
   

 

Додаток 2 
 

1 
Цей документ (зауваження до АРВ) підготовано за менторської підтримки експертів бізнес-асоціацій в межах 

виконання проєкту "Reconomy", що реалізується в рамках програми Шведського агентства з питань міжнародної 

співпраці та розвитку (Sida) та впроваджується HELVETAS Swiss Intercooperation в партнерстві з Центром 

міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ). 
 

  

ЗАУВАЖЕННЯ 

до оприлюдненого проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу  

проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення обліку 

товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку» 

 

Міністерством фінансів України 05.04.2021 р. був оприлюднений, з метою отримання 

зауважень та пропозицій, проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі 

платників єдиного податку» та аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) до нього.  

Вивчивши зміст АРВ вважаємо, що він не відповідає вимогам ст. 1, 4, 8, а регуляторний 

акт вимогам ст. 4 Закону України «Про державну регуляторну політки у сфері господарської 

діяльності» та «Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акту» (затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 р. із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 1107 від 28.11.2012 та № 1151 від 16.12.2015), 

зокрема: 

 

1. До розділу АРВ – «I. Визначення проблеми». 

 

Відповідно до п.4 Постанови Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 р. із 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1107 від 28.11.2012 та 

№ 1151 від 16.12.2015 (далі – Постанова), при визначенні проблеми, яку передбачається 

розв'язати шляхом державного регулювання, зазначаються причини виникнення проблеми; 

обґрунтування неможливості її розв'язання за допомогою ринкових механізмів або чинних 

регуляторних актів; суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив. 

Відповідно до розділу I. Визначення проблеми Аналізу регуляторного впливу, вимоги 

до змісту якого визначено у додатку 1 Методики проведення аналізу впливу регуляторного 

акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 р. із змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1107 від 28.11.2012 та № 1151 

від 16.12.2015 (далі відповідно  – Додаток до Методики, Методика): «Під час визначення 

проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання: 

чітко визначити проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного 

регулювання; 

визначити причини виникнення проблеми; 

оцінити важливість проблеми (у разі існування даних, які підтверджують існування 

проблеми та характеризують її масштаб, навести значення цих даних (у цифровому вимірі); 

визначити основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив». 

 

Однак, в оприлюдненому АРВ, розробник не навів чітке визначення проблеми, на 

розв’язання якої буде спрямовано запропонований регуляторний акт. 

Замість чіткого визначення проблеми розробник навів припущення, що «Правова 

невизначеність може стати причиною непорозумінь між суб’єктами господарювання та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1151-2015-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1151-2015-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1151-2015-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1151-2015-%D0%BF#n2
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контролюючими органами, зокрема необгрунтованих вимог контролюючих органів під час 

проведення контрольно- перевірочних заходів». 

З такого формулювання опису проблеми можна зробити висновок, що проблема 

полягає у висуненні контролюючими органами «необгрунтованих вимог під час проведення 

контрольно-перевірочних заходів». А «правова невизначеність» - використовується 

працівниками контролюючих органів для вчинення корупційних правопорушень. 

Підтвердженням такого висновку є такий опис наведений розробником «Таким чином, 

встановлення Порядку ведення обліку товарних запасів за місцем реалізації разом із 

затвердженням типової форми, за допомогою якої такий облік необхідно вести, забезпечить 

уніфікований та справедливий підхід до питань визначення зобов’язань із сплати податків та 

зборів за результатами господарської діяльності самими суб’єктами та не дозволить 

контролюючим органам по-різному трактувати вимоги одних і тих самих норм законодавства». 

Відтак, проблема полягає у тому, що контролюючі органи по-різному трактують 

вимоги одних і тих самих норм законодавства, висувають необґрунтовані вимоги під час 

проведення контрольно-перевірочних заходів, що стати причиною непорозумінь між 

суб’єктами господарювання та контролюючими органами. Отже, необхідно провести 

антикорупційну експертизу проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі 

платників єдиного податку». 

Таким чином, правова невизначеність використовується представникам контролюючих 

органів для суб’єктивного трактування норм чинного законодавства, що є прямим порушенням 

ч.2 ст. 19 Конституції України, а саме: органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відсутність законодавчого врегулювання ведення обліку товарних запасів для фізичних 

осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку, дозволяє їм самостійно визначати та 

використовувати зручну форму обліку. 

 

В оприлюдненому АРВ розробник не виконав обов’язок щодо визначення причини 

виникнення проблеми, лише обмежився загальним описом «Водночас, незважаючи на те, що 

Законом № 265 для суб’єктів господарювання, в тому числі певної категорії ФОП — платників 

єдиного податку, які застосовують під час здійснення розрахункових операцій реєстратори 

розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО), 

передбачено обов’язок вести облік товарних запасів, ані в самому Законі № 265, ані в Кодексі 

не міститься встановлена форма такого обліку». Якщо чинним законодавством не встановлено 

форма такого обліку, суб’єкти господарювання можуть застосовувати будь-яку, за власним 

вибором. Так само на законодавчому рівні можна закріпити норму, що «ведення суб’єктами 

господарювання, в тому числі ФОП – платників єдиного податку, обліку товарних запасів 

здійснюється у довільній формі». 

Незрозуміло яку проблему намагається розв’язати розробник. В АРВ відсутній аналіз 

існуючої нормативно-правової бази, а також відсутнє обґрунтування неможливості вирішення 

проблеми шляхом внесення відповідних змін до існуючих нормативно-правових документів. 

Розробником АРВ не наведено обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за 
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допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів та суб’єкти, на яких проблема 

справляє негативний вплив. 

 

Розробник не виконав вимогу та не здійснив оцінку важливості проблеми (у разі 

існування даних, які підтверджують існування проблеми та характеризують її масштаб, навести 

значення цих даних (у цифровому вимірі). Взагалі відсутня інформація про проблему 

(порушення прав, недотримання певних цінностей, оцінки втрат від існування проблеми, розмір 

втрат, яких зазнають суб’єкти господарювання та інші особи, тощо), оцінку негативного 

впливу, переліку осіб на яких проблема справляє негативний вплив. 

 

Розробник навів лише часткові данні щодо масштабу, а саме: «Дія проєкту акта 

поширюється на ФОП, у тому числі платників єдиного податку, які використовують РРО. 

При цьому слід зазначити, що кількість ФОПів, які відповідно до закону, вели свою 

господарську діяльність із застосуванням РРО, станом на 31 грудня 2020 року становила 84,6 

тис. осіб, з них платників єдиного податку - 28,5 тис. осіб. 

У зв’язку з внесенням змін до пункту 61 підрозділу 10 розділу XX Кодексу кількість 

ФОП, на яких поширюються вимоги законодавства щодо ведення обліку товарних запасів за 

місцем реалізації товарів, збільшилася до 31,1 тис. осіб,  відповідно зареєстрованих платниками 

податків видів діяльності, але кількість ФОП цим не обмежується та буде постійно зростати». 

Розробник не навів інформацію щодо загальної кількості суб’єктів господарювання, не 

зазначив  частку суб’єктів господарювання на яких буде поширюватися регулювання. 

 

Наведена розробником інформація, що «з початку 2021 року ФОП на загальній системі 

оподаткування та ФОП — платники єдиного податку станом на 31 березня 2021 року вже 

зареєстрували близько 15 тис. РРО. Таким чином, прогнозна кількість ФОП, які зацікавлені в 

затвердженні Порядку обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, значно перевищує 100 

тис. осіб, які вже використовують РРО та, враховуючи процес фіскалізації розрахункових 

операцій в Україні, буде постійно збільшуватись» свідчить про відсутність уявлення про 

загальну кількість суб’єктів господарювання, які будуть змушені виконувати запропоноване 

регулювання. 

 
Розробник регуляторного акту не зазначив, чому проблема не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових механізмів. У оприлюдненому АРВ розробник зазначив, що 

«Урегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою: 

«ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими 

актами». 

Наведене формулювання суперечать вже існуючий практиці. Так в умовах відсутності 

законодавчого регулювання суб’єкти господарювання самостійно обирають форму ведення 

обліку товарних запасів, що дозволяє їм використовувати найбільш зручну. 

 

Розробник регуляторного акту не зазначив, чому проблема не може бути розв’язана за 

допомогою діючих регуляторних актів. У оприлюдненому АРВ розробник зазначив, що 

«Урегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою: «чинних 
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регуляторних актів, оскільки їх редакція не дає змоги забезпечити виконання вимог Закону № 

265, через відсутність у них відповідних норм регулювання зазначених відносин». 

Пунктом 12 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» визначено, що  

«Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в 

безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів 

тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:  

12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, 

здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку. 

При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам під 

час проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують 

облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу 

(господарському об’єкті). 

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного 

податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять 

діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння). 

Відтак, суб’єкти господарювання зобов’язані вести облік товарних запасів в порядку, 

встановленому законодавством. Розробник проєкту регуляторного акту не пропонує внести 

відповідні зміни до законодавства, а пропонує прийняти підзаконний нормативно-правовий акт, 

що суперечить чинному Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг». 

 

Висновок: 

Виходячи з вищенаведеного, наведений в АРВ розділ I. Визначення проблеми не 

відповідає Методиці підготовки аналізу регуляторного впливу, що є порушенням ст. 8 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», згідно 

з якою методика підготовки аналізу регуляторного впливу, затверджена Кабінетом Міністрів 

України регуляторних актів є обов’язковою для застосування розробниками проєктів 

регуляторних актів. Також порушено ст.4 Закону України «Про державну регуляторну політику 

у сфері господарської діяльності» (порушення принципу «доцільності», «прозорості та 

врахування громадської думки»). 

Підготовлений розробником документ не відповідає вимогам, встановленим Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до 

аналіз регуляторного впливу. Відповідно до ст. 1 аналіз регуляторного впливу - документ, який 

містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного 

акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення 

прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування 
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відповідності проєкту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики. 

Запропоноване розробником регулювання суперечить меті державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності - напрям державної політики, спрямований на 

вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних 

відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами 

господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та 

усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку 

та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. 

 

 

2. До розділу АРВ – «II. Цілі державного регулювання». 

 

Розділ містить викладення цілей державного регулювання, зокрема, державне 

регулювання спрямоване на: 

- забезпечення прав споживачів (населення) на отримання якісних товарів від 

торговців разом з документами встановленої форми та змісту, що підтверджують їх походження 

та підтверджують право власності; 

- створення нормативно-правових підстав для ведення обліку ФОП, встановлення 

однакових вимог до такого обліку, не залежно від регіону України та окремої думки 

контролюючих органів; 

- надання суб’єкту господарювання можливості ведення обліку товарних запасів у 

паперовій чи електронній формі, тобто зручний для нього спосіб; 

- забезпечення фінансових інтересів держави за допомогою зменшення ймовірності 

реалізації контрафактних товарів ФОПами; 

- відсутність можливості у недобросовісних працівників контролюючих органів на 

свій розсуд трактувати норми матеріального права під час проведення контрольно-перевірочної 

роботи, з метою залякування представників малого бізнесу неіснуючими штрафами, зниження 

можливості адміністративного тиску на представників малого та мікро бізнесу. 

 

Наведені розробником цілі державного регулювання не узгоджуються із визначеною у 

розділі «I. Визначення проблеми» АРВ проблемою, відсутній опис таких аспектів проблеми як: 

- порушення  прав споживачів (населення) на отримання якісних товарів від торговців 

разом з документами встановленої форми та змісту, що підтверджують їх походження та 

підтверджують право власності; 

- відсутність однакових вимог до ведення обліку ФОП, не залежно від регіону України 

та окремої думки контролюючих органів; 

- обмеження можливості суб’єктів господарювання вести облік товарних запасів у 

паперовій чи електронній формі, зручний для нього спосіб; 

- порушення фінансових інтересів держави та рівень та масштаби реалізації 

контрафактних товарів ФОПами. 

 

Наведений розробником опис останньої цілі державного регулювання свідчить про 
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реальний мотив запровадження регулювання – створення можливості для недобросовісних 

працівників контролюючих органів на свій розсуд трактувати норми матеріального права під 

час проведення контрольно-перевірочної роботи, з метою залякування представників малого 

бізнесу штрафами, збільшення адміністративного навантаження на представників малого та 

мікро бізнесу. Адже, відповідно до чинного законодавства суб’єкт господарювання 

зобов’язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (у 

паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на 

момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті). 

Однак, замість боротьби із несумлінними та недобросовісними працівниками 

контролюючих органів розробник пропонує збільшити адміністративне навантаження на 

представників малого та мікро бізнесу, а також створити більше приводів для накладення 

штрафів і відповідно до збільшення корупційних правопорушень. 

Ані у проєкті регуляторного акту, ані в АРВ немає зазначення відповідності 

стратегічним та програмним цілям, що визначені у держаних стратегічних документах 

(наприклад – міжнародним документам, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами 

щорічному Посланню Президента України до Верховної Ради України, Програмі діяльності 

Кабінету Міністрів України, концепції, стратегії тощо), та очікуванням підприємців та 

громадськості. 

За логікою АРВ мета має бути чітко пов’язаною із проблемою, дозволяти розв’язати 

проблему у цілому або окремі її складові. Натомість у АРВ ця інформація відсутня. 

Виходячи з вищенаведеного, наведене визначення цілей регулювання не є 

обґрунтованим, що є порушенням ст.4 Закону України «Про державну регуляторну політику у 

сфері господарської діяльності» (порушення принципів «збалансованості», «прозорості та 

врахування громадської думки»). 

 

3. До розділу АРВ - III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей  

 

У п.5 Методики зазначено, що при визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних 

способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не менше ніж два можливих 

способи; оцінка кожного із способів; причини відмови від застосування альтернативних 

способів розв'язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу. 

 

Методикою визначено чітку структуру розділу III. Визначення та оцінка альтернативних 

способів досягнення цілей, який складається з таких підрозділів: 

1. Визначення альтернативних способів 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Однак розробник вимоги Методики й використав в оприлюдненому АРВ власну 

структуру розділу III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей, яка не 

передбачена чинним законодавством: 

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
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3. Проєкт впливає на сферу інтересів громадян 

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

У оприлюдненому АРВ розробник визначив 2 альтернативи: 

«Першою альтернативою є прийняття нормативно-правового акта, який визначає 

порядок ведення товарних запасів для ФОП, у тому числі платників єдиного податку. 

Другою альтернативою є залишення існуючої ситуації без змін. 

Про існування інших альтернатив не відомо». 

Останнє твердження наведене у переліку альтернатив свідчить про відсутність 

проведення консультацій із зацікавленими особами – суб’єктами господарювання, їх 

об’єднаннями, бізнес-асоціаціями та аналітичними центрами. 

 

Наводячи оцінку впливу на сферу інтересів держави, розробник зазначив: «Підходи 

органів ДПС до ФОП після набуття чинності регуляторним актом залишаються незмінними», 

що свідчить продовження існування проблеми існування недобросовісних працівників 

контролюючих органів, які на свій розсуд трактуватимуть норми матеріального права під час 

проведення контрольно-перевірочної роботи, з метою залякування представників малого 

бізнесу неіснуючими штрафами, здійснюватимуть адміністративний тиску на представників 

малого та мікро бізнесу. 

Розробником зазначено, «що ведення обліку товарних запасів ФОП, у тому числі 

платниками єдиного податку, не потребуватиме додаткових витрат державного бюджету». Таке 

твердження є неправдивим. Насправді у разі прийняття регуляторного акту у працівників 

контролюючих органів з’являться додаткові об’єкти контролю, що передбачатиме збільшення 

обсягів роботи й відповідно призведуть до збільшення бюджетних витрат. Також представники 

контролюючих органів отримають можливість втручатися в господарську діяльність 

підприємців. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Прийняття регуляторного акта 

забезпечить виконання вимог 

законодавства, захистить права 

споживачів, встановить однакові та 

зрозумілі вимоги для всіх ФОП, 

зменшить ймовірність реалізації 

контрафактних товарів на території 

України, спростить та систематизує 

питання ведення обліку ФОПами, 

усуне можливість адміністративного 

тиску на представників малого бізнесу 

в особистих інтересах представниками 

контролюючих органів 

Витрати відсутні 
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Альтернатива 2 Відсутні Не дасть змоги виконати 

вимоги Закону № 265, та 

призведе до: залишення 

існуючої прогалини в 

правовому регулюванні; 

недовіри до державних 

інститутів, оскільки самою 

державою не виконано вимоги 

законодавства; 

 

Під час визначення впливу на сферу інтересів держави розробник не розглянув такі 

фактори: вплив на міжнародну торгівлю; вплив на злочинність, зокрема економічні злочини; 

вплив на корупційні можливості; зміни надходжень до бюджетів усіх рівнів; вплив на тіньову 

економіку; вплив на обсяги інвестицій, у тому числі міжнародні; кількість суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у певній сфері; вплив на позиції України у 

міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Прийняття регуляторного акта 

забезпечить виконання вимог 

законодавства, сприятиме захисту прав 

населення щодо придбання товару 

відомого походження 

Витрати громадян відсутні 

Альтернатива 2 Відсутні Витрати громадян відсутні 

 

Під час визначення впливу на сферу інтересів громадян розробник не розглянув такі 

фактори: зміни споживчого вибору; зміни споживчих цін; вплив на отримання інформації 

споживачами та їх захист; вплив на зайнятість, робочі місця; вплив на здоров’я, безпеку, права 

та гідність громадян; вплив на екологію; вплив на гендерний баланс. 

Під час Оцінки впливу на сферу інтересів громадян, розробник зазначив, що вигоди від 

другої альтернативи (залишення існуючої ситуації без змін) - відсутні. Аналогічно зроблено для 

стовпчика «Витрати»  – «Витрати громадян відсутні». Об’єктивно, у разі запровадження 

запропонованого регуляторного акту, у громадян зростуть витрати на придбання товарів, які 

продають суб’єкти господарювання. Це відбудеться через збільшення адміністративних та 

накладних витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних із веденням обліку та закладенням у 

вартість товарів майбутніх штрафних санкцій. Отже, розробником проігноровані об’єктивні 

данні. Для того, щоб мати орієнтовну суму витрат громадян можна було б використати данні 

М-тесту, у якому враховуються втрати суб’єктів господарювання. 

У АРВ розробник зазначив «Розподіл зазначених ФОП на середніх, малих та 

мікропідприємців вказувати недоцільно, оскільки проблема однаково впливає на всіх ФОП, 
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незалежно від форми власності та рівня доходу. Окрім того, відповідно до існуючих на 

сьогодні критеріїв розподілу суб’єктів господарювання жоден ФОП не може бути віднесений 

до категорії великих підприємців, тому прийняття регуляторного акта не стосується великих 

та бюджетоутворюючих платників податків». 

Таким чином розробник порушив вимоги Методики, якою передбачено (I. Визначення 

проблеми), що «у разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у 

подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній 

кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив». 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

     

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

     

 

Також, розробник зазначив, що «регуляторний акт стосується суб’єктів 

господарювання, які вже здійснюють господарську діяльність і яким на момент затвердження 

проєкту були відомі вимоги чинного законодавства в частині обліку товарних запасів 

протягом не менше трьох кварталів (9 місяців календарного року)». Таке твердження наведено 

з метою створення хибного уявлення, що у разі прийняття запропонованого регуляторного 

акту суб’єктам господарювання не потрібно буде знайомитися із новим регулюванням, а 

також не виникатимуть додаткові витрати на його виконання. Таке твердження є навмисною 

маніпуляцією розробника проєкту регуляторного акту. 

Підтвердженням маніпуляцій розробника є такі твердження: «Слід зазначити, що для 

ведення обліку товарних запасів передбачено використання відомих суб’єктам 

господарювання первинних документів, що свідчать про походження товарів, які 

використовуються у господарській діяльності на постійній основі і робота з якими, методом 

відображення у типовій формі таких їх реквізитів як дата, номер, кількість товарів та їх ціна, 

не призведе до виникнення жодних труднощів у ФОП. 

Інформація щодо дат господарських операцій, переліку, назв товарів та їх ціни 

міститься у накладних на товар, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних 

деклараціях, актах закупки, фіскальних чеках, товарних чеках тощо. Тобто, суб’єкт 

господарювання разом із придбаним у постачальників для роздрібного продажу товаром, 

отримує інформацію щодо цих товарів. Нумерація документів, що свідчать про походження 
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товарів є обов’язковою для всіх суб’єктів господарювання оптової торгівлі, незалежно від 

сфери їх діяльності, відповідно стандартів бухгалтерського обліку». 

На даний час суб’єкти господарювання здійснюють облік у зручний їм спосіб. У разі 

запровадження регулювання суб’єкти господарювання змушені будуть значну частину часу 

витрачати саме на ведення обліку за новою формою, налагоджувати внутрішній облік, 

копіювати та зберігати первинну документацію, інструктувати та контролювати найманих 

працівників, або додатково винаймати особу, яка буде здійснювати такий облік. 

 

Наступні твердження наведені в АРВ розробником регуляторного акту мають 

переконати у тому, що додаткові витрати у суб’єктів господарювання повязані із виконанням 

вимог регулювання «не виникнуть», зокрема: «Працівники суб’єктів господарювання та/або 

самі ФОП, які до набуття чинності регуляторним актом приймали на господарських об’єктах 

товарно- матеріальні цінності, що супроводжуються відповідними первинними документами, 

звіряли номенклатуру і кількість отриманого товару за реквізитами документів, у подальшому 

будуть записувати (заносити в електронному вигляді) до затвердженої форми відомості щодо 

ведення товарних запасів. 

При цьому виконання вимог законодавства, за умови заповнення паперової форми 

ведення товарних запасів, не потребуватиме витрачання значних проміжків часу чи будь яких 

матеріальних витрат. У разі обрання ведення електронної форми обліку процес ведення форми 

буде відбуватись без матеріальних витрат та займати ще менший проміжок часу».  

Розробник не навів жодних розрахунків на підтвердження своїх припущень, жодних 

результатів консультацій із суб’єктами господарювання або їх об’єднаннями, жодних даний 

наукових досліджень або експериментів. 

 

Під час підготовки пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акту і аналізу 

регуляторного впливу були проведені консультації із об’єднаннями суб’єктів господарювання, 

які будуть зобов’язані виконувати його вимоги, що дозволило відтворити алгоритм дій, які 

будуть змушені виконати підприємці для забезпечення належного виконання запропонованого 

регулювання.  

 

Перелік заходів для виконання вимог 

регуляторного акту 

Витрати, грн 

Процедури отримання первинної інформації 

про вимоги регулювання 

Розрахунок: Скільки часу потрібно, щоб  

вивчити Проєкт наказу  (2 години) * 

вартість часу СПД (75,25 грн.) 

Кількість часу для проведення 

консультацій з фахівцями що правильного 

ведення «обліку запасів» 

Розрахунок: Скільки часу потрібно, для 

консультацій   (4 години) * вартість часу 

СПД (75,25 грн.) 

Опис залишку товарів на початок обліку  Розрахунок: Скільки часу потрібно, щоб  

описати залишок товару   (3 дні) * вартість 
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часу СПД (602 грн.) 

Внесення всіх даних в «журнал обліку» 

 

 

Розрахунок: Скільки часу потрібно, щоб  

описати залишок товару   (5 днів) * 

вартість часу СПД (602 грн.) 

 

Ведення обліку товарних запасів у 

відповідності до зазначеної форми 

 

▪ Постійне внесення інформації про 

надходження та вибуття товарів на 

підставі первинних документів  

▪ Контроль за зберігання первинних 

документів на товари у місці продажу - 

до моменту вибуття останньої одиниці 

товару 

▪ Зберегання на кожної торгової точці 

копій первинних документів, які містять 

інформацію про постачальників, 

найменування, кількість та вартість 

товару. 

▪ Облік переміщення товарів між точками 

продажу, які належать одній і тій же 

фізичній особі-підприємцю 

 

Розрахунок: Скільки часу потрібно за день 

(в середньому),   щоб вести форму обліку 

товарних запасів (2 години) * кількість 

робочих днів (250 днів) * вартість часу 

СПД (75,25 грн.) 

 

Постійне проведення повної інвентарізаціі 

товарних залишків. Для звіряння та  

відповідності первинним документам 

 

Розрахунок: Скільки часу потрібно  (3 дні) 

* періодичність (1 раз в квартал)* вартість 

часу СПД (602 грн.) 

 

Накладні витрати: (копії первинних 

документів, витрати на придбання 

Журналу), грн. 

2000,00 грн. 

Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок 

 

Розрахунок Кількість витраченого часу на 

проведення перевірок (прогноз - 4 години ) 

* вартість часу (75,25 грн.) 

 

Загальні витрати на 1 суб’єкта: 46 728,06 грн. 

Частка суб’єктів господарювання на яких 

поширюється дія акта 

335 000 осіб 

Витрати бізнесу за перший рік: 15 653 900 000,00 грн. 

Витрати бізнесу за 5 років: 71 288 800 000,00 грн. 

Під час визначення впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання розробник 

мав розглянути такі фактори: вплив на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів 
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господарювання; вплив на інновації та розвиток; вплив на доступ до фінансів. 

4. До розділу АРВ - IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

 

Відповідно до Методики розробник регуляторного акту мав здійснити вибір 

оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення 

визначених цілей, де: 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою 

(проблема більше існувати не буде); 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною 

мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема 

значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема 

продовжує існувати). 

 

Однак даний розділ не містить інформації щодо досягнення конкретних цілей 

державного регулювання: 

- забезпечення прав споживачів (населення) на отримання якісних товарів від 

торговців разом з документами встановленої форми та змісту, що підтверджують їх походження 

та підтверджують право власності; 

- створення нормативно-правових підстав для ведення обліку ФОП, встановлення 

однакових вимог до такого обліку, не залежно від регіону України та окремої думки 

контролюючих органів; 

- надання суб’єкту господарювання можливості ведення обліку товарних запасів у 

паперовій чи електронній формі, тобто зручний для нього спосіб; 

- забезпечення фінансових інтересів держави за допомогою зменшення ймовірності 

реалізації контрафактних товарів ФОПами; 

- відсутність можливості у недобросовісних працівників контролюючих органів на 

свій розсуд трактувати норми матеріального права під час проведення контрольно-перевірочної 

роботи, з метою залякування представників малого бізнесу неіснуючими штрафами, зниження 

можливості адміністративного тиску на представників малого та мікро бізнесу. 

Як було встановлено у попередніх розділах розробник належним чином не визначив 

проблему, відтак незрозумілим є зв'язок між зазначеними в АРВ цілями державного 

регулювання та проблемою, заради розв’язання якої пропонується прийняти регуляторний акт. 

У відповідних таблицях розробник лише наводить оціночні судження у який відсутня 

кількісні показники, за якими б можна було перевірити вірогідність наведених розробником  

припущень. 
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Рейтинг 

результативності 

(досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал 

Результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1 4 Альтернатива 1 дає змогу досягнути поставлених 

цілей державного регулювання 

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні 

 

 

Рейтинг 

результативност

і 
Вигоди (підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування відповідного 

місця альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 

1 
Дає можливість ФОП 

виконувати вимоги чинного 

законодавства щодо ведення 

обліку товарів, аналізувати і 

узагальнювати інформацію 

щодо товарів, захищати свої 

інтереси і права від несумлінних 

осіб та у випадку форс- 

мажорних обставин, а також під 

час спілкування з працівниками 

контролюючих органів 

Витрати 

відсутні. 
Є найбільш оптимальною 

серед запропонованих 

альтернатив, оскільки дає 

змогу досягнути поставлених 

цілей державного регулювання 

під час самих мінімальних 

витратах або взагалі без будь-

яких витрат 

Альтернатива 2 Відсутні Витрати 

відсутні 
Не дає змоги досягнути 

поставлених цілей державного 

регулювання 

 

Аналізуючи сукупність наведених розробником припущень можна зробити висновок, що 

для визначення у АРВ обрані завідомо нездійснені альтернативи для фактичного обґрунтування 

обраного рішення. Що дозволяє обґрунтувати наперед визначений варіант, до якого схиляється 

розробник. Такий підхід порушує принцип об’єктивність та свідчить про упереджене ставлення 
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розробника до оцінки альтернатив. 

Виходячи з вищенаведеного, проведена розробником оцінка альтернатив 

альтернативних способів регулювання не є обґрунтованою та упередженою, що є порушенням 

ст.4 Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності» 

(порушення принципів «доцільність», «адекватність», «ефективність», «збалансованість», 

«прозорість та врахування громадської думки»). 

 

5. До розділу АРВ - V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 

У п. 6 Методики визначено, що в описі механізму, який пропонується застосувати для 

розв’язання проблеми, і відповідних заходів наводяться способи розв’язання визначеної 

проблеми та організаційні заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження 

регуляторного акта. 

 

Розробник проєкту регуляторного акту зазначив у АРВ, що «реалізація поставлених 

цілей державного регулювання забезпечується шляхом прийняття проєкту наказу, яким буде 

забезпечено: 

створення зрозумілої для ФОП нормативної бази, зокрема чітке висвітлення вимог 

Закону № 265 щодо ведення обліку товарних запасів та встановлення покрокового алгоритму їх 

виконання нормативним документом; 

захист інтересів ФОП, зокрема платників єдиного податку, від непорозумінь з 

працівниками контролюючих органів та необґрунтованого адміністративного тиску; 

можливість аргументованого підтвердження походження товарів, в тому числі 

відсутності зав’язків з сумнівними постачальниками товарів. Автоматично призведе до 

можливості ФОП спростувати звинувачення в торгівлі контрафактним товаром». 

 

Розробник регуляторного акту у відповідному розділі АРВ не навів фактів які б 

підтверджували наявність проблеми, пов’язаної із наявністю незрозумілої для ФОП 

нормативної бази в частині ведення обліку товарних запасів за місцем реалізації. Відсутні 

публічні звернення суб’єктів господарювання та їх об’єднань до Міністерства фінансів України 

із вимогою розробити Порядку ведення обліку товарних запасів за місцем реалізації разом із 

затвердженням типової форми. 

Натомість проблема, яку намагається розв’язати розробник полягає у необґрунтованих 

вимогах контролюючих органів під час проведення контрольно- перевірочних заходів, що стає 

причиною непорозумінь між суб’єктами господарювання та контролюючими органами. 

Також, розробник не зазначає, які саме заходи будуть ним вжиті з метою захисту 

інтересів ФОП, зокрема платників єдиного податку, від непорозумінь з працівниками 

контролюючих органів та необґрунтованого адміністративного тиску. Наприклад, серед таких 

заходів могли бути роз’яснення для працівників контролюючих органів, проведення тренінгів з 

метою підвищення їх кваліфікації, проведення службових перевірок дій або бездіяльності 

працівників контролюючих органів за скаргами суб’єктів господарювання тощо. 

Зазначивши «можливість аргументованого підтвердження походження товарів, в тому 

числі відсутності зав’язків з сумнівними постачальниками товарів», що «автоматично призведе 
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до можливості ФОП спростувати звинувачення в торгівлі контрафактним товаром» розробник 

почав дублювати Конституцію України, відповідно до якої (ст. 62) особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто 

не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви 

щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

Отже, розробник мав надати інформацію, щодо переліку  заходів, які будуть вжиті, щоб 

унеможливити звинувачення з боку представників контролюючих органів щодо зав’язків 

суб’єктів господарювання з сумнівними постачальниками товарів.  

А також заходи, які забезпечать дотримання ст. 62 Конституції України і убезпечать 

суб’єктів господарювання від обов’язку «спростувати звинувачення в торгівлі контрафактним 

товаром». 

 

Розробник не надав інформації щодо доручень Кабінету Міністрів України, повноважень 

або завдань визначених у постанові Кабінету Міністрів України  «Про затвердження 

Положення про Міністерство фінансів України» від 20 серпня 2014 р. № 375 на підставі яких 

було розроблено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку 

обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного 

податку». 

Розробник не навів законних підстав відповідно до яких вимогу щодо обліку товарних 

запасів поширено на ФОП, у тому числі платників єдиного податку у супереч ст. 3 Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг», а саме: «Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, 

які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість 

(крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що 

підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного 

призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)». 

 

Відтак, розробником регуляторного акту порушено вимоги Стаття 5. Забезпечення 

здійснення державної регуляторної політики Закону України  «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до якої забезпечення 

здійснення державної регуляторної політики включає: 

недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються 

чи дублюють діючі регуляторні акти; 

викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для 

розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного 

акта. 

 

Розробник також зазначив заходи, які необхідно здійснити для реалізації зазначених в 

АРВ цілей, а саме:  

погодження проєкту наказу із заінтересованими центральними органами виконавчої 
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влади та державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; 

використання затвердженої форми обліку товарних запасів відповідно до встановленого 

Порядку. 

Тобто розробник регуляторного акту знехтував правами громадян, суб’єктів 

господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у 

здійсненні державної регуляторної політики зазначених у ст 6. Закону України  «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 

Також розробник не виконав вимоги п. 7 Методики, яким визначено, що при 

обґрунтуванні можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта наводиться 

оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і 

негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта; оцінка можливості 

впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами; характеристика механізму повної або 

часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта; а також 

зазначається періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог 

акта. 

 

6. До розділу АРВ - 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 

 

У п.8 Методики визначено, що 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, проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного 

акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат 

на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться 

у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків). 

 

Відповідно до затвердженої Методики, у цьому розділі розробник мав «здійснити 

розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи 

органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (відповідний розрахунок не здійснюється, якщо розробником буде 

здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого 

підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного 

акта (Тест малого підприємництва). 

Якщо питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) 

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

10 відсотків, необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного 

регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики 



   

 

Додаток 2 
 

17 
Цей документ (зауваження до АРВ) підготовано за менторської підтримки експертів бізнес-асоціацій в межах 

виконання проєкту "Reconomy", що реалізується в рамках програми Шведського агентства з питань міжнародної 

співпраці та розвитку (Sida) та впроваджується HELVETAS Swiss Intercooperation в партнерстві з Центром 

міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ). 
 

проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва)». 

 

Розробник не здійснив розрахунок витрат на запровадження державного регулювання 

для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).  

Такий розрахунок запроваджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308»  від 16 грудня 2015 

р. № 1151 і є обов’язковим у даному випадку, бо регулювання стосується виключно суб’єктів 

малого підприємництва. 

 

Розробник лише зазначив, що «Реалізація проєкту наказу Міністерства фінансів України 

не передбачає фінансових витрат з боку державних органів та, відповідно, додаткових видатків 

бюджету». 

У АРВ розробник не виконав вимоги чинного законодавства, зокрема в ході оцінки 

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. Виходячи з цього є незрозумілим можливість 

розв'язання проблеми запропонованим рішенням. 

 

Виходячи з вищенаведеного, констатована відсутність , що є порушенням ст.4 Закону 

України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності» (порушення 

принципів «ефективності», «доцільності», «адекватності»). 

 

 

7. До розділу АРВ - VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Під час виконання даного розділу розробник регуляторного акту мав обґрунтувати 

запланований строк дії регуляторного акта, достатній для розв’язання проблеми та досягнення 

цілей державного регулювання. 

Однак розробник зазначив, що «строк дії проєкту акта є необмеженим, оскільки норми 

законодавства, які передбачають необхідність прийняття проєкту акта, мають необмежений 

термін дії». Це свідчить, що розробник не має прогнозу щодо динаміки зміни економічних 

чинників навіть на короткострокову перспективу, а також не має бачення результатів дії 

регулювання у майбутньому. 

Було б доцільно встановити строк дії регуляторного акту не більше ніж 5 років, що 

дозволило б провести за цей час базове, повторне та періодичне відстеження результативності 

регуляторного акту. 

Виходячи з вищенаведеного, констатована невизначеність строку дії регуляторного акту 

є порушенням ст.4 Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської 

діяльності» (порушення принципів «передбачуваності», «адекватності», «доцільності»). 

 

 

8. До розділу АРВ - VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
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У даному розділі розробник мав навести значення прогнозних показників 

результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) - визначити не менше ніж три 

кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного 

акта та які підлягають контролю (відстеження результативності). 

Розробник не виконав дану вимогу методики. 

 

У п. 10 Методики визначено, що прогнозні значення показників результативності 

регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, 

обов'язковими з яких повинні бути: 

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, 

пов'язаних з дією акта; 

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія 

акта; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними 

особами, пов'язаними з виконанням вимог акта; 

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта. 

 

Розмір надходжень до бюджету 
Прийняття цього наказу не впливатиме на 

розмір надходжень до бюджету 

Розмір надходжень до бюджету Прийняття цього наказу не впливатиме на 

розмір надходжень до бюджету 

Кількість ФОП, зокрема, платників єдиного 

податку, на яких поширюється дія акта 

Дія акта поширюється на 100000 ФОП, зокрема, 

31100 ФОП платників єдиного податку 

Час та кошти, витрачені ФОП, зокрема, 

платниками єдиного податку на реалізацію 

регуляторного акта 

Реалізація проєкту наказу не потребує взагалі 

чи/або потребує мінімальних матеріальних 

витрат платників податків 

Рівень поінформованості ФОП, зокрема, 

платників єдиного податку 

Рівень поінформованості платників податків 

щодо основних положень податків щодо 

основних положень наказу є належним та 

високим, оскільки він стосується суб’єктів 

господарювання, які вже здійснюють 

підприємницьку діяльність, вимоги щодо обліку 

товарів вже прийняті, а проєкт наказу, яким 

встановлюється порядок такого обліку вже 

опубліковано в електронному вигляді на 

офіційному веб-сайті Міністерства фінансів 

України  
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Розробник проігнорував вимоги Методики та не визначив прогнозні значення показників 

результативності регуляторного акта протягом різних періодів після набрання чинності актом, 

що унеможливлює у подальшому проводити будь-які дослідження результативності акту та 

перевірити обґрунтованість та вірогідність гіпотез і припущень висунутих розробником на етапі 

обґрунтування доцільності прийняття регуляторного акту. 

 

8. До розділу АРВ - VIII. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Визначити: 

строки проведення базового та повторного відстеження результативності дії 

регуляторного акта (зазначивши конкретні дати проведення відстеження); 

метод (статистичний/соціологічний) проведення відстеження результативності; 

вид даних (статистичні, наукові дослідження або опитування), за допомогою яких 

здійснюватиметься відстеження результативності. Вид даних необхідно обирати з урахуванням 

обраного методу проведення відстеження; 

цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні, чи наукові 

установи, що залучатимуться для проведення відстеження. 

 

АРВ не містить інформації щодо виду даних, які використовуватимуться для 

відстеження, групи осіб, що відбиратимуться в опитуванні, наукових установ, що 

залучатимуться для відстеження, що є порушенням п.12 Методики. 

Виходячи з вищенаведеного, констатована невизначеність строку дії регуляторного акту 

є порушенням ст.4 Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської 

діяльності» (порушення принципів «адекватності», «доцільності»). 

 

 

Розробник зазначив, що базове відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень 

до проєкту та їх аналізу, врегулюванням можливих колізій та конфліктів інтересів в процесі 

його затвердження. 

Наводячи таке твердження розробник повністю порушує ст. 10 Закону України «Про 

державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності» відповідно до якої базове 

відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим 

регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення 

значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно 

статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання 

чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не 

пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього 

акта. 

 

У ст. 10 Закону України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської 

діяльності» визначено, що відстеження результативності регуляторного акта включає: 
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виконання заходів з відстеження результативності; 

підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності. 

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані 

статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань. 

Отже, описане розробником проведення відстеження шляхом збору пропозицій і 

зауважень до проєкту та їх аналізу, врегулюванням можливих колізій та конфліктів інтересів в 

процесі його затвердження не відповідає вимогам чинного законодавства. 

 

Розробник зазначив у АРВ, що «повторне відстеження результативності акта не є 

обов’язковим пропонується провести не раніше ніж через 2 роки з моменту прийняття. Його 

затвердження не має на меті збільшення надходжень від застосування фінансових штрафних 

санкцій, а навпаки є інструментом захисту ФОП від необгрунтованих претензій з боку 

контролюючих органів, гарантує належний захист прав споживачів». 

Такий підхід прямо суперечить ст. 10 Закону України «Про державну регуляторну 

політику у сфері господарської діяльності» згідно з якою повторне відстеження 

результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або 

набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності 

цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв 

цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк. 

Чинним законодавством передбачено, що одержані при здійсненні повторного 

відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із 

значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.  

Розробник взагалі проігнорував проведення періодичних відстежень результативності 

регуляторного акта, які здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення 

заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію 

регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього 

визначеного строку.  

Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого 

досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення 

повторного відстеження результативності цього регуляторного акта. 

 

Загальні зауваження 

 

У підсумку можна зробити висновок, що оприлюднений аналіз регуляторного впливу до 

проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення обліку 

товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку» не 

відповідає визначенню наведеному у статті 1 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». З аналізу регуляторного впливу 

неможливо зробити висновок про існування та масштаб проблеми задля розв’язання якої 

пропонується прийняти регуляторний акт, цілі та доцільність державного регулювання, 

регуляторний вплив запропонованого акта, конкретні прогнозні показники та очікувані 

результати запровадження акта тощо. 
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Загальний висновок: аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу Міністерства 

фінансів України «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних 

осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку» за змістом, сутністю та 

призначенням не відповідає вимогам ст. 1, ст. 4 та ст. 8 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», прийнятого 11 вересня 

2003 р. та Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта затвердженій Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» від 11 березня 2004 р. № 308. 

 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що проєкт наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у 

тому числі платників єдиного податку» не може бути прийнятий без викладення АРВ у новій 

редакції з урахуванням вищенаведених зауважень та оприлюднення необхідної для обговорення 

інформації.  

Пропонуємо,  після усунення порушень Закону України «Про державну регуляторну 

політику у сфері господарської діяльності» (зокрема, складання нового АРВ, забезпечення 

публічного доступу до необхідної інформації) та за наявності фактичних даних, що дозволяли б 

провести публічне обговорення та забезпечили б дотримання принципу прозорості та 

врахування громадської думки –  

провести повторне обговорення (із залученням  бізнес-асоціацій, об’єднань підприємців, 

аналітичних центрів, громадських організацій) проєкту  наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у 

тому числі платників єдиного податку». 

 
, 


