
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

приведення їх у відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання»  

 

І. Визначення проблеми 

 

Частиною першою статті 267 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) передбачено, що 

протягом трьох років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію Україна має, 

зокрема, прийняти національне законодавство про державну допомогу. 

На виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема, за Угодою про асоціацію 

було прийнято Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який 

набрав чинності у повному обсязі 02.08.2017. 

Відповідно до пункту 6 розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» Кабінет Міністрів України 

має: 

- подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих 

актів України у відповідність із цим Законом; 

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

- забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; 

- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 

Пунктом 20 Плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері 

моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації 

положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 102 (в 

редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 936-р) (зі 

змінами) передбачено підготовку Антимонопольним комітетом України разом із 

зацікавленими органами та подання на розгляд Кабінету Міністрів України у строк до 

лютого 2017 року проєкту Закону України щодо внесення змін до законодавчих актів у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

Пунктом 2 Плану законопроєктної роботи на 2021 рік, затвердженого постановою 

Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1162-ІХ, Антимонопольний комітет України 

визначено відповідальним органом з підготовки проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

На сьогодні значний обсяг чинних нормативно-правових актів та проєктів 

нормативно-правових актів містить положення, якими передбачено надання підтримки 

суб’єктам господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів. Разом з тим, 

в таких нормативно-правових актах відсутнє положення, яке передбачає реалізацію такої 

підтримки відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». Також положеннями окремих нормативно-правових актів передбачено 

виключення певних заходів підтримки суб’єктів господарювання з-під дії Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання», що не відповідає міжнародним 

зобов’язанням України за Угодою про асоціацію. 

Запропонований регуляторний акт дозволить привести чинні законодавчі акти 

України у відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» та Угодою про асоціацію, а також забезпечить дотримання вимог 
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Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» суб’єктами 

законодавчої ініціативи під час розроблення законопроєктів, проєктів інших актів, які 

передбачають надання державної підтримки суб'єктам господарювання за рахунок 

ресурсів держави чи місцевих ресурсів у будь-якій формі. 

Крім цього, проєкт Закону сприятиме прозорості функціонування системи 

державної допомоги та дотриманню міжнародних зобов'язань України у сфері державної 

допомоги. 

 

Інформацію про основні групи (підгрупи), на які проблема справляє негативний 

вплив, наведено у таблиці. 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Х  

Держава Х  

Суб’єкти господарювання, Х  

у тому числі суб’єкти малого підприємництва Х  

у тому числі, суб'єкти, які здійснюють діяльність у сфері 

сільськогосподарського виробництва та рибальства, виробництва зброї і 

військового спорядження для потреб Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення 

 Х 

у тому числі, суб'єкти, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з 

інвестуванням в об'єкти інфраструктури із застосуванням процедур 

державних закупівель 

 Х 

у тому числі, суб'єкти, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з 

наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині 

компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг 

 Х 

 

Проблему не може бути розв’язано за допомогою ринкових механізмів, оскільки її 

вирішення можливо досягнути лише шляхом прийняття проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» з метою створення 

ефективного правового забезпечення системи контролю і моніторингу державної 

допомоги. 

Проблему не може бути розв’язано за допомогою діючих регуляторних актів, 

оскільки жоден з них не забезпечує відповідність певного кола чинних нормативно-

правових актів нормам Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

Отже, для вирішення проблеми необхідно розробити відповідний нормативно-

правовий акт, а саме, проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», який охоплюватиме проблематику неузгодженостей між 

чинними законодавчими актами України та Законом України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» і Угодою про асоціацію, що регулюють відносини у сфері 

державної допомоги. 

 
ІІ. Цілі державного регулювання 

 

Здійснення державного контролю за допустимістю державної допомоги суб'єктам 

господарювання для конкуренції передбачає виникнення відносин між Уповноваженим 
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органом, надавачами та отримувачами на різних етапах надання державної підтримки, 

зокрема, на стадії її планування. 

Відповідно до принципів, закріплених в Договорі про функціонування 

Європейського Союзу, Угоді про асоціацію, Законі України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», будь-яка державна допомога яка спотворює або загрожує 

спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих 

видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності, є забороненою 

(крім низки передбачених Законом виключень). 

Державна допомога є формою втручання держави в економіку з метою, зокрема, 

стимулювання певної господарської діяльності чи вирішення певних соціальних проблем, 

завдяки чому штучно створюються більш сприятливі умови для окремих суб’єктів 

господарювання або окремих видів діяльності. Як наслідок, така допомога спотворює 

конкуренцію, оскільки створює різні умови для суб’єктів господарювання, які отримують 

допомогу, та суб’єктів господарювання, що її не отримують. Водночас, наявність 

державного регулювання у цій сфері полягає не в обмеженні права держави надавати 

державну допомогу, а в забезпеченні надання цієї допомоги з мінімально можливими 

негативними наслідками для конкуренції. 

Впровадження такого підходу захищає інтереси суспільства, зменшує негативний 

вплив від спотворення конкуренції та запобігає порушенням функціонування товарних 

ринків внаслідок неефективного та безконтрольного надання державної допомоги. 

Основною ціллю запропонованого регуляторного акту є приведення чинних 

законодавчих акти України у відповідність із Законом України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» та Угодою про асоціацію. 

Запропонований регуляторний акт розроблено 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 надання державної допомоги суб’єктам господарювання. 

Отже, єдиним способом досягнення встановленої цілі є розробка відповідного 

нормативно-правового акта, а саме, проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». Саме такий спосіб вирішення проблеми, як 

розробка відповідного нормативно-правового акта, дозволить у найкоротший термін 

досягнути поставленої цілі. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи 

 

Опис альтернативи 

Відсутність регулювання Ставить під ризик спільні зусилля у побудові 

загальної системи контролю державної 

допомоги в Україні та виконання міжнародних 

зобов’язань України, які виникли внаслідок 

підписання, зокрема, Угоди про асоціацію. 

Заборона надання державної 

допомоги суб’єктам господарювання 

Не забезпечує досягнення цілі та ставить під 

ризик спільні зусилля у побудові загальної 

системи контролю державної допомоги в 

Україні, оскільки певні категорії державної 

допомоги є/можуть бути визнані  

Уповноваженим органом допустимими. 
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Прийняття нового регуляторного 

акта 

Дозволить в повному обсязі реалізувати 

Комітету повноваження як Уповноваженому 

органу з питань державної допомоги та 

сприятиме виконанню міжнародних 

зобов’язань, передбачених Угодою про 

асоціацію у сфері державної допомоги. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

- Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид альтернативи 

 

Вигоди Витрати 

Відсутність регулювання - Негативний вплив на: 

- реалізацію Комітетом 

повноважень 

Уповноваженого органу з 

питань державної допомоги; 

- міжнародну торгівлю; 

- обсяги інвестицій у тому 

числі міжнародних; 

- позиції України у 

міжнародних рейтингах та 

виконання міжнародних 

зобов’язань. 

Заборона надання 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання 

- Негативний вплив на: 

- суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у 

певній сфері; 

- обсяги інвестицій у тому 

числі міжнародних; 

- позиції України у 

міжнародних рейтингах та 

виконання міжнародних 

зобов’язань; 

- міжнародну торгівлю. 

Прийняття нового 

регуляторного акта 

Позитивний вплив на: 

- належну реалізацію 

Комітетом повноважень 

Уповноваженого органу з 

питань державної 

допомоги у повному 

обсязі; 

- суб’єктів 

господарювання, що 

провадять діяльність у 

певній сфері; 

- виконання міжнародних 

зобов’язань, 

передбачених Угодою про 

асоціацію, у сфері 

- 
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державної допомоги; 

- обсяги інвестицій у тому 

числі міжнародних; 

- позиції України у 

міжнародних рейтингах 

та виконання 

міжнародних зобов’язань; 

- міжнародну торгівлю. 

 

- Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 

Вид альтернативи 

 

Вигоди Витрати 

Відсутність регулювання - - 

Заборона надання 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання 

- 

Негативний вплив на: 

- економічний рівень життя; 

- зайнятість, робочі місця. 

 

Прийняття нового 

регуляторного акта 

Позитивний вплив на: 

- економічний рівень життя; 

- зайнятість, робочі місця. 

 

- 

 

- Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання1 

 

Показник 

 

Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, 

що підпадають під дію регулювання, 

одиниць2  

518 17751 313380 48948 380597 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків 

0,1 4,7 82,3 12,9 100 % 

 

Вид альтернативи 

 

Вигоди Витрати 

Відсутність регулювання - Внаслідок недостатньої 

урегульованості процесу 

контролю та моніторингу за 

наданням державної 

допомоги можливий 

негативний вплив на:  

- продуктивність та 

конкурентоспроможність 

суб'єктів господарювання;  

- інновації та розвиток;  

- доступ до фінансів. 

                                                           
1Дія аналізованого акту має поширюватися на усіх потенційних отримувачів державної допомоги. 
2Оціночні дані на основі даних Державної Служби України за 2019 рік, розміщеними в мережі Інтернет за 

адресою:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/kp_ek_vsmm_2010_2018_u.xlsx. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/kp_ek_vsmm_2010_2018_u.xlsx
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Заборона надання 

державної допомоги 

суб’єктам господарювання 

- Внаслідок за заборони 

державної допомоги є ризик  

надання недопустимої для 

конкуренції державної 

допомоги, можливий 

негативний вплив на:  

- продуктивність та 

конкурентоспроможність 

суб'єктів господарювання;  

- інновації та розвиток;  

- доступ до фінансів. 

Прийняття нового 

регуляторного акта 

Внаслідок 

урегульованості процесу 

контролю та моніторингу 

за наданням державної 

допомоги позитивний 

вплив на:  

- продуктивність та 

конкурентоспроможність 

суб'єктів господарювання;  

- інновації та 

розвиток;  

- доступ до фінансів. 

- 

 

- Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта. 

 

Сумарні витрати за альтернативами 

 

Сума витрат, гривень 

Відсутність регулювання. Сумарні витрати 

для суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва  згідно з додатком 

2 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (рядок 11 таблиці 

«Витрати на одного суб’єкта господарювання 

великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта») 

0 

Заборона надання державної допомоги 

суб’єктам господарювання. Сумарні витрати 

для суб’єктів господарювання великого і 

середнього підприємництва згідно з додатком 

2 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (рядок 11 таблиці 

«Витрати на одного суб’єкта господарювання 

великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта») 

0 

Прийняття нового регуляторного 

акта.Сумарні витрати для суб’єктів 

господарювання великого і середнього 

підприємництва  згідно з додатком 2 до 

Методики проведення аналізу впливу 

0 
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регуляторного акта (рядок 11 таблиці 

«Витрати на одного суб’єкта господарювання 

великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта») 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Відсутність регулювання 1 Існує проблема неузгодженості між 

чинними законодавчими актами 

України та Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам 

господарювання» і Угодою про 

асоціацію, що в свою чергу ускладнює 

євроінтеграційні процеси України. 

Заборона надання 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання 

1 Існує проблема неузгодженості між 

чинними законодавчими актами 

України та Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам 

господарювання» і Угодою про 

асоціацію що в свою чергу ускладню 

інтеграційні процеси України. 

Прийняття нового 

регуляторного акта 

4 Дозволить забезпечити, прозорість 

функціонування системи державної 

допомоги та дотримання міжнародних 

зобов'язань України у сфері державної 

допомоги відповідно до Угоди про 

асоціацію. 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Відсутність регулювання 1 1 Альтернатива не забезпечує 

досягнення цілей регулювання.           

За відсутності вигод, кількість 

неврегульованих витрат 

залишається значною. 

Заборона надання 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання 

1 1 Альтернатива не забезпечує 

досягнення цілей регулювання.            

За відсутності вигод, кількість 

неврегульованих витрат 

залишається значною. 

Прийняття нового 

регуляторного акта 

4 4 Альтернатива забезпечує 

досягнення цілей регулювання.              

За відсутності неврегульованих 

витрат, дозволяє досягнути 

максимальної кількості вигод. 
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Рейтинг 

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного 

акта 

Відсутність 

регулювання 

Відсутність нормативного врегулювання 

відповідних чинних актів нормам Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» унеможливлює 

здійснення Уповноваженим органом 

(АМКУ) ефективного контролю за 

допустимістю державної допомоги у певних 

сферах господарювання. Від такої 

альтернативи слід відмовитись. 

Х 

Заборона надання 

державної допомоги 

суб’єктам 

господарювання 

Прийняття рішення щодо заборони надання 

державної допомоги суб’єктам 

господарювання поставить українських 

суб’єктів господарювання у менш вигідне 

становище порівняно із закордонними 

конкурентами. Відмова від інституту 

державної допомоги в свою чергу призведе 

до втрати одного із інструментів 

державного ефективного втручання у 

сектори, де ринкові недосконалості не 

можуть бути виправлені самостійно. Від 

такої альтернативи слід відмовитись. 

Х 

Прийняття нового 

регуляторного акта 

- Внаслідок прийняття акта буде 

врегульовано відносини, які виникають між 

Антимонопольним комітетом України (як 

Уповноваженим органом з питань 

державної допомоги) та надавачами і 

отримувачами державної допомоги під час 

процедури розгляду повідомлення про 

державну допомогу або перегляду чинної 

державної допомоги на відповідність 

положенням Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам 

господарювання». Крім цього, буде 

виконано вимоги міжнародних зобов’язань 

України (частина перша статті 267 Угоди 

про асоціацію). 

Х 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

 

Проєктом акту передбачається, внесення змін у чинне законодавство з метою 

приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання», а також забезпечення дотримання вимог 

зазначеного Закону суб’єктами законодавчої ініціативи під час розроблення 

законопроєктів, проєктів інших актів, які передбачають надання державної допомоги 

суб'єктам господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів у будь-якій 

формі. 
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Реалізація проєкту акта допоможе захистити інтереси суспільства від надмірного 

спотворення конкуренції та неефективного використання ресурсів держави та місцевих 

ресурсів внаслідок надання недопустимої державної допомоги. 

Проєктом Закону передбачено внесення змін до наступних чинних законодавчих 

актів України: 

- Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні; 

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

- Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; 

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

- Закон України «Про телебачення і радіомовлення»; 

- Закон України «Про туризм»; 

- Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів»; 

- Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; 

- Закон України «Про видавничу справу»; 

- Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків»; 

- Закон України Гірничий Закон України; 

- Закон України «Про охорону культурної спадщини»; 

- Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; 

- Закон України «Про розвиток літакобудівної промисловості»; 

- Закон України «Про автомобільний транспорт»; 

- Закон України «Про інноваційну діяльність»; 

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії»; 

- Закон України «Про індустріальні парки»; 

- Закон України Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»; 

- Закон України «Про міський електричний транспорт»; 

- Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій»; 

- Закон України «Про наукові парки»; 

- Закон України «Про державно-приватне партнерство»; 

- Закон України «Про культуру»; 

- Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні»;  

- Закон України «Про зайнятість населення»; 

- Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»; 

- Закон України «Про засади державної регіональної політики»; 

- Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; 

- Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»; 

- Закон України Про Український культурний фонд»; 

- Закон України «Про концесію»; 

- Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними 

інвестиціями в Україні». 

Для впровадження цього регуляторного акта органи влади повинні здійснити, 

насамперед, організаційні заходи, які вживаються зазвичай для виконання актів Верховної 

Ради України. 
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VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у 

загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, 

перевищує 10 відсотків. Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного 

регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) (див. 

додаток 2). 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Запропонований регуляторний акт розроблено з метою приведення чинних 

законодавчих актів України у відповідність до положень Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» та Угоди про асоціацію. 

Термін дії Угоди про асоціацію не обмежений. 

Термін дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не 

обмежений. 

Враховуючи наведене, термін дії акта – необмежений, термін набрання чинності 

регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Прогнозовані кількісні показники результативності дії регуляторного акта: 

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; 

- кількість поданих повідомлень про нову державну допомогу від надавачів такої 

допомоги у порядку, встановленому цим Законом;  

- кількість прийнятих Антимонопольним комітетом України рішень про 

допустимість державної допомоги; 

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

 

Строк проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта – 

01.01.2022 – 31.12.2022. 

Строк проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта 

– 01.01.2023 – 31.12.2023. 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.  

Вид даних за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – 

статистичний. 

Відстеження здійснюватиметься Антимонопольним комітетом України.  

 

 

 

Голова Комітету       О. ПІЩАНСЬКА 
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Додаток 1 

ВИТРАТИ 

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 
 

Поряд

ковий 

номер 

Витрати За 

перший 

рік 

За п’ять 

років 

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та 

приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення 

кваліфікації персоналу тощо, гривень 

0 0 

2 Податки та збори (зміна розміру податків / зборів, 

виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), 

гривень 

0 0 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та 

поданням звітності державним органам, гривень3 

208.2 1041 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного 

нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, 

виконання рішень/ приписів тощо), гривень 

0 0 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, 

ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, 

проведення незалежних / обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення 

наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 

0 0 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 

товари тощо), гривень 

0 0 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, 

гривень 

0 0 

8 Інше (уточнити), гривень 0 0 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 208,2 1041 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на яких буде поширено 

регулювання, одиниць 

182694 18 2695 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на виконання регулювання 

(рядок 9 х рядок 10), гривень6 

3803605,

8 

1901802

9 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 

Вид витрат У перший рік Періодичні 

(за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

0 0 0 

                                                           
3 Лише у випадку, якщо суб’єкти господарювання великого та середнього підприємництва будуть 

отримувачами державної допомоги. 
4Оціночні дані на основі даних Державної Служби України за 2019 рік, розміщеними в мережі Інтернет за 

адресою:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/kp_ek_vsmm_2010_2018_u.xlsx. 
5За припущення, що кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва в Україні 

залишиться незмінною 
6 Лише у випадку, якщо суб’єкти господарювання великого та середнього підприємництва будуть 

отримувачами державної допомоги 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/kp_ek_vsmm_2010_2018_u.xlsx
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кваліфікації персоналу тощо  
 

Вид витрат Витрати на сплату податків та 

зборів (змінених / нововведених) 

(за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення 

необхідності у сплаті податків/зборів) 

0 0 

Вид витрат Витрати* на ведення 

обліку, підготовку та 

подання звітності (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій за рік 

Разом 

за рік 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати, пов’язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та 

поданням звітності 

державним органам 

(витрати часу 

персоналу) 

208,2 грн (166,8 

робочих годин у 

місяць, середня 

заробітна плата на 

місяць 11591 грн, тобто 

69,4 грн - 1 робоча 

година; 69,4 грн*3 

відпрацьовані години) 

0 0 1041 грн 

(208,2 грн * 

5 років) 

 

Вид витрат Витрати* на 

адміністрування 

заходів державного 

нагляду (контролю) (за 

рік) 

Витрати на оплату 

штрафних санкцій 

та усунення 

виявлених 

порушень (за рік) 

Разом 

за рік 

Витрати 

за п’ять 

років 

Витрати, пов’язані з 

адмініструванням 

заходів державного 

нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних 

санкцій, виконання 

рішень/ приписів 

тощо) 

0 0 0 0 

 

Вид витрат Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур (витрати 

часу, витрати на 

експертизи, тощо) 

Витрати 

безпосередньо 

на дозволи, 

ліцензії, 

сертифікати, 

страхові 

поліси (за рік - 

стартовий) 

Разом за 

рік 

(стартовий) 

Витрати 

за п’ять 

років 

Витрати на отримання 

адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, 

сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, 

проведення незалежних / 

обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації 

0 0 0 0 
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тощо) та інших послуг 

(проведення наукових, 

інших експертиз, 

страхування тощо)  
 

Вид витрат За рік 

(стартовий) 

Періодичні 

(за наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські товари 

тощо) 

0 0 0 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 

найманого персоналу (за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати, пов’язані із наймом 

додаткового персоналу 

0 0 
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Додаток 2 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки 

впливу регулювання 

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів 

малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких 

необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «10» лютого 

2021 р. по «18» березень 2021 р. 

 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 

тощо), запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1 Консультації у формі круглих 

столів, нарад, робочих зустрічей 

тощо, інтернет-консультацій з 

обговорення положень проєкту 

Закону будуть здійснені після 

оприлюднення зазначеного проєкту 

Закону на веб-сайті Комітету, у разі 

такої необхідності та обов’язкового 

дотримання протиепідемічних 

заходів,спрямованих на запобігання 

та поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

18.03.2021 проєкт Закону був 

схвалений на засіданні Комітету, на 

якому були присутні Голова 

Комітету, державні уповноважені 

та представники відповідальних 

структурних підрозділів Комітету. 

Необмежене 

коло 

За результатами 

розміщення на веб-

сайті Комітету 

буде розглянуто 

питання щодо 

врахування/ 

неврахування 

наданих зауважень, 

пропозицій  

 

2 10.02.2021 проведено обговорення 

положень проєкту Закону з 

представниками проекту технічної 

допомоги Європейського Союзу 

«Підтримка Антимонопольного 

комітету України у впровадженні 

правил державної допомоги» та 

представниками Департаменту 

моніторингу і контролю державної 

допомоги Комітету. 

4 Проєкт акту не 

суперечить 

положенням 

відповідних acquis 

ЄС.  

3 25.02.2021, 10.03.2021 та 17.03.2021 

у формі наради обговорено проєкт 

Закону зі структурними 

9 Проект акту в 

цілому було 

погоджено з 
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підрозділами Комітету.. наданням  зауважень 

та пропозицій, які 

було враховано. 

Доопрацьований 

законопроект 

схвалено на 

засіданні Комітету 

18.03.2021. 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та 

малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 

362328 (одиниць),7 у тому числі малого підприємництва 313380 (одиниць) та 

мікропідприємництва 48948 (одиниць); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляй вплив 95,2 (відсотків). 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

0 0 0 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на 

відповідний облік у 

визначеному органі 

державної влади чи 

місцевого самоврядування 

0 0 0 

3 Процедури експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні витрати - 

витратні матеріали) 

0 0 0 

4 Процедури 

обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

0 0 0 

5 Інші процедури 

(уточнити) 

0 0 0 

6 Разом, гривень 0 Х 0 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання, одиниць  

362328 362328 362328 

8 Сумарно, гривень 

  

0 Х 0 

                                                           
7 Дія аналізованого акту має поширюватися на усіх потенційних отримувачів державної допомоги.  
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Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

0 0 0 

10 Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

0 0 0 

11 Процедури офіційного 

звітування (166,8 робочих 

годин у місяць, середня 

заробітна плата на 

місяць – 11591 грн, тобто 

69,4 грн – 1 робоча 

година; 69,4 грн *3 

відпрацьованих години)8 

208,2 208,2 1041 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

0 0 0 

13 Інші процедури 

(уточнити) 

   

14 Разом, гривень10 208,2 208,2 1041 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання, одиниць9  

362328 362328 362328 

16 Сумарно, гривень10 10 217 649,6 10 217 649,6 51 088 248 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо 

для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, 

що залучений до процесу регулювання. 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування  

регулювання: Антимонопольний комітет України 

 

Процедура 

регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб’єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва - за 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадаю

ть на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюван

ня 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання* 

(за рік), гривень 

                                                           
8 Лише у випадку, якщо суб’єкти господарювання малого підприємництва будуть отримувачами державної 

допомоги. 
9. Лише у випадку, якщо всі суб’єкти господарювання малого підприємництва будуть отримувачами 

державної допомоги. 
10 Лише у випадку, якщо всі суб’єкти господарювання малого підприємництва будуть отримувачами 

державної допомоги 
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потреби окремо для 

суб’єктів малого та 

мікро-

підприємництв) 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

0 0 0 0 0 

2. Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

0 0 0 0 0 

камеральні 0 0 0 0 0 

Виїзні 0 0 0 0 0 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

0 0 0 0 0 

4. Реалізація одного 

окремого рішення 

щодо порушення 

вимог регулювання 

0 0 0 0 0 

5. Оскарження 

одного окремого 

рішення суб’єктами 

господарювання 

0 0 0 0 0 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

0 0 0 0 0 

7. Інші 

адміністративні 

процедури (аналіз 

щорічної звітності 

про незначну 

державну допомогу, 

що надана 

надавачами 

державної 

допомоги) 

10 хв 25,23 1 36232811 9 140 977,44 

Разом за рік 

(надавачі державної 

допомоги щороку, до 

01 квітня 

10 хв 25,23 1 36232812 9 140 977,44 

                                                           
11 У випадку, якщо всі суб’єкти господарювання малого підприємництва будуть отримувачами державної 

допомоги 
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наступного року, 

зобов’язані 

подавати 

Уповноваженому 

органу інформацію 

про незначну 

державну допомогу) 

Сумарно за п’ять 

років 

50 хв 126 5 1 81164012 45 704 887, 2 

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається 

шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації 

та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік. 

 

Водночас реалізація положень регуляторного акта буде здійснюватися 

державними службовцями відповідно до посадових обов’язків та не потребує 

додаткових витрат з державного бюджету. 

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу або 

структурного підрозділу діючого органу. 
 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання12 

 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка «прямих» витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання  

0 0 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування  

10 217 649,6 51 088 248 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання  

10 217 649,60 51 088 248 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва  

9 140 977,44 45 704 887, 2 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання  

19 358 627 96 793 135,2 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання 

 

                                                           
12 Сумарні витрати наведено для випадку, якщо всі суб’єкти господарювання малого підприємництва будуть 

отримувачами державної допомоги 
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Не передбачається розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання. 

Показник Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого  

регулювання за перший 

рік, гривень 

Сумарні витрати 

малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого  

регулювання 

за п’ять років, 

гривень 

Заплановане регулювання 0 0 

За умов застосування компенсаторних 

механізмів для малого 

підприємництва 

0 0 

Сумарно: зміна вартості регулювання 

малого підприємництва 

0 0 

 

 


