
Звіт 

про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від          

7 лютого 2018 р. № 118 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної 

допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний 

розвиток та інноваційну діяльність» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 «Про затвердження 

критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення 

наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність» 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Антимонопольний комітет України. 

3. Цілі прийняття акта 

Прийняття регуляторного акта здійснено з метою впровадження правового регулювання 

відносин між Антимонопольним комітетом України (як Уповноваженим органом з питань 

державної допомоги), надавачами державної допомоги та її отримувачами під час оцінки 

допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових 

досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 01 червня 

2020 року по 30 червня 2020 року. 

5. Тип відстеження 

Повторне відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення повторного відстеження використовувався аналітично-статистичний 

метод одержання результатів відстеження. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

 

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники: 

кількість прийнятих відповідних рішень Антимонопольного комітету України за результатами 

розгляду повідомлень та справ про державну допомогу на підставі зазначеного нормативно-

правового акта. 

Відстеження результативності здійснювалося також шляхом аналізу даних, наданих до 

Комітету органами виконавчої влади та органами місцевої влади і місцевого самоврядування у 

вигляді повідомлення про нову державну допомогу. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Показники результативності Результативність 

 

Суб’єкти господарювання, на яких 

поширюватиметься дія акта. 

Регуляторний акт поширюється на всіх 

суб’єктів господарювання, які є отримувачами 

державної допомоги на проведення наукових 

досліджень, технічний розвиток та 

інноваційну діяльність. 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться 

суб'єктами господарювання, пов'язаних з 

виконанням вимог акта. 

Прийняття регуляторного акта не 

призвело до збільшення додаткових витрат  

коштів та часу суб'єктів господарювання, не 

передбачених законодавством. 

Рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання з основних положень акта. 

Середній. Регуляторний акт розміщений 

на офіційних веб-сайтах АМКУ, Верховної 

Ради України. 

Кількість рішень Антимонопольного комітету 

України щодо оцінки допустимості для 

конкуренції державної допомоги на 

проведення наукових досліджень, технічний 

розвиток та інноваційну діяльність. 

 

1 

Кількість скасованих у судовому порядку 

рішень Антимонопольного комітету України 

щодо оцінки допустимості для конкуренції 

державної допомоги на проведення наукових 

досліджень, технічний розвиток та 

інноваційну діяльність. 

 

0 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Прийняття регуляторного акта удосконалює правове регулювання відносин між 

Антимонопольним комітетом України та суб’єктами господарювання, встановлює єдиний 

порядок дій Уповноваженого органу, надавачів державної допомоги та її отримувачів, 

спрямований на оцінку допустимості для конкуренції державної допомоги суб’єктам 

господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 

діяльність. 

Регуляторний акт захищає інтереси суспільства від спотворення конкуренції та 

неефективного функціонування товарних ринків внаслідок безконтрольного, безсистемного та 

упередженого надання державної допомоги. 

 
 

Голова Комітету    Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


