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розробниками проектів регуляторних актів під час
здійснення аналізу регуляторного впливу до проекту
регуляторного акта

суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ

науковими установами

консультативно-дорадчими органами, створеними при
органах державної влади та органах місцевого
самоврядування і представляють інтереси громадян та
суб’єктів господарювання під час підготовки
альтернативного аналізу регуляторного впливу.
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Аналіз регуляторного впливу –
це документ, який містить
обґрунтування необхідності
запровадження державного
регулювання шляхом прийняття
регуляторного акта

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

аналіз впливу 
на ринкове 

середовище

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
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громадян та держави

обґрунтування відповідності проекту 
регуляторного акта принципам 

державної регуляторної політики
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 11.03.2004 № 308 
„ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИК  ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ  ВПЛИВУ 

ТА  ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА“ 
ПЕРЕДБАЧАЄ 

ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРОБНИКОМ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПРОЕКТУ 
НА СФЕРУ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

у т.ч.

ОЦІНКУ ВПЛИВУ ПРОЕКТУ НА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДЕЙ НА ПИТАННЯ 
КОНТРОЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ БУДЬ-ЯКОЇ З 4 ОСНОВНИХ 

КРИТЕРІЙ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНЦІЮ

1. Обмеження кількості або кола учасників ринку

2. Обмеження здатності постачальників конкурувати 

3. Зниження мотивації  суб’єктів господарювання до активної конкуренції

4. Обмеження доступу  до інформації
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Категорія впливу: Відповідь

Так Ні

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької

діяльності із органами влади;

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців  постачати товари чи надавати послуги (звужує 

коло учасників ринку);

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або 

інвестицій.

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

2. Обмежує можливості постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг їх товарів чи послуг;

3. Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам

порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо

поінформовані споживачі;

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно з іншими (зокрема, внаслідок

дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізації, ціни та

витрати підприємств;

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар;

2. Знижує мобільність споживачів внаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну 

постачальника;

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття раціонального рішення щодо 

придбання чи продажу товарів.

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію

Примітка: 

Відповідь на 

питання 

категорій 

впливу 

(категорії А – Г) 

має бути 

позитивною  у 

випадку, якщо 

на будь-яке із 

питань 

відповідної 

підкатегорії

отримано 

позитивну 

відповідь.
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Чи надає проект суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг? 
(Надання виключних прав призводить до створення монополій, усунення чи недопущення конкуренції, що інколи
може бути виправданим, проте існування монополій може призводити до зростання цін на товари, зниження якості
послуг та до уповільнення технологічного розвитку)

2

Чи передбачає проект запровадження режиму ліцензування, додаткових дозвільних чи
погоджувальних процедур?
(У разі впровадження режиму ліцензування, додаткових дозвільних процедур для забезпечення належної якості
товарів/послуг, рівня кваліфікації, захисту суспільних інтересів, регуляторні органи мають врахувати, що вимоги до
суб’єктів господарювання не повинні бути надмірними та створювати невиправдані бар’єри для входження в ринок
нових учасників)

4

Чи підвищує проект вартість входження в ринок?
(Якщо правила вимагають від бізнесу значних капіталовкладень на дотримання регуляторних вимог, суб’єкти малого
підприємництва, які найбільш гостро реагують на підвищення витрат, будуть змушені залишити ринок. Бар’єрами для
входження в ринок можуть також бути вимоги щодо мінімального розміру до приміщень або обов’язкового набору
послуг, до статутного капіталу або мінімальної кількості кваліфікованих працівників, занадто короткий термін дії
ліцензії при високій вартості її подовження.)

5

1

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників
Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

Чи створюються проектом географічні бар’єри для постачання товарів, виконання робіт, надання
послуг?
(Обмеження вільного переміщення товарів чи послуг між регіонами створюють географічний бар’єр для входження в
ринок нових суб’єктів господарювання. Контроль за переміщенням товарів, послуг чи робочої сили прагне
стимулювати місцеву промисловість та забезпечити зайнятість населення в економічно відсталих регіонах.)

Чи обмежує проект здатність окремих категорій суб’єктів господарювання займатися відповідним
видом діяльності?
(Встановлення надмірно завищених вимог до бізнесу може призвести до того, що лише незначна кількість суб’єктів
господарювання буде здатна забезпечити відповідність цим вимогам, що призведе до обмеження конкуренції.)

3
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Чи обмежує проект здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги?
(Цінове регулювання може бути виправданим по відношенню до ринків з монопольною структурою, але по відношенню до ринків, на
яких діє значна кількість суб’єктів господарювання, може призвести до небажаних наслідків як для споживачів, так і економічної
ефективності в цілому. Мінімальні цінові пороги фактично захищають інтереси діючих підприємств, оскільки обмежується здатність
більш ефективних компаній пропонувати товари чи послуги за цінами, нижчими за регульовану мінімальну ціну, споживачі не можуть
скористатися перевагами конкурентного ринку. Максимальні ціни запроваджуються, як інструмент захисту споживачів, але вони
можуть використовуватись суб’єктами господарювання для «підтягування» загального рівня цін до встановленого максимального
порогу. Інтенсивність цінової конкуренції між постачальниками, мотивація до інновацій, до покращення якості продукції знижується.)

2

Чи обмежує проект можливості постачальників рекламувати  або здійснювати маркетинг товарів чи послуг?
(Обмеження реклами та маркетингових заходів запроваджуються з метою захисту прав споживачів, проти неправдивої реклами та як
засіб зменшення споживання товарів з потенційно негативними наслідками для здоров’я людей та суспільного добробуту (сигарет чи
алкоголю). Але обмеження можуть мати антиконкурентні наслідки, особливо для нових учасників ринку, коли реклама є важливим
засобом отримання споживачами інформації про товари та послуги, присутні на ринку)

4

Чи збільшує проект витрати окремих суб’єктів господарювання порівняно з іншими?
(Державне регулювання може надавати переваги окремим компаніям, призводити до асиметричних витрат одних підприємств
порівняно із іншими. Наприклад, вимога застосовувати певну технологію всіма учасниками певного ринку, що фактично захищає
інтереси підприємств, які вже використовують відповідну технологію, а інші учасники ринку, змушені додатково інвестувати кошти для її
впровадження. Можуть бути занижені вимоги або виключення із сфери дії правил, що запроваджуються регуляторним актом, для
підприємств, які вже діють на відповідному ринку і застосовуються в повній мірі до нових учасників ринку, збільшуючи їх витрати на
дотримання нових стандартів та правил. Такий підхід зменшує привабливість галузі для інвесторів, стримує інновації, входження в
ринок нових учасників і знижує інтенсивність конкурентного тиску на відповідному ринку.)

1

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати
Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

Чи встановлює проект  стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим суб’єктам господарювання?
(Забезпечення споживачів якісними та безпечними продуктами та послугами шляхом встановлення стандартів їх якості є цілком
виправданою метою державного регулювання. Проте, завищені стандарти якості, якщо вони безпосередньо не пов’язані з безпекою
споживачів, можуть обмежувати здатність суб’єктів господарювання конкурувати на ринку за рахунок диференціації товарів та послуг,
вони потребують додаткових капіталовкладень, що у перспективі призводить до зростання споживчих цін та звуження споживчого
асортименту. Запровадження мінімальних стандартів якості може суттєво обмежити конкуренцію і надати переваги окремим учасникам
ринку.)

3
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Чи передбачає проект запровадження режиму саморегулювання або спільного регулювання?
(Саморегулювання – це режим, в якому галузеві або професійні об’єднання без будь-якого нормативно-правового
забезпечення з боку держави визначають правила поведінки або стандарти, несуть повну відповідальність за їх
дотримання членами об’єднань, а також контролюють досягнення поставлених цілей. Режими саморегулювання та
спільного регулювання мають певні переваги – низькі адміністративні витрати, широкий доступ та залучення
спеціальних знань щодо відповідної галузі або професії. В той же час, вони можуть встановлювати правила та
умови, що знижують інтенсивність конкуренції, мотивацію підприємців активно змагатися на ринку, створюють
бар’єри для нових учасників ринку. При застосуванні режиму саморегулювання виникає ризик змови за сприяння
об’єднання. Впливові та довгострокові члени асоціації або найбільші підприємства галузі можуть використовувати
режим саморегулювання як прикриття для узгоджених антиконкурентних дій.)

2

Чи вимагає проект регуляторного акта публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізації, 

ціни та витрати підприємств?
(Встановлюючи вимогу публікації ринкових даних в цілях кращої поінформованості споживачів, необхідно зважати
на можливі антиконкурентні наслідки, зокрема, ризик узгодження ринкової поведінки. Публікація актуальних цін
може допомогти суб’єктам господарювання відстежувати ціни конкурентів та встановлювати ціну на власну
продукцію на тому ж рівні.)
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В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції
Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:
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Чи обмежує проект здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар/послугу?
(Прикладом обмеження вибору споживачів можуть бути правила страхового покриття або компенсації вартості послуг
лікувальних закладів, медикаментів чи спеціалізованих товарів. Регуляторні положення, що обмежують конкуренцію, можуть
передбачати, що певні товари/послуги можна придбати лише у чітко визначеного кола суб’єктів господарювання, або
встановлювати заборону реалізовувати їх через Інтернет. Підставою для можуть бути заходи безпеки та захисту споживачів, але
їх наслідком може бути обмеження конкуренції та отримання вигоди окремими суб’єктами господарювання.)
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Чи впливає проект на мобільність споживачів внаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну

постачальника?
(Важливим фактором конкурентного тиску на ринку є здатність споживачів змінити постачальника, якщо їх не задовольняють
якість або ціна товару чи послуги. Але, заміна постачальника потребує певних прямих чи непрямих витрат. Регуляторні акти
можуть посилювати готовність споживачів до заміни постачальників або, навпаки, встановлювати невиправдані вимоги до
комерційних відносин.)
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Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації
Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

Чи встановлює проект обмеження щодо інформації, необхідної для прийняття раціонального рішення щодо

придбання чи продажу товарів?
(Суб’єкти господарювання потребують правової визначеності, що ґрунтується на актуальній інформації щодо умов конкуренції та
правил ведення бізнесу у певній галузі. Компаніям потрібна достовірна та повна інформація, наприклад, щодо умов
ліцензування, вартості ліцензій, гарантій доступу до ресурсів, параметрів для розрахунку цінових коливань на енергоносії або
інші ресурси. Відсутність надійної інформації, її неповнота перешкоджають компаніям приймати інвестиційні рішення щодо
входження в ринок або розширення присутності на ринку.)
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Зауважуємо, що відповідь на питання А – Г має бути позитивною у випадку, якщо на будь-яке із 
уточнюючих питань відповідної категорії отримано позитивну відповідь.
У разі наявності потенційного негативного впливу на конкуренцію, ДРС рекомендує направляти проект
регуляторного акту до Антимонопольного комітету України для проведення більш ґрунтовного аналізу.


