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ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЕНТОВАНОГО 
ПІДХОДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКЦІЙНИХ 
ОРГАНІВ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ

 Відсутність єдиного підходу до 
збирання, обробки та аналізу 
інформації щодо:
 пріоритетних сфер державного 
контролю

 переліку ризиків, для зменшення яких 
держава контролює бізнес

 критеріїв, за якими держава оцінює 
ступінь ризику бізнесу

 рейтингу вимог законодавства з точки 
зору їх важливості для суспільства 
та обтяжливості для бізнесу

 Запровадження методик 
розроблення критеріїв оцінки 
ризику та уніфікованих форм актів 
перевірки, які передбачатимуть 
бально-рейтингову систему 
оцінки ступеня ризику суб’єктів 
господарювання

 Створення потужної аналітичної 
система, яка буде функціонувати 
на основі достовірної та детальної 
статистики

 Точність в оцінці ступеню ризику 
суб’єктів господарювання

 Фокусування на перевірках найбільш 
ризикових суб’єктів госодарювання

 Можливість для бізнесу оцінювати 
обтяжливість регулювання та якість 
роботи інспектора

 Забезпечення споживачів інформацією 
про ступінь ризику конкретного 
виробника



ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МСП 
ДО 2020 РОКУ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ

 Невідповідність існуючої 
інфраструктури підтримки МСП його 
потребам  

 Обмеженість доступу МСП до ресурсів 
(фінансових, інформаційних, освітніх, 
майнових, природних тощо)

 Надмірне регуляторне навантаження 
 Низька інституційна спроможність 

реалізації державної політики 
у сфері розвитку МСП 

 Низка заходів, зокрема:
 створення порталу МСП на базі офіційного 

сайту МЕРТ; 
 створення Офісу розвитку МСП при МЕРТ;
 реалізація пілотного проекту з часткового 

гарантування кредитів для МСП;
 реалізація пілотного проекту створення 

регіональної мережі центрів підтримки 
підприємництва;   

 запровадження програм розвитку 
МСП відповідно до пріоритетів інших 
стратегічних та програмних документів;

 перезапуск приватно-публічного 
діалогу; 

 удосконалення регуляторних  
процедур.

 Забезпечення:
 поінформованості щодо відкриття 

та ведення бізнесу на основних його 
етапах; 

 консультаційної підтримки мікро- та 
малих підприємців на регіональному 
та місцевому рівнях;

 кращої взаємодії, обміну інформацією 
та знаннями в межах інфраструктури 
підтримки МСП. 

 Покращення доступу до:
 банківського кредитування мікро- та 

малим підприємцям;
 ринків збуту.



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ

 Суб’єкти господарської та 
професійної діяльності усунені 
від регулювання свого ринку

 Органи державної влади витрачають 
значні ресурси на виконання функцій 
з регулювання господарської та 
професійної діяльності

 Схвалення Концепції 
реформування  інституту 
саморегулювання в Україні

 Становлення єдиної державної 
політики саморегулювання 
в Україні

 Основа для діалогу зацікавлених 
сторін щодо нормативного 
врегулювання фукнціонування 
інституту саморегулювання 
в Україні

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ 
САМОРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ

 Невідповідність деяких постанов 
Кабінету Міністрів України 
законодавству, що більше не 
вимагає обов’язкового застосування 
печаток суб’єктами господарювання

 Заміна печатки на цінниках до алкогольних 
виробів на підпис відповідальної особи

 Скасування заборони приймати 
нафтопродукти на АЗС при невідповідності 
пломби на цистерні відбитку печатки на 
товарно-транспортній накладній 

 Заміна печатки на відмітці про продовження 
гарантійного терміну складного побутового 
виробу на підпис відповідальної особи 

 Виключення норм щодо вимоги 
використання печаток суб’єктами 
господарювання під час надання інформації 
на запит Держфінмоніторингу

 Виключення норм   стосовно дублювання 
на паперовому носії документів,  
складених в електронній формі

 Зменшення регуляторного 
навантаження на підприємства 
роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, торгівлі нафтопродуктами 
та ремонту побутової техніки

СКАСУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕЧАТОК/ШТАМПІВ 
СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ



ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
АВІАБУДУВАННЯ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ

 Падіння виробництва та зайнятості  
на авіабудівних підприємствах

 Недостатнє задоволення потреб 
Міноборони, МВС, МОЗ та 
Держприкордонслужби

 Залежність галузі від російських 
контрагентів

 Заходи щодо оптимізації та 
модернізації виробництва літаків  
«Ан» 

 Заходи щодо модернізації та 
виробництво вертольотів «Мі» 

 Заходи щодо заміщення 
комплектуючих з РФ 

 Збільшення випуску літаків та 
вертольотів для внутрішніх потреб

 Збільшення експортних поставок 
літаків

 Розроблення та налагодження 
виробництва нових моделей літаків 
вертольотів



АКТУАЛІЗАЦІЯ АКТІВ КМУ У СФЕРІ 
БУДІВНИЦТВА

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ

 Необґрунтоване регуляторне 
навантаження на бізнес

 Невідповідність постанови Кабінету 
Міністрів №451 від 6 квітня 1998 р. 
законодавству

 Скасування переліку видів 
проектних та будівельно-
монтажних робіт, які потребують 
атестації виконавця

 Зменшення регуляторного 
навантаження на бізнес

 Упорядкування регуляторного поля 
в сфері будівництва



ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД!


