров’я і освіта

безпека держави і громадян



ПРОДОВЖЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ КРАЇНИ 

~ ₴ 47.6 млрд – фінансування 
дорожньої галузі

₴ 26 млрд - капітальне 
оновлення Укрзалізниці

₴ 4,3 млрд - капітальних 
інвестицій на морські порти

Нарощення інвестицій у створення 
зручних, цивілізованих умов для 
ведення бізнесу 

збільшення 
інвестицій
та виробництва

зростання 
зарплат та нові 
робочі місця



ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

