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співпраЦя  оБ’ЄднанЬ  підприЄмЦів  
і  органів  влади  як  мЕханіЗм  рЕгуляторноЇ 

політики  в  украЇні

Анотація. Досліджуються питання взаємодії об’єднань підприємців і ор-
ганів державного управління в умовах реалізації та вдосконалення регуля-
торної політики в Україні. Розкриті шляхи та механізми державного управ-
ління формування сфери підприємництва в Україні, зокрема досліджено 
механізм — аналіз регуляторного впливу нормативного акта.

Доведено, що залучення громадських об’єднань підприємців до реалізації 
функцій державної влади дасть змогу не лише скоротити шлях, яким про-
суваються управлінські рішення з моменту їх прийняття до реалізації, але й 
зменшити відповідні статті витрат державного бюджету, зокрема витрат на 
конкретні заходи державного управління та регулювання в галузі підприєм-
ництва. 

Проведений аналіз засвідчив, що починаючи з 2000 р. всі Програми  
діяльності Кабінету Міністрів України, які затверджуються Постановами 
Кабінету Міністрів України, впроваджують заходи дієвого механізму спів- 
праці органів державного управління та громадських організацій підприєм-
ців з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва.

На виконання цього завдання органи, які опікуються підприємництвом 
за участю громадських об’єднань розробляли конкретні документи (концеп-
цію, стратегію, програму) співпраці громадських об’єднань з органами дер-
жавного управління. Такі документи повинні передбачати створення мережі 
дорадчих органів при органах виконавчої влади на всіх рівнях державного 
управління та регулювання в Україні.

Визначено, що механізм такої співпраці базується на принципах парт-
нерства на основі “зворотного зв’язку” між владою та підприємцями, які пе-
редбачають вільний доступ самоврядних організацій малого та середнього 
підприємництва до інформації органів державної влади та місцевого само-
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врядування, залучення їх до розробки та обговорення проектів нормативних 
і регуляторних актів у сфері формування підприємницького середовища, 
запровадження громадського контролю за поточним виконанням органами 
державного управління запланованих заходів.

Зазначено, що такі норми та процедури закладено у типових положеннях 
відповідних рад, колегій, комітетів, що впливає на чіткі шляхи реалізації дер-
жавної регуляторної політики в Україні.

Ключові слова: державне управління, об’єднання підприємців, малий  
і середній бізнес, сфера підприємництва, аналіз регуляторного впливу.

COOPERATION  OF  THE  UNION  OF  ENTERPRISES  
AND  AUTHORITIES  AS  A  MECHANISM  OF  REGULATORY  POLICY 

IN  UKRAINE

Abstract. The article deals with the issues of interaction between business as-
sociations and state administration in the conditions of implementation and im-
provement of regulatory policy in Ukraine. The ways and mechanisms of state 
management of forming the sphere of entrepreneurship in Ukraine are revealed, in 
particular, the mechanism — the analysis of the regulatory influence of the norma-
tive act is investigated.

It is proved that the involvement of public associations of entrepreneurs  
in the realization of the functions of state power will enable not only to reduce 
the path through which management decisions are promoted from the moment 
of their adoption to implementation, but also to reduce the corresponding items 
of expenditure of the state budget, in particular, the costs of specific measures of 
public administration and regulation in the field of entrepreneurship.

The analysis showed that since 2000 all the Program of activities of the  
Cabinet of Ministers of Ukraine, which are approved by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, implement measures of effective mechanism of cooperation between 
public administration bodies and public organizations of entrepreneurs on issues 
of implementation of state policy in the field of entrepreneurship.

In order to accomplish this task, the bodies that deal with entrepreneurship 
with the participation of public associations have developed specific documents 
(concept, strategy, program) for the cooperation of public associations with public 
authorities. Such documents should include the creation of a network of advisory 
bodies at executive bodies at all levels of public administration and regulation in 
Ukraine.

It is determined that the mechanism of such cooperation is based on the prin-
ciples of partnership on the basis of “feedback” between the government and en-
trepreneurs, which provides for the free access of self-governing organizations of 
small and medium enterprises to information of state authorities and local self-
government, involving them in the development and discussion of normative draft 
and regulatory acts in the sphere of formation of the business environment, intro-
duction of public control over the current execution by the public authorities of 
the planned events in.
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It is noted in the article that such rules and procedures are laid down in the 
model regulations of the respective councils, colleges, committees and influence 
the clear ways of implementing the state regulatory policy in Ukraine.

Keywords: state administration, association of entrepreneurs, small and me-
dium business, sphere of entrepreneurship, analysis of regulatory influence.

Постановка проблеми. Сучас-
ні питання формування ефективної 
системи управління у сфері малого 
та середнього бізнесу в Україні по-
требують активізації діяльності гро-
мадських організацій підприємців та 
посилення їх ролі та безпосереднього 
впливу на процес формування й ре-
алізації державної політики у сфері 
підприємництва, зокрема в частині 
використання аналізу регуляторного 
впливу в сучасній практиці державо-
творення.

Загалом партнерські стосунки 
між державою та підприємцями на-
бувають все ширшого та фахового 
розвитку. Вимоги Указів Президен-
та України, обговорення представ-
никами підприємців і Президентом 
України спільних заходів закріпили 
основи таких стосунків між підпри-
ємцями та владою, створили нові 
можливості й надали ширші повно-
важення об’єднанням підприємців, 
спонукаючи їх до постійної співпра-
ці, створення взаємозлагоджених ді-
євих механізмів управління сферою 
підприємництва в Україні.

Мета статті полягає у розкритті 
питань взаємодії об’єднань підприєм-
ців і органів державного управління 
в умовах реалізації та вдосконалення 
регуляторної політики в Україні.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Якщо згадати історію самооргані-
зації українського підприємництва 

(дослідити в літературі), то процес 
діалогу між владою та підприєм-
ництвом розпочався ще на початку  
90-х років. Важливим кроком на 
шляху зближення влади та підприєм-
ництва у вирішенні питань його під-
тримки та розвитку стало створення 
ще в 1993 р. Ради підприємців Укра-
їни при Кабінеті Міністрів України, 
яка надала поштовх до формування 
сучасних механізмів взаємодії між 
владою та підприємцями. Відомі 
автори, які досліджували означену 
проблему: В. Воротін, Ю. Єхануров, 
Д. Ляпін, К. Ляпіна та ін. 

Виклад основного матеріалу. 
Сьогодні багато громадських під-
приємницьких об’єднань захищають 
права та інтереси підприємців, віді-
грають помітну роль у підтримці та 
розвитку бізнесу в Україні. Однак, 
органи публічного управління ще не 
повною мірою використовують такі 
можливості сучасних об’єднань під-
приємців. У цьому теж є свої об’єк-
тивні та суб’єктивні причини розвит-
ку таких взаємовідносин у сучасних 
умовах господарювання. 

Нагадаємо, що органи державного 
управління, які повинні відповідати 
за стимулювання розвитку та під-
тримку підприємництва або причетні 
до нього, мають об’єктивні обмежен-
ня і щодо кількості персоналу, і щодо 
часу, і щодо фінансово-матеріальних 
можливостей підтримки окремого 



80

суб’єкта господарювання. Тому дер-
жавним органам доцільно спиратися 
на об’єднання підприємців, підтри-
мувати і спрямовувати їх ініціативи 
та пропозиції щодо сприяння розвит-
ку групи підприємств окремої галузі, 
одержувати оперативну інформацію 
щодо сучасного стану національної 
економіки і потреб суб’єктів господа-
рювання, а також делегувати їм певні 
права по реалізації заходів держав-
ної економічної політики, проектів 
рішень органів по реалізації заходів 
державної господарської політики, 
проектів рішень органів влади з від-
повідних питань, повноважень з екс-
пертизи інвестиційних проектів, еко-
номіко-правових експертиз проектів 
законів і постанов Уряду.

Залучення громадських об’єд-
нань підприємців до реалізації дея-
ких функцій державної влади дасть 
змогу не лише скоротити шлях, яким 
просуваються управлінські рішення 
з моменту їх прийняття до реаліза-
ції, але й зменшити відповідні статті 
витрат державного бюджету, зокрема 
витрат на конкретні заходи держав-
ного управління та регулювання в 
галузі підприємництва. 

Наш аналіз свідчить, що починаю-
чи з 2000 р. всі Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, які за-
тверджуються Постановами Кабіне-
ту Міністрів України, впроваджують 
заходи дієвого механізму співпраці 
органів державного управління та 
громадських організацій підприєм-
ців з питань реалізації державної по-
літики у сфері підприємництва.

На виконання цього завдання 
органи, що опікуються підприємни-
цтвом за участю громадських об’єд-
нань розробляли конкретні докумен-

ти (концепцію, стратегію, програму) 
співпраці громадських об’єднань з 
органами державного управління. 
Такі документи мають передбачати 
створення мережі дорадчих органів 
при органах виконавчої влади на всіх 
рівнях державного управління та ре-
гулювання в Україні. Механізм такої 
співпраці базується на принципах 
партнерства на основі “зворотного 
зв’язку” між владою та підприємця-
ми, які передбачають вільний доступ 
самоврядних організацій малого та 
середнього підприємництва до ін-
формації органів державної влади 
та місцевого самоврядування, залу-
чення їх до розробки й обговорення 
проектів нормативних і регулятор-
них актів у сфері формування під-
приємницького середовища, запро-
вадження громадського контролю 
за поточним виконанням органами 
державного управління запланова-
них заходів. Такі норми та процеду-
ри закладено у типових положеннях 
відповідних рад, колегій, комітетів. 
Такі заходи впливали на чіткі шля-
хи реалізації державної регуляторної 
політики в Україні. 

За роки незалежності в Україні 
здійснено вагому роботу з розро-
блення та імплементації системної 
нормативно-правової бази та інсти-
туційного забезпечення регулятор-
ної політики, зокрема об’єднання 
підприємців дуже багато для цього 
зробили.

На сучасному етапі державотво-
рення регуляторна політика повною 
мірою інтегрована в соціально-еко-
номічну політику держави. Зокре-
ма, механізм аналізу регуляторного 
впливу закріплено як обов’язкову 
складову підготовки проектів уря-
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дових рішень, що мають характер 
регуляторних, і подальшого їх роз-
гляду як на засіданнях профільних 
урядових комітетів, так і Кабінету 
Міністрів України. Розвиток й удо-
сконалення регуляторної політики 
передбачено Програмою Уряду і від-
повідно у Середньостроковому пла-
ні пріоритетних дій уряду до 2020 р. 
Зазначеним планом передбачено 
зменшення адміністративних бар’є-
рів для бізнесу шляхом розроблення 
та впровадження нормативно-право-
вих актів з одночасним проведенням 
кількісних розрахунків вигод і ви-
трат при запровадженні кожного ре-
гулювання для усіх форм бізнесу та 
сучасної держави бізнесу.

На думку експертів Інституту за-
конодавства Верховної Ради Укра-
їни дієва державна регуляторна по-
літика спрямована на недопущення 
прийняття економічно недоцільних 
і неефективних регуляторних актів, 
зменшення втручання держави в ді-
яльність суб’єктів господарювання 
та усунення перешкод для розвитку 
господарської діяльності [1].

Слід погодитись з фахівцями На-
ціонального інституту стратегічних 
досліджень, що в Україні процеду-
ри та правила регуляторної політи-
ки визначаються нормами Закону 
України “Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності” від 11.09.2003 р. 
№ 1160-IV та низкою підзаконних 
актів (Постанова КМУ “Про затвер-
дження методик проведення ана-
лізу впливу та відстеження резуль-
тативності регуляторного акта” від  
11 березня 2004 р. № 308, Постано-
ва КМУ та НБУ “Про затвердження 
методик проведення аналізу впли-

ву та відстеження результативності 
регуляторного акта Національного 
банку України” від 14 квітня 2004 р. 
№ 471 та розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про підготовку 
та оприлюднення щорічної інформа-
ції Кабінету Міністрів України про 
здійснення державної регуляторної 
політики органами виконавчої вла-
ди” від 19 березня 2004 р. № 152-р. 
З 2004 р. створено та функціонує 
центральний орган виконавчої вла-
ди щодо методичного забезпечення 
державної регуляторної політики 
(від Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та під-
приємництва до Державної регуля-
торної служби України, і це позитив-
но відмічено у матеріалах Світового 
банку), у Верховній Раді України та 
всіх обласних і міських радах народ-
них депутатів створено відповідні 
профільні комітети. Відповідно до 
ст. 1 Закону України регуляторними 
органами є: Верховна Рада України, 
Президент України, Кабінет Міні-
стрів України, Національний банк 
України, Національна рада України з 
питань телебачення і радіомовлення, 
інший державний орган, централь-
ний орган виконавчої влади, Верхов- 
на Рада Автономної Республіки 
Крим, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевий орган ви-
конавчої влади, орган місцевого са-
моврядування, а також територіальні 
органи центральних органів виконав-
чої влади, державні спеціалізовані 
установи та організації, некомерцій-
ні самоврядні організації, які здій-
снюють керівництво та управління  
окремими видами загальнообов’яз-
кового державного соціального стра-
хування [2].
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Європейський досвід послідов-
но адаптується та впроваджується в 
національну практику регуляторної 
діяльності. Зокрема, у 2015 р., на ви-
конання вимог Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Со-
юзом [3] (ст. 378) та Порядку ден-
ного асоціації між Україною та ЄС 
для підготовки та сприяння імпле-
ментації Угоди про асоціацію [4] (п. 
7.7), було адаптовано та впровадже-
но в законодавче поле України нор-
ми європейського інструменту регу-
ляторної політики SME-Test, який 
в Україні отримав назву М-Тест, та 
запроваджено оновлену методику 
аналізу регуляторного впливу (нова 
редакція Постанови Кабінету Мі-
ністрів України № 308 “Про затвер-
дження методик проведення аналізу 
впливу та відстеження результатив-
ності регуляторного акта”).

Постійне удосконалення меха-
нізмів і інструментів самої політики 
та шляхи її ефективної реалізації в 
Україні передбачені нормами Угоди 
про асоціацію з ЄС, та входить до пи-
тань постійного діалогу з МВФ, Сві-
товим банком та ОЕСР.

Так Світовий Банк у дослідженні 
комплексної оцінки показників регу-
ляторної політики Global Indicators 
of Regulatory Governance [5] (оцінка 
від 0 до 6 по 185 країнам світу), надав 
Україні 5,2 бали (аналогічний показ-
ник дістали Польща та Німеччина. 
Україна значно випереджає Білорусь 
(2,8 бали) та РФ (4,0 бали). Одні-
єю з проблемних зон для України за 
цим дослідженням є потреба більш 
формалізованого визначення кри-
теріїв, за якими вимагається прове-
дення оцінки регуляторного впливу. 
Також певним недоліком для Укра-

їни є відсутність єдиної бази даних 
(розподіленої або централізованої) з 
проектами регуляторних актів, АРВ 
та звітами про відстеження результа-
тивності.

Загалом низька ефективність де-
регуляції пов’язана із слабкою прак-
тичною регуляторною діяльністю 
регуляторних органів на державному 
та регіональному рівнях. Серед чин-
ників, що знижують ефективність 
реформ дерегуляції слід зазначи-
ти: слабкий контроль за порядком 
визначення та віднесення проектів 
нормативно-правових актів до регу-
ляторних. Формальність на етапі ви-
значення ознак регуляторного впли-
ву проектів актів дає можливість 
відповідним органам уникати вимог 
публічності їх підготовки, оцінки 
регуляторного впливу та ефектив-
ності для суб’єктів господарювання 
та ринку в цілому. Більшою мірою 
це може застосовуватись до проектів 
нормативно-правових актів, затвер-
дження яких знаходиться у повнова-
женні окремого ЦОВВ. На сьогодні 
поширена практика підготовки нор-
мативно-правових актів без належ-
ної регуляторної підготовки як на за-
гальному, так і регіональному рівнях, 
зокрема без обговорення в спілках і 
об’єднаннях підприємців. Основни-
ми прогалинами у нормотворчій 
діяльності органів державної та міс-
цевої влади є відсутність аналізу 
регуляторного впливу та недотри-
мання публічності обговорення та 
прийняття відповідних актів.

За даними ДРС [6] за 9 місяців 
2017 р. рівень відмов у погоджен-
ні проектів від ЦОВВ становив  
38 % (по 150 проектах з опрацьо-
ваних 390), а від органів місцевого 
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самоврядування — 29 % (по 28 про-
ектах з опрацьованих 96). Ще більш 
складна ситуація з проведенням  
експертиз законопроектів. За 9 мі-
сяців 2017 р. ДРС здійснило експер-
тизу 1625 проектів регуляторних ак-
тів, з яких майже кожен третій 30 %  
(або ж 490 проектів) повернено без 
розгляду, до 65 % (1052 проектів) 
подавались зауваження, і лише 20 % 
проектів цілком відповідали вимо-
гам.

За результатами здійснення моні-
торингу набуття чинності регулятор-
них актів за 9 місяців 2017 р. ДРС 
було виявлено 27 регуляторних ак-
тів, прийнятих з порушенням вимог 
Закону України “Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності” в частині 
обов’язковості погодження з ДРС в 
частині повільності впровадження 
процедури кількісної оцінки адміні-
стративного навантаження регуля-
цій на суб’єктів малого та середнього 
підприємництва.

В Україні за даними моніторингу, 
що проводиться ДРС, оцінки впливу 
на конкуренцію розробниками ре-
гуляторних актів не здійснюються,  
у т. ч. через відсутність відповідної 
методики. Проте на сьогодні відбу-
ваються дискусії щодо можливих 
варіантів такої методики та її прак-
тичне запровадження є можливим у 
найближчий час. Фрагментарність 
регуляторного циклу через вибірко-
вість та низьку якість оцінки резуль-
тативності регуляції. Відстеження 
результативності регулювання є важ-
ливим елементом системи “зворот-
ного зв’язку” і необхідним елементом 
“регуляторного циклу” (за рекомен-
даціями ОЕСР це третій критично 

важливий інструмент регуляторної 
політики — оцінка ex-post. Аналогіч-
на оцінка здійснюється й у матеріа-
лах Європейської Комісії [7]).

В Україні відстеження результа-
тивності регуляторного акта є пря-
мою нормою Закону України “Про 
засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяль-
ності” (базове, повторне і періодич-
не відстеження результативності). 
Якщо відстеження результативності 
регулювання не здійснюється, то не-
можливо оцінити ефект від регуляції 
та досягнення нею цілей, і така регу-
ляція найчастіше стає інструментом 
корупції. Разом із тим проблема по-
лягає у формальному підході щодо 
відстеження результативності регу-
ляторними органами.

Зазначимо, що змістовного відсте-
ження результативності на сьогодні 
за даними ДРС не здійснюється [8]. 
Це призводить до неможливості ви-
значення результату регулювання, 
неможливості співставити резуль-
тати з тим, що очікувалось під час 
розробки та прийняття регулюван-
ня. Оскільки будь-яке регулювання 
вимагає витрачання ресурсів як з 
боку бізнесу, так і з боку державних 
органів, то штучні та неефективні 
регулювання можуть призводити до 
суттєвих втрат і, як результат — до 
зниження конкурентоспроможності 
національного бізнесу.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. У цілому законо-
давче та інституційне забезпечення 
взаємодії громадських об’єднань 
підприємців у частині реалізації ре-
гуляторної політики практично від-
повідає сучасним вимогам і кращим 
світовим практикам і вимогам ЄС 
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[9]. Це означає, що розробка змін до 
базового законодавчого забезпечен-
ня регуляторної політики в Україні 
не на часі, але заходи вдосконалення 
такої взаємодії необхідні.

Наявні проблеми в реалізації норм 
регуляторної політики можуть бути 
вирішені шляхом застосування ін-
струменту методичного супрово-
дження (ДРС) та активізації уваги 
Уряду до належного виконання усіх 
складових ефективної регуляторної 
діяльності — від підготовки та пу-
блічного обговорення до належного 
обґрунтування впливу на суб’єктів 
господарювання, конкуренцію на ри-
нок, економічну безпеку держави в 
цілому.

Слід підтримати думку фахівців з 
НІСД, що для досягнення дерегуля-
ційного ефекту в Україні в 2019 р. не-
обхідно реалізувати низку ініціатив і 
заходів, що сприятимуть належному 
виконанню норм і правил регуля-
торної діяльності, зокрема доцільно: 
Адміністрації Президента України 
доручити главам обласних держав-
них адміністрацій та районних дер-
жавних адміністрацій до щорічного 
звіту про свою діяльність додати 
обов’язковий розділ щодо реаліза-
ції державної регуляторної політики  
(у тому числі щодо ефективності та 
результативності публічних консуль-
тацій із зацікавленими сторонами 
щодо власних регуляторних рішень), 
а також главам обласних державних 
адміністрацій та районних держав-
них адміністрацій спільно з Держав-
ною регуляторною службою України 
організувати періодичні регулярні 
методологічні семінари з питань ре-
алізації регуляторної політики для 
місцевих органів державної влади із 

залученням органів місцевого само-
врядування та ОТГ.
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