
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ



МІСЦЕ BRDO  
У ПРОЦЕСАХ  
РЕГУЛЮВАННЯ

Офіс ефективного регулювання BRDO було запущено в листопаді 2015 року, 
задля сприяння створенню ефективного регулювання і поліпшенню 
економічних свобод в Україні (з пріоритетом для малого/середнього бізнесу). 

Для цього ми реалізуємо інклюзивний та відкритий процес оптимізації  
регуляторних відносин, який приведе до взаємної довіри та партнерства 
держави й бізнесу.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ –  
РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
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КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ

Оновлення системи регулювання з її переводом від змін за формою, до змін  
за змістом, є основою розвитку економіки. Концепція Ефективного  
Регулювання - є комплексним продуктом, розробленим нашими експертами, 
який має змінити не тільки правила гри, а і вивести на прозорий рівень 
стосунки держави і бізнесу, де перші будуть стимулювати і захищати других.

POLICY 
MAKING

PUBLIC ADMINISTRATION

BETTER 
REGULATION

КОНЦЕПЦІЯ 
ЕФЕКТИВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ



ROLLING REVIEW – СИСТЕМНА 
ОЦІНКА РЕГУЛЯТОРНОГО ПОЛЯ

Це перегляд регулювання ринків з метою підвищення його якості 
(ефективності), зокрема:

 «очищення» регуляторного 
поля від регулювання, що 
не відповідає принципам 
регуляторної політики;

 оцінка якості регулювання ринків 
та врахування досвіду минулих 
рішень для проектування нового 
регулювання;

 підготовка рекомендацій щодо систем-
ного вдосконалення регулювання;

 практичне впровадження взаємодії 
держави (регуляторів), бізнесу  
та суспільства, що призведе  
до підвищення рівня залученості 
бізнесу до процесу регулювання його 
діяльності.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ МОДЕЛІ 
РЕГУЛЮВАННЯ
Визначення моделі та плану заходів ефективного 
регулювання ринку – «Біла Книга»
міністерство та Офіс обирають комбінацію  
заходів

2 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
Звіт про ефективність поточного регулювання та 
шляхи покращення ефективності регулювання 
ринку – «Зелена книга»
міністерство надає цілі регулювання  
та можливі їх показники

1 

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ АКТІВ
Пакет законодавчих змін із впровадження 
ефективного регулювання ринку
розробка пакету здійснюється на підставі 
моделі

3

публічні консультації



ПРОГРЕС УКРАЇНИ В РЕйТИНГУ 
СВІТОВОГО БАНКУ DOING BUSINESS

Експертами BRDO розроблено комплексний законопроект, який, у разі прийняття, 
зробить набагато більш сприятливими умови для ведення бізнесу в Україні  
і підніме її в рейтингу Світового Банку Doing Business більше ніж на 40 позицій. 

РЕєСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ
 Виключення вимог про наявність відбитку печатки на документах (-1 процедура, -2 дні)

 Спрощення процедури реєстрації новостворених юридичних осіб платниками ПДВ

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ НА БУДІВНИЦТВО
 Скасування пайової участі у інфраструктурі населеного пункту

 Скасування вимоги отримання вихідних даних у Державної служби України з надзвичайних ситуацій

 Встановлення вимоги наявності вищої фахової освіти для архітекторів

РЕєСТРАЦІЯ ВЛАСНОСТІ
 Виключення практики витребовування грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального 

посвідчення договорів між юридичними особами

 Запуск механізму адміністративного оскарження рішень реєтратора земельного кадастра

ОДЕРЖАННЯ КРЕДИТУ
 Запровадження довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань

 Підвищення доступності інформації про доброчесність позичальників

ЗАХИСТ ПРАВ МІНОРИТАРНИХ АКЦІОНЕРІВ
 Надання можливості витребовування категорії доказів у господарському процесі

 Встановлення стандарту «більшої вірогідності» під час доказування у господарському процесі

 Встановлення відповідальності за зловживання мажоритарним акціонером своїми правами та завдання 
ним шкоди товариству та міноритарному акціонеру

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ
 Електронне подання позовної заяви та доставка її копії відповідачеві

 Розширення можливостей для застосування третейського розгляду спорів

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
 Запровадження спрощених процедур банкрутства для підприємств, які мають мажоритарного 

кредитора або майно яких повністю передано у заставу

4
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КОМАНДА

Олексій Гончарук
Голова BRDO
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Олексій Оржель
Керівник сектору  
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Керівник сектору  
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Олександр Кубраков
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Ігор Лавриненко
Керівник команди 

аналітиків

Денис Малюська
Керівник команди 

юристів

Олексій Дорогань
Керівник проекту  

Rolling Review

Володимир Головатенко
Керівник сектору  

«Ринковий контроль та нагляд»

Олександр Кава
Керівник сектору  

«Транспорт»
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РЕЙТИНГ  
DOING BUSINESS 
(підвищення інвестиційної привабливості України)



ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ*

Попре величезну кількість змін, Україна дуже кволо просувається в рейтингу 
Doing Business, що свідчить про відсутність комплексного підходу до реформ.

Для будь-якої країни, що розвивається, інвестиційна привабливість є 
вкрай важливим критерієм. Дана важливість обумовлена не тільки новими 
можливостями та інтеграцією у всесвітні економічні процеси, а й тим, що 
отриманню статусу інвестиційно привабливої країни, має передувати ціла 
низка системних змін, які покращують діловий клімат всередині країни, роблять 
більш прозорими стосунки між владними інститутами і бізнесом, реформують 
економіку вцілому. 

Рейтинг Світового Банку Doing Business відображає наскільки сприятливими  
є умови для ведення бізнесу в тій чи іншій країні. 

ЯПОНІЯ 
1 реформа  

(за 10 років)

1

УКРАЇНА 
32 реформи  
(за 10 років)

32
УКРАЇНА 

80 в рейтингу  
Doing Business

80

ЯПОНІЯ 
34 в рейтингу  
Doing Business

34

Грузія Польща Україна Румунія

Місце за кількістью 
проведених реформ 2 10 11 12

Кількість проведених реформ 46 33 32 31

Позиція в рейтингу 
Doing Business 16 24 80 36

* За даними Світового Банку



ЗМІНИ ОСТАННЬОГО РОКУ

ПРИЙНЯТІ ЗАКОНОПРОЕКТИ, 
ЯКІ вПлИНУлИ НА РЕЙТИНГ 2017 РОКУ 1

закон України 
№289-VIII

1. Акціонери та їх представники не мають  
права голосу під час вирішення питань  
про укладання угоди, в якій вони зацікавлені 
2. Запровадження інституту незалежних членів 
наглядових рад
3. Запровадження комітету з питань аудиту 
публічного акціонерного товариства

0.5

Запровадження Державною судовою адміністрацією 
України можливості сплатити судовий збір онлайн 

(реформа імплементована без внесення змін 
у законодавство)

0.5

закон України 
№5021-VI*

закон України 
№835-VIII

З 01.01.2017 запроваджується режим стандарт-
ного (спрощеного) приєднання до електроме-
режі електроустановок потужністю до 160 кВт.

13
* прийнято 
   в 2012 році

Строки на реєстрацію юридичних осіб 
зменшені на термін з 1 до 3 днів

0  7 за компонентом започаткування бізнесу

закон України 
№909-VIII

закон України 
№834-VIII

Було зменшено ставку єдиного соціального 
внеску

4

Нотаріуси отримали доступ  до Державного 
земельного кадастру

0  3 за компонентом реєстрація нерухомості

ПРИЙНЯТІ ЗАКОНОПРОЕКТИ, 
ЯКІ вПлИНУТЬ НА РЕЙТИНГ 2018 РОКУ 17

№5073 №3132
Запроваджується спрощений (електронний) 
судовий розгляд вимог невеликого розміру

1

Удосконалюються окремі положення, 
що регулюють процедуру провадження  
у справах про банкрутство

2

№3665 №3610
Врегульовується процес медіації та статус 
медіаторів

1

Скасовується пайовий внесок  у інфраструктурі 
населеного пункту

6

№4187№4195
Скасовується процедура реєстрації деклара-
ції та встановлюється обов’язковість фахової 
вищої  освіти для архітекторів

3

Спрощується реєстрація новостворених 
юридичних осіб у якості платників ПДВ

0  4 за компонентом реєстрація підприємств

№4188№4194
Запроваджується інститут довірчої власності 
як способу забезпечення виконання 
зобов’язань

7

Скасовуються положення законів, які  
вимагають проставлення відбитку печатки  
на документах

1  12 за компонентом започаткування бізнесу

ЗАРЕєСТРОвАНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ, 
ЯКІ вПлИНУТЬ НА РЕЙТИНГ 2018 РОКУ 21



РЕєСТРАЦІЯ бІЗНЕСУ

 Виключення вимог про наявність відбитку печатки на документах  
(-1 процедура, -2 дні)

 Спрощення процедури реєстрації новостворених юридичних осіб 
платниками ПДВ

4

 Скасування пайової участі у інфраструктурі населеного пункту

 Скасування вимоги отримання вихідних даних у Державної служби України  
з надзвичайних ситуацій

 Встановлення вимоги наявності вищої фахової освіти для архітекторів

ОТРИМАННЯ дОЗвОлІв НА бУдІвНИЦТвО 11

 Виключення практики витребовування грошової оцінки земельної ділянки 
під час нотаріального посвідчення договорів між юридичними особами

 Запуск механізму адміністративного оскарження рішень реєстратора 
земельного кадастра

РЕєСТРАЦІЯ влАСНОСТІ 1

 Запровадження довірчої власності як способу забезпечення виконання 
зобов’язань

 Підвищення доступності інформації про доброчесність позичальників

ОдЕРжАННЯ КРЕдИТУ 5

ЕКСПЕРТАМИ BRDO РОЗРОблЕНИЙ 
КОМПлЕКСНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ



ЗАхИСТ ПРАв МІНОРИТАРНИх АКЦІОНЕРІв

 Надання можливості витребовування категорії доказів у господарському 
процесі

 Встановлення стандарту «більшої вірогідності» під час доказування  
у господарському процесі

 Встановлення відповідальності за зловживання мажоритарним акціонером 
своїми правами та завдання ним шкоди товариству та міноритарному 
акціонеру

10

ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ вИКОНАННЯ КОНТРАКТІв

 Електронне подання позовної заяви та доставка її копії відповідачеві

 Розширення можливостей для застосування третейського розгляду спорів

2

НЕПлАТОСПРОМОжНІСТЬ

 Запровадження спрощених процедур банкрутства для підприємств,  
які мають мажоритарного кредитора або майно яких повністю передано  
у заставу

8

НАшА МОжлИвІСТЬ
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Окрім загального покращення інвестиційного клімату в Україні, розроблений 
нашими експертами комплексний законопроект призведе до цілої низки 
галузевих поліпшень:

ОТРИМАННЯ дОЗвОлІв НА бУдІвНИЦТвО

вІдСОТОК ПРОЦЕдУР  
У вАРТОСТІ бУдІвНИЦТвА

До прийняття 
Після прийняття

Місце до прийняття 
Місце після прийняття

ЗРОСТАННЯ  
ЗА КРИТЕРІєМ

5.2%

15.2%

140

39

ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ вИКОНАННЯ КОНТРАКТІв

Місце до прийняття 
Місце після прийняття

ЗРОСТАННЯ  
ЗА КРИТЕРІєМ

81

57+ 1 КРОК дО вІдНОвлЕННЯ 
КРЕдИТУвАННЯ (Повернення 
цивілізованого позасудового інструменту 
розв’язання спорів)

+1

ОдЕРжАННЯ КРЕдИТУ

Місце до прийняття 
Місце після прийняття

ЗРОСТАННЯ  
ЗА КРИТЕРІєМ

20

7+ 1 КРОК дО вІдНОвлЕННЯ 
КРЕдИТУвАННЯ (Створення 
надійного інструменту захисту прав 
кредиторів)

+1

НЕПлАТОСПРОМОжНІСТЬ

Місце до прийняття 
Місце після прийняття

ЗРОСТАННЯ  
ЗА КРИТЕРІєМ

150

97ЗМЕНшЕННЯ СТРОКУ ПРОЦЕдУР 
з 3 до 1 років

ЗМЕНшЕННЯ вАРТОСТІ 
ПРОЦЕдУР длЯ КРЕдИТОРІв  
на 45%

1

45%

швИдКИЙ ЕФЕКТ



23 листопада на засіданні Кабінету 
Міністрів України Максим Нефьодов 
презентував комплексний 
законопроект щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні, який 
був розроблений нашими експертами. 

Він наголосив, що даний законопроект 
здатен підняти Україну в рейтингу Doing 
Business мінімум на 40 позицій, вже 
наступного року. Рішення, закладені в 
даний проект, стосуються провідних 
галузей ведення бізнесу, від будівництва 
до ІТ. Уряд, на чолі з Володимиром 
Гройсманом, підртимав даний 
законопроект.

УРЯд ПІдТРИМАв  
КОМПлЕКСНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
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СЕКТОР 
ТРАНСПОРТ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРА



місце в Європі займає 
українська залізниця  
за довжиною мереж  

(входить до топ-10 у світі)

найбільших транспортних 
коридорів між Європою 

та Азією проходять через 
територію України

3 5

тис. км складає загальна 
протяжність автошляхів 

державного та місцевого 
значення

континентальних  
морських портів

170 13

ПАСПОРТ ГАЛУЗІ



2013 2014 2015 2016  
(прогноз)

Вид транспорту вантажі пасажири вантажі пасажири вантажі пасажири вантажі пасажири

залізничний 441.8 425.4 387.0 389.1 350.0 389.8 344.5 389.8

автомобільний 183.5 3340.8 178.4 2915.3 147.3 2259.8 167.7 2002.1

водний 6.3 7.3 6.0 0.6 6.4 0.6 6.4 0.5

авіаційний 0.1 8.1 0.1 6.5 0.1 6.3 0.06 8.0

трамвайний 757.4 769.9 738.3 756.3

тролейбусний 1306.2 1092.3 1080.5 1066.6

метрополітенівський 774.8 725.8 700.4 692.6

трубопровідний 125.9 99.7 97.2 89.4 

всього 757.6 
млн т

6620.0 
млн

671.2 
млн т

5899.5 
млн

601.0 
млн т

5175.7 
млн

608.1
млн т

4915.9 
млн

731 ТиС. ПРАцІВНиКІВ ЗАйНяТО У СеКТОРІ

ДиНАМІКА ПАСАЖиРСЬКиХ І ВАНТАЖНиХ ПеРеВеЗеНЬ

ЧАСТКА 
ТРАНСПОРТУ  
У ВВП КРАїНи

 

6.63% 54.8% 22.3%

еКСПОРТ 
ПОСЛУГ

ІМПОРТ 
ПОСЛУГ

ЧАСТКА ТРАНСПОРТУ



СТРУКТУРА СеКТОРУ

Роз-
роблення 
цивільної 
авіаційної 

техніки

Наземне 
обслугову-

вання

Аеропорти

Перевезення

Міжнародні 
пасажирські 
перевезенняМіські 

пасажирські 
перевезення

Приміські 
пасажирські 
перевезення

Міжобласні 
пасажирські 
перевезення

Таксомоторні 
перевезення

Вантажні 
перевезення Виготовлення 

транспортних 
засобів

Ремонт 
транспортних 

засобів

Проектування

Будівництво

Утримання та 
охорона

Реконструкція 
та ремонт

Автомобільний 
транспорт

Міський електричний 
транспорт

Автомобільні 
дороги

Повітряний
транспорт



Виго-
товлення 

залізничного 
рухомого 

сладу

Вантажні 
перевезення

Пасажирські 
перевезення

Портова 
діяльність

Стивідорна 
діяльність

Вантажні 
перевезення

Будування 
суден і 

плавучих кон-
струкцій

Пасажирські 
перевезення

Залізничний
транспорт

Водний
транспорт

Складське 
господарство



Rolling Review: 
РеГУЛяТОРНе ПОЛе ГАЛУЗІ

За нашими оцінками, в Україні діють 
десятки тисяч регуляторних актів, які 
містять сотні тисяч регуляторних норм, 
в тому числі, прийнятих ще в період 
існування СРСР. Регуляторні норми –  
це правила, які встановлює держава 
для бізнесу.

Затвердження нового правила,  
як і будь-яке інше рішення державної 
політики, вимагає аналізу проблеми  
та вибору способу її вирішення. 

Ефективним регулюванням можна 
назвати такий стан справ, при якому 
рішення проблеми досягнуто  
з мінімальними витратами  
для бізнесу й держави.

Сектор регулюють близько 1883* актів:

 114 Закони

 296 Постанов КМУ

 1473 Акти ЦОВВ

 93 Актів СРСР/УРСР

* З огляду на те, що деякими нормативними актами 
можуть затверджуватися два і більше структурних 
елеметів (положення, порядок, типова форма тощо), 
загальна кількість актів може не співпадати

1883

114

296

93

1473



Rolling Review: 
ПеРеГЛяД РеГУЛяТОРНиХ АКТІВ

Щорічно, за спеціальною 
методикою, відбувається оцінка 
якості регуляторних актів. Процес 
відбувається за планом, опублікованим 
зазделегідь. За його результатами 
регуляторний акт рекомендується  
до збереження, до виправлення або  
до видалення.

 Законність: 
 8 незаконні 

 Актуальність: 
 15 є неактуальними або частково 

неактуальними

 Результативність: 
 64 є умовно результативні

8

15

64



Rolling Review: 
цІЛІ РеГУЛюВАННя

 Своєчасне, повне та якісне задоволення 
потреб населення і суспільного 
виробництва в перевезеннях та потреб 
оборони України

 Створення рівних умов для розвитку 
господарської діяльності підприємств 
транспорту

 Обмеження зловживання монополізмом 
та розвиток конкуренції

 Захист прав громадян під час їх 
транспортного обслуговування

 Безпечне функціонування транспорту

 Підвищення рівня безпеки перевезень

 Розвиток національної транспортної 
системи

 Охорона економічних інтересів України  
та законних інтересів підприємств  
і організацій транспорту та споживачів 
транспортних послуг

 Координація роботи різних видів 
транспорту

 Охорона навколишнього природного 
середовища від шкідливого впливу 
транспорту

Rolling Review:  
ОСНОВНІ ЗАВДАННя РеГУЛюВАННя

 Прозорий механізм розподілу 
обмеженого ресурсу

  порядок видачі ліцензій

  розподіл разових дозволів  
 та книжок ЄКМТ

  право на експлуатацію повітряних   
 ліній

  дозвіл на рух великогабаритних  
 та великовагових транспортних   
 засобів, тощо

 Визначені вимоги до перевізників 

  щодо безпеки транспортних засобів

  надання мінімального рівня сервісу

   відповідальність перед пасажирами,  
 тощо

 Чітко визначена адміністративна 
процедура



Rolling Review: 
ФУНКцІї РеГУЛюВАННя

Міністерство інфраструктури України 43

Державне агентство автомобільних доріг України 11

Державна авіаційна служба України 14

Державна служба України з безпеки на транспорті 26



ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПІДГОТОВЛеНІ 
ПРОеКТи

 Щодо забезпечення рівних умов доступу  
до ринку авіаційних перевезень – проект 
наказу Державної авіаційної служби України 
«Про внесення змін до наказу Державної 
авіаційної служби України від 24 жовтня  
2014 року № 686»

 Щодо ліберизації ринку міжобласних 
пасажирських перевезень – проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до Порядку проведення конкурсу  
з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування»

 Щодо поліпшення якості надання послуг  
з пасажирських перевезень автомобільним 
транспортом  – проект Закону України 
 «Про внесення змін до Закону України  
«Про автомобільний транспорт»

 Щодо спрощення процедури залучення 
інвестиційних інфраструктурних проектів – 
проект Закону України «Про внесення змін  
до статей 32, 38 Бюджетного кодексу України»

В РОбОТІ
 Щодо спрощення механізму примусового 

викупу земельних ділянок – проект Закону 
України «Про примусовий викуп земельних 
ділянок при будівництві об’єктів транспортної  
та енергетичної інфраструктури»
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КеРІВНиК НАПРяМКУ

 Олександр Кава   |   o.kava@brdo.com.ua



СЕКТОР 
ІнформацІйно- 
комунІкацІйнІ  
технологІї



ПаСПорт галуЗІ

млрд долл США 
обсяг ринку ІТ-послуг

місце в Східній Європі  
за кількістю IT спеціалістів

2.7 1

IT компаній
місце за темпами росту 
E-commerce в Європі:  

35% у 2015 році

>1000 1



БІльше 90 тиС.  
ПрацІвникІв  

в СферІ IT

БІльше 100 мІжнародних  
IT доСлІдницьких  

центрІв

ЧаСтка Ікт у ввП країни

2.90%
2011 рік

3.03%
2012 рік

3.23%
2013 рік

3.32%
2014 рік

кІлькІСть аБонентІв 
моБІльного Зв’яЗку  

БІльше 53.5 млн

тоП-25 кращих країн  
СвІту для аутСорСингу



Структура Сектору

IT-послуги

IT-інтеграція

 IT-консалтинг

IT-аутсорсинг

 Телекомунікації

Інші телеко-
мунікаційні 

послуги

Телефонний 
зв’язок

Фіксований 
інтернет

Мобільний 
зв’язок



 Зберігання та обробка  
данних

Хмарні послуги

Оренда 
серверів

Обладнання

Обладнання 
для кінцевих 
споживачів

Обладнання 
для 

комерційного 
використання

E-комерція



реЗультати Сектору

Прийнято
 Зміни до Постанов Кабінету Міністрів України 461 

і 466, які передбачають виключення технічних 
засобів зв’язку з переліку об’єктів будівництва 
призведе до зменшення витрат операторів  
і корупційних ризиків на суму близько 150 млн грн 
на рік та полегшить ведення бізнесу, зменшивши 
середній термін введення в експлуатацію базової 
станції на 1 місяць

 Зміни по Постанов Кабінету Міністрів України 768, 
які передбачають обов’язкове застосування ставки 
оренди 18% замість 40%, що зменшує можливості 
для зловживання і корупції, збільшить кількість 
орендованих майданчиків ФДМ у 3-4 рази,  
що призведе до збільшення надходжень до 
бюджету щонайменше на 52 млн грн.

ЗаПроПоновано
 Зміни до наказу МОЗ № 239 «Про затвердження 

Державних санітарних правил та норм». 
Збільшення гранично допустимих норм 
випромінювання з 2.5 мкВт/см2, які були 
затверджені ще в 1996 році, до 10 мкВт/см2 
наблизить Україну до норм, що працюють в ЄС  
та дозволить використовувати існуючі майданчики 
для розміщення обладнання з використовуванням 
технологій 3G, що пришвидшить розгортання 
мережі і покращить покриття мобільного зв’язку.

 Було проаналізоване рішення НКРЗІ №456  
від 30.08.2016, що стосується обмеження тарифів 
на термінацію міжнародного вхідного трафіку 
мобільних операторів з 01.01.2017, і оціненно 
потенційний негативний вплив рішення на доходи 
операторів і відрахування до державного бюджету. 
Регулятор погодився провести оцінку результатів 
впливу регуляторного акту та переглянути його у 
разі неготивних наслідків по закінченню 1 півріччю 
2017 року.
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СЕКТОР 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



ПАСПОРТ ГАЛУЗІ

ЧАСТКА В ЕКСПОРТІ

26.8%
2013 рік

1 
місце в світі 

за експортом 
соняшникової 

олії

6 
місце в світі 

за експортом 
пшениці

3 
місце в світі 

за експортом 
кукурудзи

2 
місце в світі 

за експортом 
зернових

30.2%
2014 рік

40%
2015 рік

42%
9 місяців 2016 року



ЧАСТКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
У ВВП КРАїни

2013 рік

2014 рік

2015 рік

17.4%

16%

16.3%

Кожен 5 український 
працівник зайнятий  
в сільському господарстві

26 зі 100 найбільших  
компаній України  

є аграрними

26/ 
100



СТРУКТУРА СЕКТОРУ

Рослинництво/Харчова 
та переробна 

промисловість

Хліб 
та хлібобулочні 

виробиБорошно
та крупи

Виноград,  
фрукти, волоські 

горіхи, гриби

Олійні, овочі
та технічні 
культури

Зернові
та зернобобові 

культури

Селекція

Тваринництво/Харчова 
та переробна 

промисловість

 М’ясо 
та м’ясопродукти

Побічні продукти 
тваринництва

Скотарство, 
свинарство, 
птахівництво

Молоко 
та 

молокопродукти

Виробництво 
кормів

Змішане сільське 
господарство



Рибне 
господарство

Рибальство

Водні біоресурси

Вирощування 
риби та інших 

водних ресурсів

Промислова 
ловля

Переробка 
продуктів лову

Лісове господарство/
Оброблення

деревини

Лісове 
господарство 

та лісозаготівлі

Мисливство

Оброблення 
та виготовлення 

виробів  
з деревини

Побічне 
лісокористування

Меліорація

Землекористу-
вання

Введення в обіг 
і виведення 

з обігу земель с/г 
призначення

Землі 
сільськогосподарського 

призначення



Rolling Review: 
РЕГУЛяТОРнЕ ПОЛЕ ГАЛУЗІ

За нашими оцінками, в Україні діють 
десятки тисяч регуляторних актів, які 
містять сотні тисяч регуляторних норм, 
в тому числі, прийнятих ще в період 
існування СРСР. Регуляторні норми –  
це правила, які встановлює держава 
для бізнесу.

Затвердження нового правила,  
як і будь-яке інше рішення державної 
політики, вимагає аналізу проблеми  
та вибору способу її вирішення. 

Ефективним регулюванням можна 
назвати такий стан справ, при якому 
рішення проблеми досягнуто  
з мінімальними витратами  
для бізнесу й держави.

Сектор сільського господарства 
регулюють 673* акти:

 74 Закони

 171 Акт КМУ

 428 Актів ЦОВВ

 85 Актів СРСР/УРСР

* З огляду на те, що деякими нормативними актами 
можуть затверджуватися два і більше структурних 
елеметів (положення, порядок, типова форма тощо), 
загальна кількість актів може не співпадати

673

74

171

85

428



Rolling Review: 
ПЕРЕГЛяД РЕГУЛяТОРниХ АКТІВ

Щорічно, за спеціальною 
методикою, відбувається оцінка 
якості регуляторних актів. Процес 
відбувається за планом, опублікованим 
зазделегідь. За його результатами 
регуляторний акт рекомендується  
до збереження, до виправлення або  
до видалення.

Поточні результати інвентаризації 
сектору наведені нижче:

 Законність*: 
 639 законні/96 незаконні 

 Актуальність: 
 40% є неактуальними або частково 

неактуальними

 Корупціогенність: 
 17 з високим рівнем корупційних 

ризиків/25 із середнім рівнем 
корупційних ризиків/34 із низьким 
рівнем корупційних ризиків

 Вплив на бізнес: 
 5 мають високий ступінь ризику 

через вплив на бізнес

 Результативність: 
 лише 89 є умовно результативними

Наступним етапом системного 
перегляду регуляторних актів  
є робота з ринками, яка відбувається  
за погодженим з міністерством планом. 
Пілотними ринками для нашого 
сектору на період грудень 2016 –  
березень 2017 є:

 Ринок деревини

 Ринок експорту плодів, ягід та горіхів 
(Ринок продукції горіхівництва)

* З огляду на те, що деякими нормативними актами 
можуть затверджуватися два і більше структурних 
елеметів (положення, порядок, типова форма тощо), 
загальна кількість актів може не співпадати

639/
96

5

40%

89

17/
25/
34



Rolling Review: 
цІЛІ РЕГУЛюВАння

Продовольча безпека та незалежність 
(Споживання достатньої кількості власновироблених безпечних 

продуктів харчування)

Сталий розвиток сільських територій
(Підвищення рівня життя у сільській місцевості та збереження 

різноманітності сільских територій)

Раціональне природокористування та управління кліматом

1

2

3

 Фізична та економічна доступність 
харчування

 Насиченість внутрішнього ринку 
продуктами харчування

 Підвищення рівня якості і безпечності 
продуктів харчування

 Приріст населення на селі

 Підвищення рівня купівельної спроможності 
сільських жителів

 Залучення капітальних інвестицій в сільські 
території

 Впровадження технологій сталого 
управління ресурсами

Rolling Review: 
ОСнОВнІ ЗАВДАння РЕГУЛюВАння



Rolling Review: 
фУнКцІї РЕГУЛюВАння

Мінагрополітики 38

Держпродспоживслужба 17

Державне агентство рибного господарства України 17

Державна служба України з питань геодезії,  
картографії та кадастру 11

Державне агентство лісових ресурсів 7

частка продовольства вітчизняного виробництва 
на столі українця

частка аграрного виробництва 
у ВВП

харчових підприємств 
під дієвим контролем безпеки

частка еродованих земель у аграрному 
виробництві

зростання вартості умовної 
тонни аграрного експорта

щорічне збільшення обсягів 
капітальних інвестицій на сільських 
територіях

ПОКАЗниКи, 
яКІ 
нЕОБХІДнО 
ДОСяГнУТи

>90%

>25%

з 280$ до 

500$

100%

>12%

<35%



ЗАКОнОТВОРЧІСТЬ

ПІДГОТОВЛЕнІ ПРОЕКТи
 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної  
з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо встановлення правових засад обліку  
та реалізації лісоматеріалів з метою дотримання вимог Угоди про асоціацію між Україною  
та Європейським Союзом

 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України, щодо 
узгодження процедур попереднього документального контролю із вимогами ЄС»

 Проект Закону України «Про внесення змін до статті 14 Закону України  
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

 Проект Закону України «Про внесення змін до ст. 23 Закону України  
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України  
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  
(щодо реєстрації експортних потужностей)

 Проект Закону України «Про локальні аграрні ринки»

 Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України  
№ 334 від 9 квітня 2008 р. «Про затвердження Порядку використання наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині»

 Проект Постанови КМУ «Про затвердження Положення про єдину державну систему 
електронного обліку деревини»

 Проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів»

 Положення про порядок продажу необробленої деревини

ВЗАЄМОДІя ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМи
 МЕРТ
 МінАПК
 Держпродспоживслужба
 ДРС
 Бізнес-асоціації



АРВ + М-ТЕСТ 
 Підготовлено аналіз регуляторного впливу та М-тест до проекту Постанови  

«Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222»

 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  
«Про внесення змін до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном  
і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах»

ПРОВЕДЕнО АнАЛІЗ 34 ПРОЕКТІВ ЗАКОнІВ УКРАїни
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СЕКТОР 
ЕНЕРГЕТИКА



мільйонів споживачів 
електроенергії, серед 
яких більш ніж 500 000 
представників малого  
та середнього бізнесу

енергетична витрата 
кожного 1$/ВВП України 
(відповідний показник  

в ЄС 13%).  
Величезна можливість 

оптимізації.

20+ 33%

ПАСПОРТ ГАЛУЗІ



Кожен 12 українець працює  
в енергетичній галузі 

6 енергетичних компаній входять  
до ТОП 10 платників податків

Доля енергетики у ВВП країни 
2015 року за оцінками експертів*

* енергетична складова присутня в кожній 
галузі економіки

>25%



СТРУКТУРА СЕКТОРУ

Нафтогазова 
промисловість

Вугільна 
промисловість

Електроенергетика



Сфера енергоефектив-
ності

Сфера водопостачання 
та водовідведення

Сфера поводження  
з відходами

Комунальна теплоенер-
гетика (виробництво та 

постачання тепло-
вої енергії)



Rolling Review: 
РЕГУЛяТОРНЕ ПОЛЕ ГАЛУЗІ

За нашими оцінками, в Україні діють 
десятки тисяч регуляторних актів, які 
містять сотні тисяч регуляторних норм, 
в тому числі, прийнятих ще в період 
існування СРСР. Регуляторні норми –  
це правила, які встановлює держава 
для бізнесу.

Затвердження нового правила,  
як і будь-яке інше рішення державної 
політики, вимагає аналізу проблеми  
та вибору способу її вирішення. 

Ефективним регулюванням можна 
назвати такий стан справ, при якому 
рішення проблеми досягнуто  
з мінімальними витратами  
для бізнесу й держави.

Сектор Енергетики регулює 1433* НПА:

 62 Закони

 286 Постанов КМУ

 1085 Актів ЦОВВ

 17 Актів СРСР/УРСР

* З огляду на те, що деякими нормативними актами 
можуть затверджуватися два і більше структурних 
елеметів (положення, порядок, типова форма тощо), 
загальна кількість актів може не співпадати

1433

62

286

17

1085



Rolling Review: 
ПЕРЕГЛяД РЕГУЛяТОРНИХ АКТІВ

Щорічно, за спеціальною 
методикою, відбувається оцінка 
якості регуляторних актів. Процес 
відбувається за планом, опублікованим 
зазделегідь. За його результатами 
регуляторний акт рекомендується  
до збереження, до виправлення або  
до видалення.

 Опрацьовано на законність 184: 
 148 законні/36 незаконні (або 20%)

 Опрацьовано на актуальність 184: 
 актуальні 160/неактуальні 18  

(або 11%)/частково актуальні 6

 Опрацьовано на потрібність:
 умовно потрібні 45 (непотрібних  

не виявлено)

 Опрацьовано на корупціогенність: 
 Більше 30% з середнім і високим 

рівнем корупційних ризиків

148/
36

45

30%

160/
18/

6



Rolling Review: ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ 
ЗАВДАННя РЕГУЛЮВАННя

Надійне та своєчасне забезпечення 
потреб населення та економіки 

в енергетичних ресурсах та товарах

Оптимізація енергетичного 
балансу України та кінцевої 

ціни для споживача

Захист критичної енергетичної 
інфраструктури та забезпе-
чення надійного функціону-

вання об’єднаної енергетичної 
системи

Підготовка кадрів і науково-тех-
нічне забезпечення енергетич-

ного сектору

Забезпечення простої процеду-
ри доступу до електромереж

Залучення інвестицій 
в енергетичний сектор 

України

Диверсифікація імпортних 
поставок газу, стимулювання 

місцевих видобувних компаній, 
створення ефективного і кон-
курентного ринку природного 

газу

Розвиток нових конкурентних і 
прозорих ринків електроенер-
гії, теплової енергії, газу, нафти, 

нафтопродуктів, вугілля та 
сервісу з енергоефективності

 Інтеграція та синхронізація 
української енергетичної систе-
ми зі світовими енергетичними 

ринками

Вдосконалення законодавства 
через імплементацію вимог 

acquis communautaire 

Запуск вугільного ринку, ство-
рення конкурентоспроможної 

ціни на вугілля в Україні. Скоро-
чення споживання вугілля

Зниження енергоємності ВВП 
до 2035 року до $0.17 витрат 

на $1 

Проведення якісного аудиту 
100% енергоресурсів країни

Підвищення ефективності і 
рентабельності підприємств 

природних монополій 
(RAB регулювання)



Rolling Review: 
фУНКЦІї РЕГУЛЮВАННя

Міненерговугілля 37

Мінрегіон 8

Мінприроди 29

НКРЕКП 20

Держенергоефективність 20

Держатомрегулювання 34

Держводагенство 41

* згідно даних Енергетичної Стратегії України до 2035 року

енергетична витрата кожного 1$/ВВП

середнє споживання електроенергії 
домогосподарствами

частка тепломереж 
в аварійному стані

викиди СО2 до рівня 1990 року

частка одного постачальника 
палива та послуг кожної 
конкретної категорії 
(за виключенням окремих 
етапів ядерного палива)

частка втрат в електромережах

ПОКАЗНИКИ*, 
яКІ 
НЕОБХІДНО 
ДОСяГНУТИ

<0.17$

<2МВт 
год/рік

<30%

<4.4%

<9%

<40%



ПРИЙНяТО
 Постанова НКРЕКП від 7.11.2016 №1946 

«Про затвердження Змін до Методики 
розрахунку плати за приєднання 
електроустановок до електричних 
мереж» стосовно спрощення приєднання 
до електромереж замовленої потужності 
до 5 Мвт

РОЗРОБЛЕНО

 Проект Закону України  
«Про внесення змін до деяких Законів 
(щодо вдосконалення приєднання  
до електричних мереж)»

 Проект Закону України  
«Про внесення змін до певних Законів 
(щодо надійного (безперебійного) 
постачання електричної енергії 
споживачам та впровадження показників 
якості електричної енергії)»

 Проект Закону України  
«Про ринок електричної енергії України» 
(стаття 21)

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ





+38 (044) 332 49 12   |   office@brdo.com.ua   |   www.brdo.com.ua

вул. Хорива, 55-К   |   Київ, 04071, Україна

КЕРІВНИК НАПРяМКУ

Олексій Оржель   |   o.orzhel@brdo.com.ua



СЕКТОР 
БУДІВНИЦТВО



1030.2

924.5

746.4

642.1

2007 рік

2011 рік

2014 рік

2015 рік

38215

34077

29785

29165

2010 рік

2012 рік

2014 рік

2015 рік

38205

34065

29781

29160

2010 рік

2012 рік

2014 рік

2015 рік

ПАСПОРТ ГАЛУЗІ

ЧАСТКА БУДІВНИЦТВА У ВВП КРАЇНИ

8.0%
1990 рік

4.1%
2001 рік

3.0%
2011 рік

2.2%
2014 рік

2.3%
2015 рік

30
суміжних 
галузей 

функціонують 
у прямій 

залежності  
від будівництва

4.7
мультиплікатив-
ний ефект галузі. 
За нашими оцін- 
ками, 1 гривня,  

вкладена  
в будівництво, 
генерує майже 

4.7 гривень  
до ВВП країни

40
млрд гривень – 

щорічний 
обсяг реалізації 

будівельних 
матеріалів

45.6 
млрд гривень – 

обсяг інвестицій 
у житлове 

будівництво  
в 2015 році
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38215

34077
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2012 рік

2014 рік

2015 рік

38205

34065

29781

29160

2010 рік

2012 рік

2014 рік

2015 рік

ТОП-5 РеГІОНІВ ЗА ВИКОНАНИмИ БУДІВеЛьНИмИ РОБОТАмИ 
НА БУДІВНИЦТВІ жИТЛОВИх БУДІВеЛь У 2015 РОЦІ (мЛН ГРН)

5406.0
Київ

1308.2
Одеська
область

988.4
Львівська
область

800.9
Харківська

область

664.6
Київська
область

БУДІВеЛьНА ГАЛУЗь УКРАЇНИ НА фОНІ ЄВРОПИ

Україна Німеччина Польща Великобри-
танія Франція

2015 2013

Всього* 1865 220760 35900 115650 165997

Будівлі 934 188380 2470 98054 126518

 житлові 453 129510 8900 54197 76004

 нежитлові 481 58870 15800 43857 50514

Інженерні споруди/Інфраструктурне 931 9920 11200 17596 39479

% Будівництва у ВВП 2.3% 7.8% 9.0% 5.6% 7.8%

Витрати на будівництво 
(Євро на 1 громадянина) 43.62 2687.64 943.74 1803.42 2516.17

Вартість дозвільних процедур 
(методика DoingBusiness)*** 15.2% 1.1% 0.3% 1.1% 0.9%

* Обсяги будівництва, млн. Євро – за даними 
Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів

** За даними Світового Банку *** DoingBusiness-2017

КІЛьКІСТь НАЙмАНИх 
ПРАЦІВНИКІВ, 

ТИС. ОСІБ

КІЛьКІСТь ПІДПРИЄмСТВ 
(Не ВРАхОВУюЧИ фОП)

     ЗАГАЛОм                                         мСБ, ОДИНИЦь



Будівництво 
промислового 
призначення

Реставрація, консервація, 
ремонтні роботи, реабі-

літація пам’яток куль-
турної спадщини 

Промисловість 
будівельних матеріалів 

штучного 
походження

Житлове 
будівництво

Нежитлове 
будівництво

Промисловість 
будівельних матеріалів 

природного 
походження

СТРУКТУРА СеКТОРУ



Проектування

Операції з нерухомим 
майном

Вишукування

Залучення коштів 
інвесторів в житлове 

будівництво
Організація 
будівництва

Спеціалізовані 
будівельні роботи



Rolling Review: 
РеГУЛяТОРНе ПОЛе ГАЛУЗІ

За нашими оцінками, в Україні діють 
десятки тисяч регуляторних актів, які 
містять сотні тисяч регуляторних норм, 
в тому числі, прийнятих ще в період 
існування СРСР. Регуляторні норми –  
це правила, які встановлює держава 
для бізнесу.

Затвердження нового правила,  
як і будь-яке інше рішення державної 
політики, вимагає аналізу проблеми  
та вибору способу її вирішення. 

Ефективним регулюванням можна 
назвати такий стан справ, при якому 
рішення проблеми досягнуто  
з мінімальними витратами  
для бізнесу й держави.

Сектор будівництва регулюють 986 
актів:

 35 Закони
 107 Акти КМУ
 844 Інші Акти

986

35

107

844



Rolling Review: 
ПеРеГЛяД РеГУЛяТОРНИх АКТІВ

30 серпня 2016 року стартував 
системний перегляд регуляторних 
актів у Міністерстві регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України 
(Мінрегіонбуд). 

Робоча група з питань системного 
перегляду регуляторних актів, 
створена при Мінрегіонбуд, є однією  
з п’яти груп, створених при профільних 
міністерствах на виконання доручення  
Першого Віце-Прем’єр-міністра 
України Степана Кубіва з метою 
об’єктивної оцінки регуляторного 
поля, інвентаризації та очищення його 
в подальшому. 

Поява цієї постанови стала наслідком 
ініціативи BRDO перед Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України щодо проведення системного 
перегляду регуляторних нормативно-
правових актів.

Поточні результати інвентаризації 
наведені нижче:

 Законність: 
 219 законні/1 захищений/ 

90 незаконні

 Актуальність: 
 158 актуальні/56 частково 

актуальні/ 58 неактуальні

 Результативність: 
 жодного результативного акту

 Корупціогенність: 
 27 з високим рівнем корупційних 

ризиків/33 із середнім рівнем 
корупційних ризиків/72 із низьким 
рівнем корупційних ризиків

 Вплив на бізнес: 
 7 мають високий ступінь ризику 

через вплив на бізнес

7

0

27/
33/
72  

219/
1/

90  

158/
56/
58  



Rolling Review: 
ОСНОВНІ ЦІЛІ РеГУЛюВАННя

 Забезпечення конституційних прав громадян України на комфортне та безпечне життя 
(доступне, зручне, безпечне та комфортне житло, навколишня інфраструктура тощо)

 Створення ліберального, конкурентного ринку з рівними умовами для всіх учасників

 Забезпечення розвитку національних виробників (в першу чергу з сегменту МСБ)  
без утиску прав іноземних постачальників

 Створення та контроль над дотриманням єдиних, безпечних правил ринку,  
які відповідають сучасним реаліям

 Створення умов для комфортного інвестиційного клімату з метою сталого розвитку галузі

Rolling Review: 
фУНКЦІЇ РеГУЛюВАННя

* Функції, які були виявлені під час проведення системного 
перегляду регуляторного поля під час роботи робочої 
групи в Мінрегіонбуд і погоджені з міністерством

Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України 27*

Державна архітектурно-будівельна  
інспекція України 16**

Державна служба України з питань  
геодезії, картографії та кадастру 37**

Виконавчі органи сільських, селищних,  
міських рад 16**

Державна служба України з питань праці 10**

** Всі інші дані по функціям та регуляторам - попередні і 
потребують уточнення, яке буде здійснене за результатами 
повного аналізу регуляторного поля сектору та галузі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг 
Обласні, районні ради
Сільські, селищні, міські ради
Місцеві державні адміністрації
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство культури України      
Міністерство охорони здоров’я України 
Міністерство юстиції України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

41



Rolling Review: 
ОСНОВНІ ЗАВДАННя РеГУЛюВАННя

 Стимулювання сприятливих умов для інвестицій

 Покращення рівня людського капіталу в будівельній галузі

 Вдосконалення ресурсної ефективності, енергоефективності та можливостей для бізнесу

 Зміцнення внутрішнього ринку будівельних робіт і операцій з нерухомістю

 Сприяння глобальній конкурентній позиції будівельних підприємтсв

частка галузі у ВВП країни 

доля витрат на отримання дозволів 
в загальній вартості будівництва

частка об’єктів незавершеного 
будівництва 

зменшення рівня неформальної зайнятості 
в будівництві

індекс доступності цін 
на житло 

частка українських будівельних 
матеріалів 

ПОКАЗНИКИ, 
яКІ 
НеОБхІДНО 
ДОСяГНУТИ

>3%

<5%

<7
років

<30%

>75%

з 71.6% до 

20%



ЗАКОНОТВОРЧІСТь

 Проект Указу Президента України щодо 
визнання таким, що втратив чинність 
Указу Президента України  
від 10.07.1998 р. №762/98  
«Про впорядкування справляння плати 
за вчинення нотаріальних дій»

ПІДТРИмАНО КмУ



 Розробка Проекту Закону України щодо 
страхування відповідальності за недоліки, 
пов’язані з конструктивною безпекою 
будівлі після її введення в експлуатацію

 Розробка Проекту Закону України щодо 
впровадження електронних сервісів  
та електронного документообороту  
у сфері земельних відносин

 Розробка Проекту Закону України щодо 
оптимізації складу та змісту містобудівної 
документації та документації  
із землеустрою

В РОБОТІ

 Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту речових прав на об’єкти 
нерухомого майна, що будуть збудовані  
в майбутньому»

 Проект Закону України«Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення процедури одержання 
земельних ділянок у приватну власність  
чи користування із земель державної або 
комунальної власності»

 Проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення процедур продажу земельних 
ділянок державної або комунальної 
власності і нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок»

 Проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» щодо видачі дозволу  
на порушення об’єктів благоустрою»

 Проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо присвоєння 
будівельної та поштової адрес»

РОЗРОБЛеНО



+38 (044) 332 49 12   |   office@brdo.com.ua   |   www.brdo.com.ua

вул. Хорива, 55-К   |   Київ, 04071, Україна

КеРІВНИК НАПРямКУ

Олена Шуляк   |   o.shuliak@brdo.com.ua



СЕКТОР 
нагляд і контроль



1974318* 
Суб’єктів господарювання  

(2015 рік)

Фізичні особи-
підприємці

1630878
Малі 

підприємства

327814
Середні  

підприємства

15203
Великі 

підприємства

423

* Дані отриманні за результатами експертного дослідження статистичної інформації, 
спеціалістами Офісу ефективного регулювання

ПідПрИЄМнИЦтВо 
В УкраЇні



загальна кількіСть регУляторнИх актіВ 
В галУзі наглядУ та контролю3927

179151* 
Суб’єктів господарювання, 

чия діяльність підлягає 
ліцензуванню

Юридичні особи

64038
Фізичні особи-

підприємці

115113

Мікро 

46192
Малі 

11966
Середні 

5809

Великі

71

* Дані отриманні за результатами експертного дослідження статистичної інформації, 
спеціалістами Офісу ефективного регулювання



СтрУктУра 
регУлюВання

дерЖаВне регУлюВання 
СкладаЄтьСя з:

СПоСобіВ
регУлюВання

інСтрУМентіВ  
регУлюВання

12 56



12 СПоСобіВ  
регУлюВання

регУлюВання  
зоВнішньоеконоМіч-
ноЇ діяльноСті

 Експортне мито

 Експортна квота

 Імпортне мито

 Імпортна квота

 Митна декларація

 Ліцензування імпорту

 Ліцензування експорту

 Дозвіл на імпорт

 Дозвіл на експорт

гарантУВання ПраВ  
та ВСтаноВлення 
СтатУСУ

 Встановлення статусу суб’єктів 
(бізнесу)

 Реєстрація відносин (контрактів)

 Реєстрація прав

 Встановлення статусу об’єкту

 Нотаріальне посвідчення 
(обов’язкове)

доСтУП  
до СПільного 
реСУрСУ

 Інвентаризація (обов’язкова)

 Експертиза (обов’язкова)

 Оцінка (обов’язкова)

 Квота 

 Продаж на аукціоні

 Укладання договорів на основі 
типового договору

 Інша обов’язкова звітність

дерЖаВне регУлю-
Вання Цін і тарИфіВ

 Регулювання цін

 Регулювання тарифів

антИМоноПольне  
регУлюВання 

 Обмеження концентрації

 Обмеження узгоджених дій

Валютне 
регУлюВання

 Регулювання обігу іноземної валюти

 Регулювання обігу гривні

дерЖаВна 
ПідтрИМка

 Спеціальні мита

 Компенсаційні мита

 Антидемпінгові мита

 Державне замовлення

 Державні закупівлі

 Інвестиційні пільги

 Податкові пільги

 Субсидії

обМеЖення  
доСтУПУ на рИнок 

 Ліцензія

 Дозвіл

 Свідоцтво

 Повідомлення

 Декларація

технічне 
регУлюВання

 Декларація про відповідність

 Підтвердження відповідності

 Умови (у тому числі містобудівні 
умови і обмеження)

 Технічний регламент

дерЖаВне обМеЖення 
(ліМітИ, норМатИВИ) 

 Торгівельне патентування

 Ліміт

 Обов’язкові норми та нормативи

 Заборона

СтрахУВання 
(обоВ’язкоВе)

 Страхування суб’єкта

 Страхування об’єкта

 Страхування ризиків

 Страхування відповідальності

фіСкальне 
регУлюВання

 Загальнодержавні податки і збори

 Місцеві податки і збори

 Фіскальні звіти

 Спеціальні податкові режими



Rolling Review: 
регУляторне Поле галУзі

За нашими оцінками, в Україні діють 
десятки тисяч регуляторних актів, які 
містять сотні тисяч регуляторних норм, 
в тому числі, прийнятих ще в період 
існування СРСР. Регуляторні норми –  
це правила, які встановлює держава 
для бізнесу.

Затвердження нового правила,  
як і будь-яке інше рішення державної 
політики, вимагає аналізу проблеми  
та вибору способу її вирішення. 

Ефективним регулюванням можна 
назвати такий стан справ, при якому 
рішення проблеми досягнуто  
з мінімальними витратами  
для бізнесу й держави.

Сектор контроль та нагляд переглянув 
492* акти:

 62 Закони
 165 Актів КМУ
 262 Акти ЦОВВ
 7 Актів СРСР/УРСР

* З огляду на те, що деякими нормативними актами 
можуть затверджуватися два і більше структурних 
елеметів (положення, порядок, типова форма тощо), 
загальна кількість актів може не співпадати

492

62

165

7

262



Rolling Review: 
Перегляд регУляторнИх актіВ

Це регулярна (буде відбуватися 
щороку) оцінка якості регуляторних 
актів за спеціальною методикою, 
що скоординовано проводиться 
регулятором, бізнесом та незалежними 
фахівцями Офісу.

Оцінка відбувається за планом, 
опублікованим заздалегідь, щоб бізнес 
розумів, який саме регуляторний акт 
аналізується в даний момент часу і міг 
взяти участь в такому аналізі.

За результатами оцінки регуляторний 
акт рекомендується до збереження,  
до виправлення або до видалення.

 Законність: 
 53 незаконні

 Актуальність: 
 35% повністю або частково 

неактуальні

 Результативність: 

 183 є тільки умовно 
результативними

 Корупціогенність: 
 24 з високим рівнем корупційних 

ризиків/36 із середнім рівнем 
корупційних ризиків/83 із низьким 
рівнем корупційних ризиків

 Вплив на бізнес: 
 13 мають високий ступінь ризику 

через вплив на бізнес

183

24/
36/
83  

53

35%

13



Освітня діяльність  
у сфері дошкільної освіти 
(дошкільний навчальний 

заклад – садок)

Внутрішні перевезення 
пасажирів на таксі

Діяльність ресторанного 
господарства

екСПертно-аналітИчна  
діяльніСть

ПроВедення аналізУ ВПлИВУ 
регУляторнИх актіВ (арВ)

 До проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку 
з впорядкуванням діяльності відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних 
юридичних осіб»

 До проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення  
про єдину державну систему електронного обліку деревини»

 До проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» (щодо спецводокористування)

ПідготоВка теСтУ Малого 
ПідПрИЄМСтВа (М-теСт)

 Розрахунок вартості 5-ти вимог регулювання до проекту Закону України  
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

 Розрахунок вартості вимог регулювання до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про єдину державну систему електронного обліку 
деревини»

 Розрахунок вартості вимог регулювання до проекту рішення Київської міської ради  
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року  
№ 20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в м. Києві»

бізнеС-кеЙСИ
Підготовлені 3 бізнес-кейси, які описують покрокове започаткування  
господарської діяльності



Проект законУ УкраЇнИ 
«Про доСтУП на рИнок»

етаПИ розробкИ

інСтрУМентИ дерЖаВного 
регУлюВання

GREEN PAPER

пройдено

в процесі

WHITE PAPER DRAFT

Ліцензія Свідоцтво

Декларація

Дозвіл

Повідомлення



 

законотВорчіСть

УчаСть У розробЦіПрИЙнято
 Проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення законодавства у сфері 
державного нагляду (контролю)» №2531а

 Проект постанови Кабінету Міністрів  
України «Про затвердження Порядку 
подання документів в електронному  
вигляді до органу ліцензування та видачі 
ним документів в електронному вигляді 
за допомогою телекомунікаційних засобів 
зв’язку»

 Методичні рекомендації з розроблення 
ліцензійних умов провадження видів 
господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до Закону України 
«Про ліцензування видів господарської 
діяльності», які були направлені Державною 
регуляторною службою України до органів 
ліцензування для застосування під час 
підготовки відповідних ліцензійних умов

 Проект Закону України «Про тимчасові 
особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» №3153

 Проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» щодо 
лібералізації системи державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» №2418а



14
законіВ

76
ПідзаконнИх нПа

9
з нИх ПрИЙняті ПоСтаноВаМИ УрядУ

аналіз норМатИВно-
ПраВоВИх актіВ
Експертами офісу проаналізовано 90 нормативно-правових актів,   
за якими надані зауваження та пропозиції

 «Деякі питання ліцензування будівництва 
об’єктів IV і V категорій складності»

 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з виробництва особливо небезпечних 
хімічних речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України»

 «Деякі питання ліцензування 
господарської діяльності з культивування 
рослин, включених до таблиці I переліку 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, розроблення, 
виробництва, виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, реалізації 
(відпуску), ввезення на територію 
України, вивезення з території України, 
використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин  
і прекурсорів, включених  
до зазначеного переліку»

 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності  
з поводження з небезпечними відходами»

 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності  
з медичної практики»

  «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
з перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським транспортом»

  «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності  
з промислового вилову водних біоресурсів 
за межами юрисдикції України»

 «Про деякі питання ліцензування 
господарської діяльності з надання 
послуг і виконання робіт протипожежного 
призначення»

  «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності  
з виробництва лікарських засобів, оптової 
та роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами, імпорту лікарських засобів  
(крім активних фармацевтичних 
інгредієнтів)»
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