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Мета – скасування адміністративних бар’єрів, створення вільних
умов для розвитку підприємництва, і тим самим забезпечення
економічного зростання та зменшення рівня корупції.

Скасувати найбільш актуальні 
та корупційні регуляторні 

бар’єри

Провести гільйотину щодо 
регуляторних актів  (перегляд 

регуляторних актів з метою 
усунення проблем)

Створити механізм запобігання 
погіршення регуляторної 

системи

Мінекономрозвитку

Передбачається здійснити реформу в три етапи : 

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
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 скорочено кількість дозвільних документів (дозвіл, рішення, висновок, 
погодження): було – 143, стало – 83;

 скорочено кількість видів діяльності, що підлягають ліцензуванню з 56 до 30;

 спрощено порядок відкриття бізнесу: зменшено строк реєстрації – з 5 до 2 
днів та запроваджено добровільне використання печаток;

 запроваджено виключно судову процедуру вилучення правоохоронними 
органами серверів та інших інформаційних систем у суб’єктів господарювання;

 ліквідовано ДП «Укрекоресурси»;

 утворено Раду бізнес-омбудсмена, що сприятиме, у тому числі, підвищенню 
рівня правового захисту суб’єктів господарювання;

 затверджено План заходів з дерегуляції господарської діяльності, яким 
подальша робота з дерегуляції переводиться у системне, контрольоване русло 
(розпорядження КМУ № 357)

Мінекономрозвитку

На сьогодні, на підставі підготовлених Міністерством проектів, 
прийнято закони та рішення Уряду , якими, зокрема:
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Затверджено перелік найважливіших 
адміністративних послуг органів 

виконавчої влади, які повинні 
надаватись через центри надання 

адміністративних послуг

Створено Реєстр 
адміністративних послуг, який 

розміщено на веб-сайті 
Мінекономрозвитку

Створено та розпочали роботу 
653 центри надання 

адміністративних послуг, з них -
26 у Черкаській області

У напрямку покращення надання адміністративних послуг:

Мінекономрозвитку
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З метою оптимізації державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності:

Встановлено заборону на проведення протягом одного року більш як
однієї планової перевірки суб’єкта господарювання

Запроваджено виключно судову процедуру зупинення виробництва або
надання послуг бізнесом

Запроваджено мораторій на здійснення перевірок бізнесу

Встановлено адміністративну відповідальність за порушення порядку
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності

Розпочато процедуру скорочення кількості контролюючих органів та їх
функцій
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Мінекономрозвитку

скасування та переведення на декларативний принцип близько 25% 
існуючих на сьогодні дозвільних процедур регулювання господарської 
діяльності; 

підвищення рівня захисту прав інвесторів, шляхом: запровадження 
похідного позову (право міноритарного акціонера подати позов в інтересах 
товариства про відшкодування збитків);

затвердження переліку адміністративних послуг та плату за їх надання;

спрощення адміністративних процедур регулювання у сфері надання 
телекомунікаційних послуг;

встановлення необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах 
контролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких 
перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 
(контролю), яка дозволить зробити більш прозорим процес планування та 
оформлення результатів перевірочної роботи

Міністерством реалізується пакет законодавчих ініціатив, якими 
передбачається реалізація Плану заходів з дерегуляції, зокрема щодо:
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ЄДИНА СИСТЕМА
ринкового нагляду

Для здійснення функцій ринкового нагляду Кабінетом Міністрів України 
визначені 10 органів ринкового нагляду та сфери їх відповідальності 

- Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті;

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації;

- Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України;
- Державна служба гірничого нагляду та промислової 

безпеки України;
- Державна інспекція України з питань захисту прав 

споживачів;
- Державна служба України з лікарських засобів;
- Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 
- Державна пробірна служба України;
- Державна інспекція ядерного регулювання України;
- Державна інспекція сільського господарства України

ІСНУЮЧА СИСТЕМА РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

Мінекономрозвитку
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ 
державного ринкового нагляду

Навантаження на суб'єктів господарювання різними окремими видами 
перевірок (виїзна / невиїзна / поєднана)

Здійснення державного ринкового нагляду за продукцією, контроль за якою
здійснюється відповідно до інших актів законодавства

Встановлення законодавством України у сфері державного ринкового 
нагляду розміру штрафних санкцій за принципом “від – до” можуть стати 
підставою непрозорого та необ'єктивного  прийняття рішень посадовими 
особами ринкового нагляду

Мінекономрозвитку
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Усунення дублювання 
нагляду (контролю) за 

окремими видами 
продукції

Основні напрями вдосконалення ринкового нагляду в Україні 
відповідно до європейських принципів

Запровадження принципу прозорості та 
об’єктивності посадових осіб ринкового 
нагляду під час застосування штрафних 
санкцій за порушення законодавства у 
сфері державного ринкового нагляду

Спрощення порядку 
проведення перевірок 

характеристик нехарчової 
продукції

Мінекономрозвитку
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМА:
Відсутність можливості профінансувати програми
державної підтримки МСП за рахунок коштів
державного бюджету

Черкаська 
область:

Протягом останніх трьох років не фінансуються
за рахунок бюджетних коштів заходи
регіональної програми сприяння розвитку малого
і середнього підприємництва

Мінекономрозвитку
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Мінекономрозвитку

Пропозиції Мінекономрозвитку щодо залучення донорських коштів та 
проектів міжнародної технічної допомоги для підтримки МСП:

Розширення доступу до фінансування МСП за рахунок залучення
коштів міжнародної технічної допомоги в рамках програми ЄС “Сектор
малих і середніх підприємств України – подолання перешкод на шляху
зростання”

Створення спеціалізованого Гарантійного фонду для суб’єктів МСП, які
не мають достатніх фінансових ресурсів для забезпечення банківського
кредиту
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Мінекономрозвитку

Співпраця Мінекономрозвитку з ЄС в рамках програми 
“Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього 

бізнесу“ (COSME):

Покращення умов доступу МСП на ринки (забезпечення
консультативних та аналітичних послуг, пов’язаних із експортно-
імпортною діяльністю підприємств, розширенням торговельно-
економічних зв’язків)

Покращення умов функціонування МСП (імплементація Акту Малого
Бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe)

Формування культури ведення бізнесу



13

Мінекономрозвитку

Співпраця Мінекономрозвитку з Представництвом ЄС в 
Україні з метою започаткування програми ЄС підтримки 

приватного сектору в Україні

Підтримку заходів з дерегуляції та 
розробку стратегій економічного 
розвитку

Створення Центрів підтримки бізнесу

Створення інструменту 
гарантування кредитів, управління 
яким буде здійснюватись в рамках 
Європейського інвестиційного 
фонду
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Мінекономрозвитку

Результатом впровадження ініціатив Мінекономрозвитку має стати :

Адаптація законодавства 
України до законодавства ЄС

Зменшення адміністративного 
регулювання економіки

Підвищення позиції України у 
рейтингу Doing Business

Спрощення відкриття та 
ведення бізнесу
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Мінекономрозвитку України

Дякую за увагу!

Директор департаменту 
розвитку бізнес-клімату 
Мінекономрозвитку

Ігор ШЕВЕРДІН


