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роки діяльності

BRDO було запущено в листопаді 2015 року для сприяння у створенні 
ефективного регулювання і поліпшенні економічних свобод в Україні 
(з фокусом на малий та середній бізнес). 

Для цього Офіс реалізує інклюзивний та відкритий процес оптимізації 
регуляторних відносин, націлений на зміцнення довіри та партнерства 
держави й бізнесу.

охоплена аудиторія в ЗМІ

40 млн
згадувань у медіа

12 тис.

ухвалених Урядом пакетів 
рішень на користь бізнесу

10
унікальні  

онлайн-продукти

4

задіяних стейкхолдерів

2,5 тис.
комплексних ринкових 

досліджень

47



START 
BUSINESS 
CHALLENGE

PRO ДІАЛОГ

14
бізнес-кластерів 

>30
локалізованих 

міст

+ 1 ОТГ

>300 тис.
користувачів 

платформи

>10
окремих 

процедур

>20
навчальних 

заходів

118
бізнес-кейсів

+8 за 2019

40 
круглих столів

9 
регіональних 

заходів

>12 млн 
охоплена аудиторія 

в медіа

наданих пропозицій

рішень на користь 
бізнесу

РИНКИ ПРОАНАЛІЗОВАНІ У 2019 РОЦІ:
 Ринок радіочастотного ресурсу

 Ринок виробництва рідких моторних біопалив

 Ринок м’яса

 Будівництво та ремонт автодоріг

 Регулювання ринку вугілля

 Діяльність з організації будівництва

 Стимулювання промислових підсприємств до 
енергоефективності та захисту клімату

 Регулювання внутрішнього виробництва та 
обігу засобів захисту рослин

комплексних ринкових 
досліджень

стейкхолдерів



В 2019 році ухвалено Постанову КМУ про запровадження 
кращих практик Світового банку, розроблену BRDO. В 
результаті Україна отримала +7 місць в рейтингу.

DOING BUSINESS ІНСПЕКЦІЙНА 
РЕФОРМА 

Ухвалено 32 Постанови Уряду 
щодо нових критеріїв ризику

Прийнято 11 наказів, якими 
затверджено уніфіковані форми 

актів у 30 сферах контролю

INSPECTIONS.GOV.UA

>22 млн 
переглядів 

1,3 млн 
користувачів 

Створено 
розгорнутий 
Аналітичний модуль

>5000 
зареєстрованих 
посадових осіб 
органів контролю

>150 тис. 
результатів планових 
та позапланових 
перевірок 

>117 тис. 
запланованих 
перевірок 

Розробляється 
Інтерактивна 
платформа для МСБ

У 2019 році ВРУ ухвалила проект 
закону №1059 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів щодо стимулювання 
інвестиційної діяльності в 
Україні», розроблений BRDO.
Він спрощує отримання 
кредитів, отримання дозволів 
на будівництво, вдосконалює 
забезпечення виконання 
контрактів, вирішення питань 
неплатоспроможності,  
реєстрацію власності, захист 
міноритарних інвесторів 
та процедуру реєстрації 
підприємств. 
Імплементація дозволить Україні 
піднятися на 15 позицій вгору 
у рейтингу та залучити близько 
10 млрд $ інвестицій.

У 2019 році Урядом затверджено 
оновлений План заходів щодо 
дерегуляції господарської 
діяльності та План дій щодо 
підвищення позиції України 
в рейтингу Світового банку. 
Прогнозоване зростання до 
рівня ТОП-30 у рейтингу DB 2021, 
а також зростання за кожним із 
компонентів.

Підвищення позицій в рейтингу DB 
завдяки введенню в дію статті 21 
ЗУ Про ринок електричної енергії



За 2016-2019 роки експерти BRDO разом з профільними 
міністерствами розробили 10 пакетів рішень на користь бізнесу.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ: 
РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ 
БІЗНЕСУ В 2019 році ухвалено закон №128-ІХ «Про внесення змін до Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації 
розрахунків в сфері торгівлі і послуг» передбачає:

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ: 
РЕФОРМА РРО

функцію програмного РРО зможе виконувати будь-
який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який 
встановлено відповідне програмне забезпечення

ДПСУ безкоштовно забезпечує суб’єктів господарювання 
програмним рішенням для використання програмного РРО

реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через 
Електронний кабінет

УХВАЛЕННЯ ДАНИХ РІШЕНЬ ДОЗВОЛИЛО:

забезпечити щорічну 
економію бізнесу 
у розмірі >2 млрд грн

спростити та здешевити 
процедуру ліцензування та 
отримання дозволів 

скасувати  
>1200 застарілих та 
неактуальних актів

запустити нові ринки (ринок 
приватного космосу, ринок 
органічної продукції та приватної 
фітосанітарної експертизи)

Спрощення ведення бізнесу 
шляхом оновлення Модельного 
статуту ТОВ

Внесення змін до Регламенту 
КМУ щодо осучаснення процедур 
підготовки та прийняття 
урядових рішень

Розробка та підписання 
10 меморандумів про 
співробітництво з органами 
державної влади

Скасування 61 неактуальних 
економічних Указів ПУ

Дерегуляція і децентралізація 
у сфері земельних відносин

Рекомендації щодо боротьби 
з рейдерством у співпраці з 
Міністерством юстиції

Дерегуляція у будівельній сфері



СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО

Закладено правові основи для 
системних реформ у лісовій 

галузі

Скасовано державну монополію 
на фітосанітарну експертизу

Імплементовано 
2 Директив та 

3 Регламенти ЄС

Запроваджено 
вимоги до меду

Спрощено процедуру 
реєстрації засобів 

захисту рослин

Створено умови для 
ведення менш ризикової 

підприємницької діяльності 
в тваринництві 

Створено умови для легального 
функціонування ринку 

української органічної продукції

РОЗРОБЛЕНО І ПРИЙНЯТО:
 6 Постанов КМУ для сфер захисту рослин, органічної 

продукції, бджільництва, моніторингу лісоматеріалів, 
запровадження електронного обліку деревини та 
впровадження пілотного проекту із продажу деревини 
на Prozorro

 2 Накази Міністерства аграрної політики та 
продовольства України щодо для ринків меду та м’яса

ПРИЙНЯТО:
 Указ Президента №511/2019 щодо збереження лісів та 

раціонального використання лісових ресурсів

ПРОВЕДЕНО 2 КОМПЛЕКСНИХ 
РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 Регулювання ринку м’яса

 Регулювання внутрішнього виробництва та обігу ЗЗР

РОЗРОБЛЕНО БІЗНЕС-КЕЙС 
 «Сироварня»



ЕНЕРГЕТИКА Запроваджено пілотний проєкт із проведення 
електронних аукціонів із продажу дозволів на 
надрокористування

РОЗРОБЛЕНІ 
ЗАКОНОПРОЕКТИ:

 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання видобутку вуглеводнів» 

 «Про внесення змін до Закону України 
«Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг»

ПРОВЕДЕНО 3 КОМПЛЕКСНІ 
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 Регулювання ринку моторних біопалив

 Регулювання ринку вугілля

 Стимулювання промислових підприємств до 
енергоефективності та захисту клімату

Розроблено пакет нормативно-правових актів щодо 
надрокористування

Розроблено проєкти 
4 Постанов КМУ

Прийнято зміни до 
2 Постанов КМУ  
№ 615 та № 848



Спрощення отримання адміністративних та 
інших послуг у сфері будівництва

Створення правових підстав для 
запровадження Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва з 01.12.2020

Скасування пайової участі для забудовників 
з 01.01.2021 та зменшення її розміру протягом 
2020 року

Вдосконалення містобудівних умов та 
обмежень для забудови земельних ділянок на 
приаеродромній території

Запровадження параметричного методу 
нормування в будівництві

БУДІВНИЦТВО 

ПРИЙНЯТІ НПА:
 Закон №199-IX щодо вдосконалення надання адмінпослуг 

та створення Єдиної державної е-системи у будівництві

 Закон від №156-IX щодо удосконалення нормування у 
будівництві

 Закон № 159-IX щодо захисту прав власності

 Закон №132-IX щодо стимулювання інвестиційної 
діяльності

 Проєкт Закону про національну інфраструктуру 
просторових даних (прийнято в першому читанні)

 2 Проекти Законів про внесення змін до Земельного 
кодексу (прийнято в першому читанні)

 2 Постанови КМУ

 2 Накази Мінрегіону

РОЗРОБЛЕНІ:
 Проект Закону «Про надання 

будівельних виробів на 
ринку»

 1 Постанова КМУ

 1 Наказ Мінрегіону

 спрощений порядок присвоєння 
адрес об’єктам будівництва та 
об’єктам нерухомого майна

 скорочення переліку документів 
для отримання адміністративних 
послуг у сфері  будівництва

 створення можливості подання 
електронних документів у сфері 
будівництва та отримання послуг 
в електронній формі 24/7 

 запровадження е-взаємодії між 
державними  інфоресурсами та 
отримувачами адмінпослуг за 
принципом «єдиного вікна»

 запровадження ідентифікатора 
будівельних об’єктів 

 відкритий доступ до інформації 
у системі

РОЗРОБЛЕНО БІЗНЕС-КЕЙС 
 «Архітектурне бюро»

ПРОВЕДЕНО РИНКОВЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

 з діяльності організації будівництва



Запроваджено системні 
регуляторні зміни:

Середньострокове бюджетне 
планування у сфері дорожнього 
будівництва 

Система незалежного аудиту 
безпеки доріг

Вдосконалення механізму 
габаритно-вагового контролю 
на дорогах

Впровадження електронних 
товарно-транспортних накладних 
для вантажних перевезень

ТРАНСПОРТ

РОЗРОБЛЕНО І УХВАЛЕНО:
 3 Закони України

 Указ ПУ № 529/2019

 Наказ Мінінфраструктури № 413/2019

 Розроблено 6 ПКМУ щодо внутрішніх водних та 
автомобільних перевезень

УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ НПА 
ЩОДО:

 лібералізації залізничних перевезень

 лібералізації внутрішніх водних перевезень

 запровадження європейських стандартів експлуатації 
колісних транспортних засобів

 доступу до ринку автомобільних перевезень

 реформування ринку таксі

 участі інженера-консультанта у реалізації будівельних 
проектів

ПРОВЕДЕНО РИНКОВЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

 з будівництва та ремонту автомобільних доріг



КОНТРОЛЬ І 
НАГЛЯД

ПРОВЕДЕНО 2 КОМПЛЕКСНІ РИНКОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ:

 Аналіз доступу до спільних обмежених ресурсів

 Аналіз інструментів доступу до ринків

РОЗРОБЛЕНІ 2 БІЗНЕС-КЕЙСИ:
 Турагентство і туроператор із надання послуг на території зони відчуження і зони безумовного 

відселення

РОЗРОБЛЕНІ НПА:

Проект ЗУ №1067 щодо прискорення 
дерегуляції у сфері господарської 
діяльності 

Проекти ЗУ «Про забезпечення 
простежуваності походження водних 
біоресурсів», «Про внесення змін 
до Бюджетного Кодексу України 
щодо підтримки розвитку рибного 
господарства» та «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо охорони водних біоресурсів та 
середовища їх існування»

4 Проекти розпоряджень КМУ, 
в т.ч. щодо схвалення Концепції 
застосування державного цінового 
регулювання та затвердження 
Стратегії розвитку рибного 
господарства України до 2024 року

Проект постанови КМУ щодо 
приймання електронних платіжних 
засобів в оплату за надані послуги

Спрощення процедури отримання ліцензій, усунення правових колізій та 
запровадження чітких і прозорих процедур у сфері ліцензування. Економія для 
бізнесу складає близько 960 млн грн на рік

Створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні та 
відкриття її для приватних підприємств

Створення сприятливих умов для розвитку кіновиробництва, прозорі процедури 
фінансування державою проектів у сфері кінематографії

Запровадження електронних аукціонів на право спецкористування водними 
біоресурсами, а також на право їх розведення та вилову через платформу ProZorro

Скасування необхідності ведення книги відгуків та пропозицій як застарілого 
неефективного інструменту

Спрощення ведення господарської діяльності. Скасування 51 інструменту 
державного регулювання «висновок»

16 АРВ та 38 РОЗРАХУНКІВ
вартості регулювання для суб’єктів малого та мікро-бізнесу (М-тест)

6 НПА прийнято за результатами



ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Імплементація Директиви Ради 
2000/29/ЄС, Регламенту ЄП та Ради 
2016/2031, Регламенту ЄП та Ради 
625/2017 для ринку фіто-санітарних 
послуг

Імплементація Регламентів ЄС 
834/2007, 889/2008, 1235/2008 
для ринку органічної продукції та 
Директиви ЄС № 2001/110/ЄС для 
ринку меду

Прийнято Закон «Про запобігання 
та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансування 
тероризму та фінансування 
розповсюдження зброї масового 
знищення» в частині віртуальних 
активів на виконання Директиви 
ЄС 2015/849

Проект Закону №1050 щодо 
скорочення переліку видів 
господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню, 
на виконання Директиви ЄС 
2002/20 щодо дозволів для мереж 
електронних комунікацій

Прийнято постанову КМУ N367 
щодо дерегуляції господарської 
діяльності в частині спрощення 
процедур введення в обіг на ринку 
України обладнання колісних 
транспортних засобів на виконання 
Регламенту (ЄС) 2018/858 та Угоди 
про прийняття єдиних технічних 
приписів для таких ТЗ

Участь у розробці комплексного 
законопроекту «Про захист 
прав споживачів», що дозволить 
імплементувати Додаток «Захист 
прав споживачів» до Угоди про 
Асоціацію з ЄС. Також розроблений 
механізм альтернативного 
вирішення «споживчих спорів»

Підготовка 5-ти експертних 
висновків щодо відповідності 
проектів актів зобов’язанням 
України, передбаченим Угодою про 
асоціацію з ЄС, та праву ЄС

Розроблено Законопроєкт 2320 
«Про розвиток інфраструктури 
для цифрової трансформації 
економіки і суспільства» на 
виконання Директиви ЄС 2018/1972 
щодо впровадження Кодексу 
електронних комунікацій

Розробка Законопроєкту 
«Про надання будівельних виробів 
на ринку» та імплементація 
Регламенту ЄС 305/2011



IT

Створено правові засади для 
ринку віртуальних активів 
та криптоактивів, а також 

фінансового моніторингу в цій 
сфері

 Розроблено системну 
реформу у сфері 

телекомунікацій та 
радіочастотного ресурсу на 
базі Європейського Кодексу 

Електронних Комунікацій

Скасовано ліцензування у 
сфері телекомунікацій

Передбачено можливість 
оформлення віз Д на території 

України

Запущено процес 
перерозподілу частот в 
діапазоні 900 Мгц для 

впровадження LTE

ПРОВЕДЕНО РИНКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 з регулювання ринку радіочастотного ресурсу

САМОРЕГУЛЮВАННЯ
Розроблено і внесено на розгляд ВРУ Проект закону 
про засади саморегулювання господарської  та 
професійної діяльності



МЕДИЧНИЙ 
СЕКТОР 

Розроблено:

Проект закону 
про професійне 
ліцензування лікарів

Концепцію 
професійного 
ліцензування лікарів

Проект створення 
інформаційно-
аналітичної системи 
обігу медичних виробів

Проведено всеукраїнські 
публічні консультації щодо 
реформи професійного 
ліцензування лікарів та 
безперервного професійного 
розвитку

Запровадження нового 
регулювання щодо доступу 
лікарів до професії 

Надано консультативну 
підтримку щодо аналізу 
регуляторного впливу 
15 проектів НПА

КОМАНДА

Владислав Притоманов
В.о. керівника сектору  

«Транспорт»

Олексій Дорогань
Виконавчий директор

Антон Зоркін
Керівник сектору  

«Енергетика»

Яна Горюнова
Керівник команди розробки 
програмного забезпечення

Таїсія Барингольц
Керівник сектору  

«Будівництво»

Ганна Башняк
В.о. керівника сектору  

«Контроль і нагляд»

Андрій Заблоцький
Керівник сектору  

«Сільське господарство»

Ігор Лавриненко
Провідний аналітик

Олена Курбашнова
Керівник сектору комунікацій

Ігор Самоходський
Керівник сектору  

«ІТ та Телеком»



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

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

BRDO є провідною, незалежною консультативною установою з регуляторної політики в Україні,  
яка фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.


