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Правові основи регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності 

 



План 

2 

1. Поняття та зміст регуляторної діяльності в Україні. 

Суб’єкти правовідносин у сфері регуляторної діяльності. 

2. Поняття та ознаки регуляторного акта.  

3. Етапи здійснення регуляторної діяльності. Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

4. Підготовка проекту регуляторного акта. Аналіз 

регуляторного впливу. 

5. Відстеження результативності регуляторного акта. 

6. Нагляд у сфері регуляторної діяльності. 

7. Участь громадськості у регуляторній діяльності 

 



Нормативно-правові акти 
• Закон України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»  

• Закон України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» 

• Закон України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» 

• Закон України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
Державної регуляторної служби України»  

• та ін. 
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Принципи державної регуляторної політики 
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Доцільність 

Адекватність  

Ефективність 

Збалансованість 

Передбачуваність  

Прозорість та 
врахування 
громадської 

думки 



Правовідносини 
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Регуляторний 
орган, суб’єкт 

господарювання 

Регуляторний 
акт 

Регуляторна 
діяльність 



Регуляторний орган 
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ВРУ, ПУ, КМУ, НБУ, 
НРТР, ін. д.о., ЦОВВ  

ВР АРК, РМ АРК  

МОВВ, ТО 
ЦОВВ 

ОМС 



Учасники регуляторного процесу 
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• Відповідні державні органи та ОМС  
Регуляторні 

органи 

• Державна регуляторна служба 
України 

Спеціально 
уповноважений 

орган 

• Суб’єкти господарювання, їх 
об’єднання, громадяни 

• Наукові установі, консультативно-
дорадчі органи про ОДВ чи ОМС 

Неурядові 
інституції 



План 

9 

1. Поняття та зміст регуляторної діяльності в Україні. 

Суб’єкти правовідносин у сфері регуляторної діяльності. 

2. Поняття та ознаки регуляторного акта.  

3. Етапи здійснення регуляторної діяльності. Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

4. Підготовка проекту регуляторного акта. Аналіз 

регуляторного впливу. 

5. Відстеження результативності регуляторного акта. 

6. Нагляд у сфері регуляторної діяльності. 

7. Участь громадськості у регуляторній діяльності 

 



Регуляторний акт 
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Хто приймає? 

• Регуляторний орган 

Що регулює? 

• Господарські відносини, адміністративні відносини між 
регуляторними органами або іншими ОДВ та 
суб’єктами господарювання 

Яка форма? 

• НПА або інший офіційний документ, який встановлює, 
змінює чи скасовує норми права, застосовується 
неодноразово та щодо невизначеного кола осіб  



Чи є регуляторним актом? 
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Положення про форму 
зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) 

Положення про 
порядок реєстрації 
випуску (випусків) 

акцій при заснуванні 
акціонерних товариств 

Закон України «Про 
дозвільну систему у 

сфері 
господарювання» 

Закон України «Про 
захист прав 
споживачів» 



Чи є регуляторним актом? 
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Нормативно-правовий акт, який встановлює певні тарифи 

тарифи на послуги тепло-, 
водопостачання, 
водовідведення, прибирання 
тощо 

розраховують суб’єкти 
господарювання 

рішення про затвердження 
таких тарифів приймає ОМС 
або уповноважений ОВВ 



Чи є регуляторним актом? 
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Нормативно-правовий акт, який встановлює порядок 
діяльності органів влади 

Положення про Державну архітектурно-
будівельну інспекцію України, затв.  постановою 
КМУ  від 9 липня 2014 р. 

є ЦОВВ, який реалізує державну політику з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду. 



Чи є регуляторним актом? 
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Нормативно-правовий акт, який скасовує норми права, скасовані  

нормативно- правовим актом вищої юридичної сили 

Скасування Законом 
України «Про 

ліцензування видів 
господарської діяльності» 
необхідності отримання 

певної ліцензії 

Орган ліцензування 
приймає нормативно-

правовий акт (рішення, 
наказ) про скасування 

ліцензійних умов 



Чи є регуляторним актом? 
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Нормативно-правовий акт про внесення змін в інший  НПА 

Внесення змін до ЗУ «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та встановлення 3 класів наслідків 

(відповідальності) будівель та споруд (набирають чинності 
10.06.2017 р) 

Замість 5 категорій складності – 3 класи наслідків: незначні 
наслідки - СС1; середні наслідки - СС2; значні наслідки - 

СС3 

Приведення у відповідність до цих змін актів інших 
регуляторних органів 



План 

16 

1. Поняття та зміст регуляторної діяльності в Україні. 

Суб’єкти правовідносин у сфері регуляторної діяльності. 

2. Поняття та ознаки регуляторного акта.  

3. Етапи здійснення регуляторної діяльності. Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

4. Підготовка проекту регуляторного акта. Аналіз 

регуляторного впливу. 

5. Відстеження результативності регуляторного акта. 

6. Нагляд у сфері регуляторної діяльності. 

7. Участь громадськості у регуляторній діяльності 

 



Регуляторна діяльність 
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планування 
діяльності 

підготовка 

прийняття 
відстеження 

результативності 

перегляд 

Регуля- 

торного 

акта 



Планування діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів 

18 

• До 15 грудня затвердити план на 
наступний рік 

• Оприлюднити протягом 10  днів від 
затвердження 

План діяльності 

• Внести зміни до плану не пізніше 10 р.д. 
з дня підготовки проекту РА або 
внесення на розгляд, але не пізніше для 
оприлюднення 

Проект РА не 
внесений до 

плану діяльності 

•Право подавати до регуляторних органів 
пропозиції про необхідність підготовки 
проектів регуляторних актів, а також про 
необхідність їх перегляду (строк?) ЗУ «Про 
звернення громадян) 

Неурядові 
інституції 
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План 

20 

1. Поняття та зміст регуляторної діяльності в Україні. 

Суб’єкти правовідносин у сфері регуляторної діяльності. 

2. Поняття та ознаки регуляторного акта.  

3. Етапи здійснення регуляторної діяльності. Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

4. Підготовка проекту регуляторного акта. Аналіз 

регуляторного впливу. 

5. Відстеження результативності регуляторного акта. 

6. Нагляд у сфері регуляторної діяльності. 

7. Участь громадськості у регуляторній діяльності 

 



Підготовка проекту регуляторного акту 
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Підготовка 
самого проекту 

Аналіз 
регуляторного 

впливу 

Оприлюднення 
проекту 



Аналіз регуляторного впливу 
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це документ, який містить: 

обґрунтування необхідності державного 
регулювання шляхом прийняття регуляторного акта 

аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт 
на ринкове середовище, забезпечення прав та 

інтересів суб'єктів господарювання, громадян та 
держави 

обґрунтування відповідності проекту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної політики 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати 

шляхом державного регулювання 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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2. Цілі державного регулювання 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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3. Визначення та оцінка альтернативних способів 

досягнення цілей 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 



27 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання 

визначеної проблеми 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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6. Обґрунтування можливості досягнення визначених 

цілей у разі прийняття регуляторного акта. Очікувані 

результати прийняття акта 
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Вимоги до аналізу регуляторного впливу 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного 

акта 

 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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8. Визначення показників результативності дії 

регуляторного акта 

 



Вимоги до аналізу регуляторного впливу 
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9. Визначення заходів, за допомогою яких 

здійснюватиметься відстеження результативності дії 

регуляторного акта 

 



Підготовка аналізу регуляторного впливу 

33 



Підготовка проекту регуляторного акту 
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Підготовка 
проекту 

Аналіз 
регуляторного 

впливу 

Оприлюднення 
проекту 
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• В друкованих ЗМІ розробника 
проекту, а у разі їх відсутності - у 
друкованих ЗМІ, визначених 
розробником проекту, та/або на 
офіційній сторінці розробника 
проекту в мережі Інтернет. 

Оприлюднення 
повідомлення про 

оприлюднення 
проекту 

• 5 робочих днів з дня повідомлення 

• строк для пропозицій та зауважень 
– 1-3 місяці, визначається 
розробником 

• не є перешкодою для громадських 
слухань та будь-яких інших форм 
відкритих обговорень цього проекту 

Оприлюднення 
проекту 

регуляторного 
акту і аналізу 
регуляторного 

впливу 



Погодження проекту регуляторного акта зі 

спеціально уповноваженим органом 
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Регуляторні акти, які розробляються ЦОВВ, 
РМ АРК, МОВВ, ТО ЦОВВ підлягають 

погодженню 

Державна 
регуляторна 

служба України 
(сектори 

представництва у 
регіонах)  

Подається проект 
акту, аналіз 

регуляторного 
впливу, копія 

оприлюдненого 
повідомлення про 

оприлюднення 
проекту 

Строк - 1 місяць,  
рішення про 

погодження або 
відмову в 

погодженні 
(+обгрунтовані 
зауваження та 

пропозиції) 



Прийняття регуляторного акта 

37 



Особливості регуляторної діяльності ОМС 
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• Постійні комісії з питань реалізації державної 
регуляторної політики 

• Підрозділи з питань реалізації державної 
регуляторної політики 

Ради/ 

Виконавчі органи 

• В рамках підготовки та затвердження планів роботи 
відповідних рад 

• Оприлюднюються в 10 ден строк після 
затвердження, зміни до плану – заг порядок 

Планування 
діяльності з 

підготовки РА 

• За мотивованим поданням депутата ради, 
постійної комісії, голови район/обл ради 
відповідальна постійна комісія – рішення про 
підготовку експертного висновку (замість аналізу) 

• Проект РА до виконавчого органу чи с/с/м голови 
без аналізу – повертається розробнику 

Підготовка 
проекту і аналізу 

регуляторного 
впливу 



Особливості регуляторної діяльності ОМС 

39 

Відповідальна 
постійна 

комісія ради 

• експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту РА 

• проект РА, аналіз регуляторного впливу і експертний висновок передає 

Державна 
регуляторна 

служба  

• пропозиції щодо удосконалення проекту відповідно до принципів 
державної регуляторної політики  

Відповідальна 
постійна 

комісія ради 

• висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 
4 та 8 Закону «Про засади…» 

• передаються до постійної комісії, до сфери відання якої належить 
супроводження розгляду проекту регуляторного акта у відповідній раді 

• на засіданні сесії ради заслуховують експертний висновок і пропозиції 



Особливості регуляторної діяльності ОМС 
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•РА, прийняття яких належить до компетенції виконкомів, с/с/м 
голів – до внесення проектів на розгляд 

•За рішенням рад або відповідальної постійної комісії – 
проекти РА, які не оприлюднювалися, або повторно оприлюд. 
Зауваження і пропозиції – розробнику або постійній комісії 
ради 

Оприлюднення 
проектів 

• РА, прийнятих с/с/м/рм радами – їх виконавчими органами; 
район/обл радами – їх виконавчим апаратом або РДА/ОДА 

• РА, прийнятих с/с/м головами – виконавчими органами с\с/м 
ради, визначеними с/с/м головами 

Відстеження 
результативності 

• Ради заслуховують щорічний звіт (голова про регуляторну 
діяльність виконавчих органів цих рад) 

• Щорічні звіти оприлюднюються шляхом їх опублікування в 
друкованих ЗМІ відповідних рад 

Звіти про 
здійснення 
державної 

регуляторної 
політики 



План 

41 

1. Поняття та зміст регуляторної діяльності в Україні. 

Суб’єкти правовідносин у сфері регуляторної діяльності. 

2. Поняття та ознаки регуляторного акта.  

3. Етапи здійснення регуляторної діяльності. Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

4. Підготовка проекту регуляторного акта. Аналіз 

регуляторного впливу. 

5. Відстеження результативності регуляторного акта. 

6. Нагляд у сфері регуляторної діяльності. 

7. Участь громадськості у регуляторній діяльності 

 



Відстеження результативності регуляторного акта 
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базове 

повторне 

періодичне Звіт про відстеження 
результативності 

Заходи з відстеження 
результативності 

Відстеження результативності 
регуляторного акта включає: 



Перегляд регуляторних актів 
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на підставі аналізу 
звіту про відстеження 

результативності цього 
регуляторного акта 

за ініціативою 
регуляторного органу, 

який прийняв 
відповідний 

регуляторний акт 

в інших випадках, 
передбачених 

Конституцією та 
іншими законодавчими 

актами України 
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Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений 

уповноваженим на це органом виконавчої влади або 

його посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з 

таких обставин:  

•  відсутній аналіз регуляторного впливу;  

• проект регуляторного акта не був оприлюднений; 

• проект регуляторного акта не був поданий на 

погодження із уповноваженим органом;  

•  щодо проекту регуляторного акта уповноваженим 

органом було прийнято рішення про відмову в його 

погодженні 



План 

45 

1. Поняття та зміст регуляторної діяльності в Україні. 

Суб’єкти правовідносин у сфері регуляторної діяльності. 

2. Поняття та ознаки регуляторного акта.  

3. Етапи здійснення регуляторної діяльності. Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

4. Підготовка проекту регуляторного акта. Аналіз 

регуляторного впливу. 

5. Відстеження результативності регуляторного акта. 

6. Нагляд у сфері регуляторної діяльності. 

7. Участь громадськості у регуляторній діяльності 
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Невиконання рішення 

Дія РА зупиняється з наступного дня після 
закінчення строку для виконання 

Повідомлення про зупинення дії до органу 
юстиції, що зареєстрував акт 

Рішення про необхідність усунення виявлених порушень 

Підлягає виконанню протягом 2 міс з дня 
прийняття такого рішення 

Проект акта про внесення змін до РА 
(погоджується з ДРС), або визнання таким, 

що втратив чинність (копія до ДРС) 

Державна регуляторна служба 

Експертиза регуляторних актів ЦОВВ, РМ 
АРК, ТО ЦОВВ, МОВВ 

Підстави: звернення ФО, ЮО; аналіз звітів 
про відстеження результативності 
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Рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні 

ДРС протягом 3 р.д. скасовує своє рішення 
ОВВ протягом 3.р.д. подає на погодження 
до ДРС проект акта про внесення змін або 
втрату чинності РА (+ затверджує цей РА) 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 

Розглядає скаргу протягом 30 р. д. за участі 
керівника ДРС та ОВВ, щодо РА якого 

прийнято рішення 
Не зупиняє дії рішення, що оскаржується 

Рішення ДРС про необхідність усунення порушень 

Може бути оскаржено до 
Мінекономрозвитку  

Протягом 10 р.д. з дня одержання (+ 
повідомлення до ДРС про оскарження) 
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1. Поняття та зміст регуляторної діяльності в Україні. 

Суб’єкти правовідносин у сфері регуляторної діяльності. 

2. Поняття та ознаки регуляторного акта.  

3. Етапи здійснення регуляторної діяльності. Планування 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

4. Підготовка проекту регуляторного акта. Аналіз 

регуляторного впливу. 

5. Відстеження результативності регуляторного акта. 

6. Нагляд у сфері регуляторної діяльності. 

7. Участь громадськості у регуляторній діяльності 
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планування 
діяльності 

підготовка 

прийняття 
відстеження 

результативності 

перегляд 

Регуля- 

торного 

акта 

Пропозиції 

Участь у розробці, 

пропозиції і 

зауваження, громадські 

обговорення 

Заходи з відстеження 

результативності, 

пропозиції і зауваження 



Проблеми у сфері державної регуляторної 

політики 
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Невміння 
обраховувати витрати 
та економічні вигоди 

від прийняття РА 

Небажання 
відстежувати 
ефективність 
прийнятих РА 

Невміння визначати 
мету та реальну 

необхідність 
прийняття РА 

Не аналізуються 
альтернативні шляхи 

регулювання 

Імітація публічного 
обговорення РА з 

громадськістю 

Прийняття РА з 
метою реалізації 

корисливих відомчих 
інтересів 
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