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ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ
Дерегулювання або дерегуляція (від лат. regula — правило; англ. deregulation)— відміна
або скорочення державного регулювання в певній галузі суспільних відносин. Як правило
означає зменшення контролю держави над веденням бізнесу, наприклад, для стимулювання
вільної конкуренції на ринку[5]. Інколи термін дерегуляція плутають з лібералізацію, це
обумовлено схожістю у задіяних галузях права, наприклад, антимонопольне законодавство
або мінімізація корупційних дій на ринку економіки України.
Від 7 квітня 2015 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція )" (надалі –
Закон № 191-VIII), який був прийнятий Верховною Радою України 12 лютого поточного
року і підписаний президентом 2 квітня. Цей Закон має на меті: зменшення державного
регулювання, нагляду, контролю за веденням господарської діяльності, сприяння
цивілізованим взаємовідносинам між державою і економічними суб'єктами, спрощення
порядку створення та реєстрації підприємств, поліпшення умов добросовісної конкуренції та
підвищення взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності без втручання
органів влади.
З моменту набранням чинності Закону № 191-VIII у суб'єктів підприємницької діяльності
відпала потреба отримувати декі ліцензії та дозволи, здійснення видачі яких було мало
ефективним як для держави, так і для суб’єктів господарювання. Як результат, зникла
необхідність проходити певні державні інстанції, на які витрачалось багато часу. Кроком на
зустріч дерегуляції стала й відміна сплати деяких обов'язкових платежів, наприклад, плати за
первинну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
Права акціонерів, інвесторів, вкладників стали більш захищеними ніж були до того.
Однак якісні зміни торкнулися не лише підприємництва. Навіть Державна реєстраційна
служба отримуватиме більшу фінансову підтримку з боку держави, завдяки вдосконаленню
самого механізму фінансування.
При реалізації Закон № 191-VIII ставиться на меті, якомога більше адаптувати
законодавство України у сфері надання адміністративних послуг до законодавства
Європейського Союзу, шляхом спрощення процедури отримання адміністративних послуг,
поліпшення якості їх надання та зменшенням кількості відвідувань державних установ та
адміністрацій суб’єктами господарської діяльності.
В цілому даний закон докорінно змінює звичний порядок взаємодії держави та приватного
бізнесу. Так, одним з найбільш примітних нововведень є ліквідація дозвільних центрів як
окремої складової центрів надання адміністративних послуг, та надання адміністративних
послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через
центри надання адміністративних послуг (зі збільшенням кількості таких центрів) та
посилення відповідальності адміністратора за невиконання посадових обов’язків.
Варто звернути увагу на те, що Україна почала готуватися до вступу в Європейський
Союз, що потребує великих змін, як на законодавчому рівні так і на морально-соціальній
розвинутості кожного громадянина України, та суспільства в цілому. Всі реформи, зміни,
нововведення, створюються з додержанням правил Європейського Союзу, і Закон № 191VIII звичайно не оминув цього. Тож, такі «спрощення» в системі законодавства, в різних
галузях права, несуть за собою «спрощення» шляхів взаємодії нашої держави з іншими
країнами на міжнародному рівні.
До того ж, коли норми Закону № 191-VIII почнуть діяти на практиці в повну силу, це
зможе підняти нашу країну на декілька ланок вгору у рейтингу Doing Business.
Doing Business (Ведення Бізнесу) – це проект, який дозволяє об'єктивно оцінити
законодавство, пов'язане з регулюванням бізнесу, і його застосування в 189 країнах, а також
в окремих містах на піднаціональному та регіональному рівнях.

Наші депутати Верховної Ради взяли за традицію - що один раз на рік, а саме у квітні,
вони всі разом фокусують свою увагу на дерегуляції бізнесу в Україні. У 2014 році вони
відмінили 60 ліцензій, дозволів та погоджень.
Ще один Закон, який стосується спрощення системи ліцензування, тим самим він сприяє
дерегуляціє бізнесу в Україні, який набрав чинності від 2 березня 2015 року, це Закон
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (надалі – Закон № 222VIII).
Законом № 222-VIII скасовується необхідність одержання дозвільних документів та
повноваження органів влади щодо їх видачі шляхом внесення змін до законів України, які
регулюють відносини у відповідних сферах господарської діяльності.
Аналізуючи урегульовані норми за останній рік у сфері підприємницької діяльності, на
сьогодні вже відмінили наступні документи дозвільного характеру:
ліцензія на виготовлення цінних паперів;
ліцензія на митну брокерську діяльність;
ліцензія на невійськові стрільбища та мисливські стенди;
ліцензія на торгівлю рідкий біопаливом;
ліцензія на генетично-інженерною діяльністю у замкнутій системі;
реєстрація договору комерційної концесії (франчайзинг).
В якості висновків можна сказати, що останні новації в сфері дерегуляції бізнесу є явним
вираженням того, що українська держава нарешті встала на довгоочікуваний шлях
євроінтеграції. Нам залишається сподіватися на те, що жодні незгоди не завадять Україні
пройти цей складний та тернистий, але багатообіцяючий шлях.
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