
Круглий стіл «Проблеми забезпечення якості підготовки законодавчих та 

нормативно-правових актів у сфері підприємництва» 

 

06 грудня 2017 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку 

НАН України було проведено круглий стіл на тему: «Проблеми забезпечення якості 

підготовки законодавчих та нормативно-правових актив у сфері підприємництва». 

В роботі круглого столу приймали участь науковці, науково-педагогічні працівники, 

представники бізнесу та органів виконавчої влади.  

Зі вступним словом виступив директор НДЦ ІПР НАНУ, член-кореспондент НАН 

України, д.е.н., професор Микола Олександрович Кизим.  

З доповіддю на тему: «Оцінка 

якості підготовки проектів 

регуляторних актів центральними 

органами вико-навчої влади» 

виступили д.е.н., доцент, старший 

науковий спів робітник  НДЦ ІПР 

НАНУ Ольга Юріївна Іванова та 

аспірант НДЦ ІПР НАНУ Анастасія 

Олександрівна Удовенко.  

Їх виступ був присвячений обґрунтуванню нового методичного підходу до 

оцінювання якості підготовки проектів 

нормативно-правових актів, що 

базується на чинній методиці 

проведення аналізу регуляторного 

впливу. Розроблено методичне 

забезпечення для вибору моделі аналізу 

регуляторного впливу проектів 

нормативно-правових актів із 

застосуванням покрокової фільтрації. 

Запропоновано організаційне забезпечення проведення АРВ за спрощеною моделлю 

аналізу регуляторного впливу, яку можна використовувати в умовах обмеженої 

інформаційної бази. Обґрунтовано шляхи та заходи щодо вдосконалення законодавчого та 

методичного забезпечення якості підготовки регуляторних актів у сфері підприємництва.  



У виступі провідного наукового співробітника відділу розвитку підприємництва 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., 

старшого наукового співробітника Наталії Леонідівни Шлафман викладено результати 

досліджень науковців м. Одеси в сфері 

ефективності та припустимих меж 

державного регулювання підприємниць-

кої діяльності. Особливу увагу у виступі 

приділено запобіганню введення нових 

бар’єрів розвитку підприємництва в 

процесі коригування або прийняття 

нових нормативно-правових актів.  

Проблемам якісного проведення М-тесту проектів нормативно-правових актів, що 

регулюють підприємницьку діяльність, був присвячений виступ доцента кафедри 

економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка кандидата економічних наук, доцента Наталії 

Володимирівни Шибаєвої.  

Якість нормативно-правового регулювання підприємницького середо-вища з точки 

зору підприємців була предметом виступу директора ПрАТ «Оргтехніка», д.е.н. 

Володимира Анатолійовича Зінченка.  

У дискусії взяв участь директор 

Північно-Східного наукового центру НАН 

і МОН України, д.е.н., професор 

П. Т. Бубенко, співробітники НДЦ ІПР 

НАНУ: заступник директора з наукової 

роботи НДЦ ІПР НАНУ, д.е.н., професор 

Ю. Б. Іванов завідувач відділу, 

к.е.н., І. В. Ярошенко, завідувач сектору, 

к.е.н., доцент О. Ю. Полякова, науковий співробітник, к.е.н. О. В. Тур, науковий 

співробітник, к.е.н. В. О. Шликова, провідний інженер О. М. Леванда. 

Під час круглого столу обговорювались питання, пов’язані з проблемами 

забезпечення якості підготовки законодавчих актів, врахування та оцінювання 

корупційних ризиків, спрощення процедур, зменшення витрат часу при проведенні АРВ та 

інші аспекти якості законодавчого забезпечення підприємницької діяльності в Україні. 

http://www.rsc.nas.gov.ua/psnc/Pages/default.aspx
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