АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України "Про затвердження Регламенту
Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності"
I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
державного регулювання
Проєкт наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати
Національного органу інтелектуальної власності" (далі – проєкт наказу)
розроблено на виконання підпункту 2 пункту 7 розділу II "Прикінцеві
та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо створення національного органу інтелектуальної власності"
від 16 червня 2020 р. № 703-IX (далі – Закон № 703-IX), пункту 7 розділу II
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав
на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними
зловживаннями" від 21 липня 2020 р. № 815-IX (далі – Закон № 815-IX),
пункту 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи
патентного законодавства" від 21 липня 2020 р. № 816-IX (далі – Закон
№ 816-IX) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 2019 р. № 838 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства".
Законами №№ 703-ІХ, 815-IX, 816-IX внесено зміни до законів України
"Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", "Про охорону прав на
промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про
правову охорону географічних зазначень" та "Про охорону прав на
компонування напівпровідникових виробів", зокрема, змінено статус
Апеляційної палати з колегіального органу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) на колегіальний
орган
Національного
органу
інтелектуальної
власності
(НОІВ),
а її повноваження доповнено розглядом заяв про визнання прав на об’єкти
інтелектуальної власності недійсними.
Із змінами, внесеними зазначеними вище законами, Апеляційна палата
Мінекономіки, діяльність якої регулювалась Регламентом Апеляційної палати
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 19 лютого 2019 р.
№ 263 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р.
за № 284/33255 (далі – Регламент), припинилась, а зазначений Регламент
у частині визначення органу, при якому діє Апеляційна палата, суперечить
спеціальним законам у сфері інтелектуальної власності.
Аналогічно суперечить Законам №№ 703-ІХ, 815-IX, 816-IX і Порядок
визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної
служби інтелектуальної власності України, затверджений наказом
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Міністерства освіти і науки України 15 квітня 2005 р. № 228, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за № 471/10751 (далі Порядок).
Крім того, Регламент і Порядок підлягають перегляду у зв’язку з
внесенням деяких змін до Цивільного кодексу України (щодо використання
печаток суб’єктами господарювання тощо), прийняттям низки законів України
у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
Оскільки заперечення проти рішень НОІВ, заяви про визнання прав на
промислові зразки, винаходи та корисні моделі недійсними, заяви про заяву
про визнання торговельних марок добре відомими в Україні, з прийняттям
зазначених вище законодавчих змін може подати будь-яка особа, то
відсутність належного правового регулювання процедури подання і розгляду
зазначених документів справляє негативний вплив на усіх суб’єктів
господарювання.
Основними групами (підгрупами), на які проблема справляє вплив є:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Іноземні фізичні та юридичні особи
Особи без громадянства
Держава
Суб’єкти господарювання, у тому числі
суб’єкти малого підприємництва

Так
Так
Так
Так
Так
Так

Ні
–
–
–
–
–

Розв’язати зазначену проблему за допомогою ринкових механізмів
неможливо, оскільки спеціальними законами у сфері інтелектуальної
власності зі змінами, внесеними законами №№ 703-ІХ, 815-IX, 816-IX,
визначено, що регламентом Апеляційної палати встановлюється порядок:
оскарження рішень НОІВ; подання заявником обґрунтованої відповіді на
заперечення; розгляду заперечень проти рішень НОІВ та заяв про визнання
прав на промислові зразки, винаходи та корисні моделі недійсними.
Неможливо розв’язати зазначену проблему і за допомогою чинного
Регламенту, оскільки у зв’язку зі змінами, внесеними Законами №№ 703-ІХ,
815-IX, 816-IX, цей регуляторний акт суперечить спеціальним законам у сфері
інтелектуальної власності.
Дана проблема також не може бути розв’язана за допомогою чинного
Порядку, оскільки у зв’язку зі змінами, внесеними Законами №№ 703-ІХ,
815-IX, 816-IX, він є застарілим, потребує суттєвих змін, що становлять
переважну частину його обсягу. Так, зокрема, потребує змін назва
нормативно-правового акту (Порядок визнання знака добре відомим в Україні
Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України),
орган при якому діє Апеляційна палата; термінологія, що застосовується.
Підлягають уніфікації процедури, що здійснюються Апеляційною
палатою під час розгляду заперечень проти рішень НОІВ, заяв про визнання
прав на промислові зразки, винаходи та корисні моделі недійсними; має бути
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виключено дублювання норм, які визначають організацію діяльності
Апеляційної палати.
У зв’язку з цим, потребуватиме визнання таким, що втратив чинність,
наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, яким
затверджено Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною
палатою Державної служби інтелектуальної власності України.
Відповідно до змін у структурі органів виконавчої влади
відповідальним за формування і реалізацію державної політики у сфері
інтелектуальної власності наразі є Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України.
У зв’язку з цим, відповідно до вимог нормопроєктувальної техніки
підготовлений проєкт регуляторного акту.
ІІ. Цілі державного регулювання
Метою проєкту наказу є удосконалення системи правової охорони
інтелектуальної власності в частині набуття прав на об’єкти інтелектуальної
власності та діяльності Апеляційної палати з розгляду заперечень проти
рішень НОІВ, заяв про визнання прав на промислові зразки, винаходи та
корисні моделі недійсними, заяв про визнання торговельних марок добре
відомими в Україні.
Зокрема проєкт наказу має на меті визначити:
повноваження Апеляційної палати відповідно до спеціальних законів
у сфері інтелектуальної власності;
вимоги до членів Апеляційної палати;
порядок подання заперечень проти рішень НОІВ;
порядок та строк подання заявником обґрунтованої відповіді на
заперечення проти рішення НОІВ;
порядок розгляду заперечень проти рішень НОІВ;
порядок розгляду заяв про визнання прав на промислові зразки,
винаходи та корисні моделі недійсними;
порядок розгляду заяв про визнання торговельних марок добре
відомими в Україні;
положення про електронний документообіг та автоматичний розподіл
справ.
Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття проєкту
наказу, яким буде затверджено нову редакцію Регламенту Апеляційної палати
Національного органу інтелектуальної власності, та скасовано наказ про
затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною
палатою Державної служби інтелектуальної власності України.
Цей проєкт регуляторного акту має сприяти розв’язанню проблеми,
зазначеної у розділі І АРВ.
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ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
цілей
1. Визначення альтернативних способів
1. Визначення
альтернативних способів.
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.
Збереження чинних
Регламенту та Порядку

Така альтернатива є неприйнятною, оскільки чинні
Регламент та Порядок суперечать спеціальним законам у
сфері інтелектуальної власності, застосовують застрілу
термінологію, не містять положень, які регулюють
відносини подання та розгляду заперечень проти рішень
НОІВ третіми особами, а також заяв про визнання прав на
промислові зразки, винаходи та корисні моделі
недійсними. Крім того, ці акти не враховують новел
законодавства щодо використання печаток суб’єктами
господарювання, електронних довірчих послуг та
електронного документообігу. Такий спосіб не сприятиме
досягненню цілей державного регулювання.

Альтернатива 2.
Видання запропонованого
проєкту наказу

Вирішує описану проблему. Є єдиним можливим
способом забезпечення функціонування Апеляційної
палати НОІВ, з дотриманням вимог чинного
законодавства у сфері інтелектуальної власності, дозволяє
здійснювати повноваження Апеляційної палати щодо
розгляду заперечень проти рішень НОІВ, заяв про
визнання прав на промислові зразки, винаходи та корисні
моделі недійсними, заяв про визнання торговельних
марок добре відомим в Україні, забезпечує правове
регулювання використання електронного документообігу
у відносинах заявників з Апеляційною палатою.
Тому, єдиним альтернативним способом вирішення
зазначеної проблеми є прийняття даного регуляторного
акту.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Залишення чинних Регламенту та Порядку без змін є неприйнятним
з огляду на те, що цілей державного регулювання не буде досягнуто.
Прийняття проєкту наказу є оптимальним способом досягнення
встановлених цілей державного регулювання.
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Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи
Збереження чинних
Регламенту та
Порядку без змін
Альтернатива 2.
Видання
запропонованого
проєкту наказу

Вигоди
Вигоди відсутні

Витрати
Додаткові витрати
відсутні

Є оптимальним способом досягнення Проєкт
наказу
не
встановлених
цілей
державного встановлює додаткових
регулювання, відповідає принципам витрат.
державної регуляторної політики,
завдяки публікації наказів НОІВ про
затвердження рішень Апеляційної
палати та змісту самих рішень,
прийнятих за результатами розгляду
заперечень
та
заяв;
уніфікації
процедур
розгляду
Апеляційною
палатою відповідних заперечень та
заяв;
покращенню
інформаційнотехнічних умов та процедури розгляду
заперечень та заяв; підвищенню
прозорості
та
передбачуваності
діяльності Апеляційної палати НОІВ;
наближенню національної системи
правової охорони інтелектуальної
власності до системи правової охорони
в Європейського Союзу; подоланню
таких негативних суспільних явищ як
патентний тролінг та здирництво.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Збереження чинних
Регламенту та Порядку
без змін

Вигоди
Вигоди відсутні

Витрати
Додаткові витрати
відсутні

Альтернатива 2.
Видання
запропонованого
проєкту наказу

Прийняття проєкту наказу: скасує
Порядок, що зменшить кількість
регуляторних
актів;
уніфікує
процедури діяльності Апеляційної
палати
та
врегулює
відносини
використання
електронного
документообігу, спросить можливість
здійснення
права
на
захист
інтелектуальної власності; встановить
процедури подання заперечень проти
рішень НОІВ третіми особами, які
зможуть захисти свої права у
досудовому порядку, відтак дозволить
уникнути
додаткових фінансових

Проєкт
наказу не
встановлює
додаткових
витрат,
оскільки збори за дії,
пов’язані з охороною
прав інтелектуальної
власності, встановлені
виключно
законами
України "Про охорону
прав на знаки для
товарів та послуг",
"Про охорону прав на
промислові
зразки",
"Про охорону прав на
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витрат
на
судові
процедури;
встановить процедури подання заяв
про визнання недійсними прав на
промислові зразки, винаходи та
корисні моделі, що дозволить особам
захисти їх права у досудовому
порядку, відтак надасть можливість
уникнути додаткових фінансових
витрат на судові процедури.

винаходи і корисні
моделі", "Про охорону
прав на компонування
напівпровідникових
виробів"
та
"Про
правову
охорону
географічних
зазначень"

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Оскільки до числа суб’єктів господарювання відносяться не лише
юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми
власності, а й фізичні особи, які займаються діяльністю з виробництва,
реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю (частина
друга статті 55 Господарського кодексу України), неможливо визначити точну
кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,
оскільки заперечення проти рішення НОІВ, заява про визнання прав
недійсними та заява про визнання торговельною марки добре відомою
в Україні може подаватись будь-якою особою. При поданні заперечень та заяв
у фізичних осіб не запитуються відомості про їх належність до суб’єктів
господарювання.
Крім того, частиною третьою статті 55 зазначеного Кодексу
встановлено, що суб’єктами малого підприємництва є: юридичні особи —
суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не
перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом НБУ.
Оскільки Мінекономіки не володіє зазначеною інформацією, неможливо
виділити із загальної кількості подавців заяв суб’єктів господарювання та
відповідно суб’єктів малого підприємництва. Крім того, зважаючи на те, що
треті особи отримали право подавати заперечення проти рішень НОІВ, а
також подавати заяви про визнання недійсними прав на промислові зразки,
винаходи та корисні моделі лише з прийняттям Законів №№ 703-ІХ, 815-IX,
816-IX, до прийняття проєкту наказу відповідні дії не здійснювались, а отже
надати відповідну інформацію не вбачається за можливе.
Враховуючи зазначене, у таблиці наведені загальні дані щодо кількості
поданих заперечень проти рішень Мінекономіки, заяв про визнання
торговельних марок добре відомими в Україні за 2020 рік.
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Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

Заперечення проти рішень
Мінекономіки

-

-

-

73

Заява
про
визнання
торговельних марок добре
відомим в Україні

-

-

-

7

70

30

Х

Кількість
суб’єктів
господарювання,
що
підпадають
під
дію
регулювання, одиниць:

Питома вага
загальній
відсотків1

групи
у
кількості,

Вид альтернативи
Збереження чинних
Регламенту та Порядку
без змін
Альтернатива 2.
Видання
запропонованого
проєкту наказу

Вигоди
Вигоди відсутні.

Витрати
Додаткові витрати відсутні

Є оптимальним способом
досягнення
встановлених
цілей
державного
регулювання,
відповідає
принципам
державної
регуляторної
політики,
завдяки формалізації відносин
між заявником та державою
під час розгляду заперечень та
заяв в Апеляційній палаті,
наданню
розширених
можливостей інформаційнотехнічного
забезпечення
роботи Апеляційної палати.

Проєкт наказу не встановлює
додаткових зборів за дії,
пов’язані з охороною прав
інтелектуальної
власності,
оскільки вони встановлені
Законами
України
«Про
охорону прав на знаки для
товарів та послуг", "Про
охорону прав на промислові
зразки", "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі",
"Про
охорону прав
на
компонування
напівпровідникових виробів"
та "Про правову охорону
географічних зазначень".

Сумарні витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту
неможливо визначити, оскільки збір за подання заперечення проти рішення
НОІВ, за подання заяви про визнання прав недійсними та заяви про визнання
торговельної марки добре відомою в Україні передбачений Законами України
«Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", "Про охорону прав на
1

Оскільки неможливо визначити якими суб’єктами господарювання подаються заяви, то застосовано метод
екстраполяції за даними Державної служби статистики України за 2017 рік.
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промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про
охорону прав на компонування напівпровідникових виробів" та "Про правову
охорону географічних зазначень" і не є таким, що встановлюється проектом
наказу, а послуги, описані в додатку 1 до цього аналізу, не є обов’язковими.
Вони оплачуються суб’єктами господарювання за певних умов, що виникають
з їх волевиявлення. Вибір конкретної послуги (жодної, однієї чи більше
з перерахованих у додатку 1) здійснюється за певних обставин під час
розгляду заяви в Апеляційній палаті НОІВ.
Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Збереження чинного Регламенту та
Порядку без змін

Додаткові витрати відсутні

Прийняття проєкту наказу:
Подання заперечення проти рішень;
Подання заява про визнання торговельних
марок добре відомим в Україні

ІV. Вибір найбільш
досягнення цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
Збереження
чинних
Регламенту та Порядку без
змін
Видання запропонованого
проєкту наказу

265 200
168 000

оптимального

Бал
результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)
1

4

альтернативного

способу

Коментарі щодо присвоєння
відповідного балу
У
разі
залишення
чинних
нормативно-правових механізмів не
буде досягнуто цілей державного
регулювання.
У разі прийняття проєкту наказу
буде вирішено описану проблему і
тим самим досягнуто поставленої
мети.
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Рейтинг
результативності
Видання
запропонованого
проєкту наказу

Збереження чинних
Регламенту та
Порядку без змін
Рейтинг

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Видання
запропонованого
проєкту акту надасть
можливість
удосконалити
порядок
надання
правової
охорони
торговельних марок,
винаходів, корисних
моделей,
промислових
зразків, компонувань
напівпровідникових
виробів
та
географічних
зазначень;
сприятиме
подоланню
патентного тролінгу
та здирництва.
Вигоди відсутні

У
разі
видання
проєкту
наказу
держава та суб’єкти
господарювання не
нестимуть
додаткових витрат.

Витрати відсутні

Аргументи щодо переваги
обраної альтернативи /
причини відмови від
альтернативи
Видання запропонованого Вирішення проблеми
проєкту наказу
Збереження
чинних Існування
невирішеної
Регламенту та Порядку без проблеми
змін

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Цілі
прийняття
регуляторного акту
будуть
досягнуті
повною
мірою,
проблема існувати
більше не буде.

Проблема
продовжує існувати
Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акту
0
Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної
проблеми, є видання проєкту наказу та відповідно затвердження ним
Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної
власності. Зокрема, приводиться у відповідність до вимог Законів №№ 703-ІХ,
815-IX, 816-IX статус Апеляційної палати; впроваджуються нові процедури
(подання заперечень третіми особами проти рішень НОІВ; визнання
недійсними прав інтелектуальної власності) та надається можливість особами
реалізувати права, передбачені Законами №№ 703-ІХ, 815-IX, 816-IX;
уніфікуються процедури розгляду заперечень проти рішень НОІВ та заяв про
визнання торговельних марок добре відомими в Україні; удосконалюється
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порядок діяльності Апеляційної палати, в тому числі забезпечується
електронне діловодство.
Для впровадження цього регуляторного акту необхідно:
органам державної влади погодити та затвердити запропонований
Регламент;
забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості
про Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної
власності в мережі Інтернет – на офіційному сайті Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України;
суб’єктам господарювання ознайомитися з проектом регуляторного акту
та після його прийняття дотримуватись вимог, передбачених Регламентом.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від
ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні
проваджувати або виконувати ці вимоги
Можливість виконання вимог регуляторного акту оцінюється як висока,
оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та суб’єктів
господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги, достатньо для
їх виконання.
Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного
акту, пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб компетентного органу
щодо проведення роз’яснювальної роботи серед зацікавлених сторін, є
достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків відповідальних
осіб.
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для
суб’єктів малого підприємництва наведено у додатку 2 до цього аналізу (Тест
малого підприємництва).
Державне регулювання за проектом наказу не передбачає утворення
нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого
органу.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту
Строк дії цього регуляторного акту необмежений, оскільки він регулює
відносини, які мають перманентний характер.
Зміна строку дії акту можлива в разі зміни міжнародно-правових актів,
рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів
України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проєкт
наказу.
VIII. Визначення показників результативності дії
регуляторного акту

11

Прогнозовані показники результативності регуляторного акту:
а) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, цільових
фондів – не впливає;
б) кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які
поширюватиметься дія акту, не обмежується;
в) витрати коштів суб’єктів господарювання та/або фізичними особами,
не зміняться, оскільки збори за дії, пов’язані з охороною прав інтелектуальної
власності, визначені законами України «Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на компонування
напівпровідникових виробів" та "Про правову охорону географічних
зазначень";
г) зменшення затрат часу суб’єктами господарювання та/або фізичними
особами при складанні, поданні заперечень проти рішень НОІВ, заяв про
визнання недійсними прав на промислові зразки, винаходи та корисні моделі,
заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні, а також
оптимізація термінів розгляду заперечень та заяв;
д) кількість поданих заперечень проти рішень НОІВ;
е) кількість поданих заяв про визнання недійсними прав на промислові
зразки, винаходи та корисні моделі;
є) кількість поданих заяв про визнання торговельних марок добре
відомим в Україні;
ж) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб
про основні положення акту – вище середнього.
Проєкт регуляторного акту розміщено на офіційному веб-сайті
Мінекономіки за адресою: http://www.me.gov.ua/.
Від запровадження даного регуляторного акту отримуємо загальний
позитивний ефект.
Прийняття проєкту акту сприятиме вдосконаленню відносин, пов’язаних
із діяльністю Апеляційної палати НОІВ.
Негативних факторів, які можуть вплинути на запровадження
регуляторного акту, не виявлено.
Позитивно на дію цього акту може вплинути фактор прискорення темпів
економічного зростання та розвиток сільського господарства, що підвищить
інвестиційну привабливість України.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акту органами
державної влади не потребує додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акту
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися
Мінекономіки соціологічним методом шляхом збирання зауважень та
одержання пропозицій до нього, їх аналізу та систематизації відповідно до
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встановлених показників результативності та статті 10 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності
проектом наказу, але не пізніше дня, з якого почнеться повторне відстеження.
Повторне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з
дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння
показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного
відстеження.
Для відстеження результативності регуляторного акту планується
вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа,
використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий
практичний досвід суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності
використовують права, що випливають з реєстрації об’єктів інтелектуальної
власності.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час
проведення аналізу показників дії цього акту, ці питання будуть вирішені
шляхом внесення відповідних змін.
Відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься
статистичним та соціологічним методами.
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності – статистичні та соціологічні.
Для відстеження результативності будуть використовуватися дані,
отримані за результатами моніторингу, що здійснюватиметься департаментом
розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки.
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
“_____” ____________ 2021 р.

Ігор ПЕТРАШКО

Додаток 1
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва,
які виникають внаслідок дії регуляторного акта
№
Витрати
п/п
1. Витрати на придбання основних
фондів, обладнання та приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення кваліфікації
персоналу тощо, гривень
2. Податки та збори (зміна розміру
податків/зборів,
виникнення
необхідності
у
сплаті
податків/зборів), гривень:
подання до Апеляційної палати
заперечення проти рішення за
заявкою:
на винахід
на корисну модель, промисловий
зразок,
компонування
напівпровідникових
виробів,
торговельну марку, географічне
зазначення

За перший рік

За п’ять років

–

–

6800
3400

–
–

24000

–

подання клопотання про
продовження строку

800

–

виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного
засідання

70

–

виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш
копії
Витрати, пов’язані із веденням
обліку, підготовкою та поданням
звітності
державним
органам,
гривень
Витрати,
пов’язані
з
адмініструванням
заходів
ДОКУМЕНТ
СЕД
Мінекономіки
АСКОД
державного нагляду (контролю)

4,54

–

–

–

–

–

подання заяви про визнання знака
добре відомим в Україні

3.

4.

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки
Н4В"HВВ&1)k\#О
2321-02/8716-03 від 11.02.2021
11:14:21

5.

(перевірок, штрафних санкцій,
виконання рішень/приписів тощо),
гривень
Витрати
на
отримання
адміністративних послуг (дозволів,
ліцензій, сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків, проведення
незалежних/обов’язкових
експертиз, сертифікації, атестації
тощо) та інших послуг (проведення
наукових,
інших
експертиз,
страхування тощо), гривень
витрати часу1 на складання:
заперечення

36 год.* 36,11 грн.
=
1299,96 грн.

заяви про визнання знака добре
відомим в Україні

48 год.* 36,11 грн.
= 1733,28 грн.

клопотання
строку

0,5 год.* 36,11 грн.
= 18 грн.

додаткових
заперечення

про

продовження

матеріалів

до

додаткових матеріалів до заяви

24 год.* 36,11 грн.
= 866,64 грн.
56 год.* 36,11 грн =
2022,16 грн

клопотання
про
виготовлення 0,5 год.* 36,11 грн.
електронної
копії
технічного
= 18 грн.
запису апеляційного засідання

6.

1

клопотання про виготовлення копії
справи за запереченням за кожний
аркуш копії

0,5 год.* 36,11 грн.
= 18 грн.

заяви про участь в апеляційному
засіданні в режимі відеоконференці
Витрати на оборотні активи
(матеріали, канцелярські товари,
відрядження тощо), гривень

0,5 год.* 36,11 грн.
= 18 грн.

У розрахунку використано мінімальну вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2021 рік» з 1 січня 2021 року становить - 36,11 гривні.

подання заперечення
подання заяви про визнання знака
добре відомим в Україні

100 грн.
100 грн.

подання
клопотання
про
продовження строку розгляду
заперечення

50 грн.

подання додаткових матеріалів до
заперечення

100 грн.

подання додаткових матеріалів до
заяви

150 грн.

подання
клопотання
про
виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного
засідання

50 грн.

подання
клопотання
про
виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш
копії

50 грн.

50 грн

7.
8.
9.

подання заяви про участь в
апеляційному засіданні в режимі
відеоконференції
Витрати, пов’язані із наймом
додаткового персоналу, гривень
Інше (уточнити), гривень
РАЗОМ, гривень:
подання заперечення
на винахід
на корисну модель, промисловий
зразок,
компонування
напівпровідникового
виробу,
торговельну марку, географічне
зазначення
подання заяви про визнання знака
добре відомим в Україні
подання
клопотання
продовження строку

про

подання додаткових матеріалів до

–

–

–

–

8199,96
4799,96

258033,28

868

966,64

заперечення
подання додаткових матеріалів до
заяви

2172,16

подання
клопотання
про
виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного
засідання

138

подання
клопотання
про
виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш
копії

72,54

подання заяви про участь в
апеляційному засіданні в режимі
відеоконференції
10. Кількість
суб’єктів
господарювання
великого
та
середнього підприємництва, на
яких буде поширено регулювання,
одиниць
подання заперечення
на винахід
на корисну модель, промисловий
зразок, КНВ, торговельну марку,
географічне зазначення

68

подання заяви про визнання знака
добре відомим в Україні
11. Сумарні
витрати
суб’єктів
господарювання
великого
та
середнього підприємництва, на
виконання регулювання (вартість
регулювання) 2
на винахід
на корисну модель, промисловий
зразок,
компонування
напівпровідникового
виробу,
торговельну марку, географічне
зазначення

7

подання заяви про визнання знака
добре відомим в Україні
2

3
46

24599,88
220798,16

180832,96

Неможливо визначити, оскільки не всі процедури є обов’язковими

подання
клопотання
продовження строку

про

48608

подання додаткових матеріалів до
заперечення

47365,36

подання додаткових матеріалів до
заяви

15205,12

подання
клопотання
про
виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного
засідання

7728

подання
клопотання
про
виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш
копії

4062,24

подання заяви про участь в
апеляційному засіданні в режимі
відеоконференції

3808

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат
У перший
Періодичні
Витрати за
рік
(за рік)
п’ять років
Витрати на придбання основних
–
–
–
фондів, обладнання та приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення кваліфікації
персоналу тощо
Вид витрат

Витрати на сплату податків
та зборів
(змінених/нововведених)
(за рік)

Податки та збори (зміна розміру
податків/зборів,
виникнення
необхідності
у
сплаті
податків/зборів):
подання до Апеляційної палати
заперечення проти рішення за
заявкою:
на винахід

6800

Витрати за
п’ять років

на корисну модель, промисловий
зразок,
компонування
напівпровідникового
виробу,
торговельну марку, географічне
зазначення

3400

подання
клопотання
продовження строку

800

про

подання до Апеляційної палати
заяви про визнання знака добре
відомим в Україні

24000

виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного
засідання

70

виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш
копії

4,54

Вид витрат

Витрати*
Витрати
на ведення на оплату
обліку,
штрафних
підготовку санкцій
та подання
за рік
звітності
(за рік)
–
–

Разом
за рік

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням
–
–
обліку, підготовкою та
поданням звітності державним
органам (витрати часу
персоналу)
_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним
органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на
заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат

Витрати* на
Витрати на
адміністрування
оплату
заходів
штрафних
державного
санкцій та
нагляду
усунення
(контролю)
виявлених
(за рік)
порушень
(за рік)

Разом
за рік

Витрати
за п’ять
років

Витрати,
пов’язані
з
–
–
–
–
адмініструванням заходів
державного
нагляду
(контролю)
(перевірок,
штрафних
санкцій,
виконання
рішень/
приписів тощо)
__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду
(контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на
заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат

Витрати на
проходження
відповідних
процедур
(витрати часу,
витрати на
експертизи,
тощо)

Витрати на отримання
адміністративних послуг
(дозволів,
ліцензій,
сертифікатів,
атестатів,
погоджень,
висновків,
проведення
незалежних/обов’язкових
експертиз,
сертифікації,
атестації тощо) та інших
послуг
(проведення
наукових,
інших
експертиз,
страхування
тощо), гривень
витрати часу на складання:
заперечення
36 год.*36,11 грн
= 1299, 96 грн
заяви про визнання знака 48 год.* 36,11 грн
добре відомим в Україні
= 1733,28 грн
додаткових матеріалів до
заперечення

24 год.* 36,11
грн. =
866,64 грн.

Витрати
Разом Витрат
безпосеред за рік
и за
-ньо на
(старто п’ять
дозволи,
-вий)
років
ліцензії,
сертифікат
и, страхові
поліси (за
рік стартовий)

додаткових матеріалів до 56 год.* 36,11 грн
заяви
= 2022,16 грн
клопотання
продовження строку

про 0,5 год.*36,11 грн
= 18 грн

клопотання
про
виготовлення електронної
копії технічного запису
апеляційного засідання

0,5 год.* 36,11
грн. = 18 грн.

клопотання
про
виготовлення копії справи
за запереченням за кожний
аркуш копії

0,5 год.* 36,11
грн. = 18 грн.

заяви
про
участь
в
апеляційному засіданні в
режимі відеоконференції

0,5 год.* 36,11
грн. = 18 грн.

Вид витрат

За рік
(стартовий)

Витрати на оборотні активи
(матеріали,
канцелярські
товари, відрядження тощо),
гривень:
заперечення

100

заяву

100

додаткові матеріали
заперечення

до

100

додаткові
заяви

до

150

про

50

матеріали

клопотання
продовження строку

клопотання
про
виготовлення електронної
копії технічного запису
апеляційного засідання
клопотання

про

50

Періодичні
(за
наступний
рік)

Витрати за п’ять
років

виготовлення копії справи
за запереченням за кожний
аркуш копії
заяву
про
участь
в
апеляційному засіданні в
режимі відеоконференції
Вид витрат
Витрати, пов’язані із наймом
додаткового персоналу

50

50
Витрати на оплату праці
додатково найманого
персоналу (за рік)
–

Витрати за
п’ять років
–

Додаток 2

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
до проекту наказу «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати
Національного органу інтелектуальної власності»
Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки
впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого
підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення
регулювання
№
п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі
(круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо),
інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми,
соціальні
мережі
тощо),
запити
(до
підприємців, експертів, науковців тощо)
Консультації здійснювались з представниками
у
справах
інтелектуальної
власності
(патентними
повіреними),
профільними
асоціаціями,
науковцями,
шляхом
направлення запитів, проведення он-лайн
робочих зустрічей та обговорення в соціальній
мережі Facebook

Кількість
учасників
консультацій, осіб

Основні
результати
консультацій (опис)

300

Остаточне
узгодження
зауважень і пропозицій щодо
проекту регуляторного акта

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
Відношення середньої кількості поданих заперечень та заяв до Апеляційної палати Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за 2020 рік:
загальна кількість поданих заперечень та заяв – 80, з них:
заперечень – 73(43 – юридичні особи, 30 – фізичні особи);
заяв про визнання знака добре відомим – 7 (6 – юридичні особи, 1 – фізична особа).
При цьому з загальної кількості поданих заперечень та заяв - 24 заперечення подано суб’єктами
малого підприємництва (1 – юридична особа, 23 – фізичні особи).
Питома вага суб'єктів малого підприємництва (малі підприємства та фізичні особи – суб’єкти
малого підприємництва) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 30 (відсотків).
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік Періодичні
Витрати
за
(стартовий
рік (за наступний п'ять років
впровадження
рік)
регулювання)
3.1. Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Це регулювання є разовим, тому в рамках використання методики стандартних витрат розрахунок
здійснюється для разового застосування процедур
3.1.1.
Придбання необхідного обладнання (пристроїв,
–
–
–
машин, механізмів)
3.1.2.
Процедури повірки та/або постановки на
–
–
–
відповідний облік у визначеному органі
державної влади чи місцевого самоврядування
3.1.3.
Процедури експлуатації обладнання
–
–
–
(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
3.1.4.
Процедури обслуговування обладнання
–
–
–
(технічне обслуговування)
3.1.5.
Інші процедури (уточнити):
подання заперечення:
–
на винахід
6800
6800
на корисну модель, промисловий зразок,
3400
3400
ДОКУМЕНТ
СЕД Мінекономіки
АСКОД виробу,
Мінекономіки
компонування
напівпровідникового
торговельну
марку, географічне зазначення
Сертифікат
58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00
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3.1.6.

подання клопотання про продовження строку
виготовлення електронної копії технічного
запису апеляційного засідання
виготовлення копії справи за запереченням за
кожний аркуш копії
Разом1, гривень
подання заперечення:
на винахід
на корисну модель, промисловий зразок,
компонування напівпровідникового виробу,
торговельну марку, географічне зазначення

3.1.8.

–

800
70

4,54

_

4,54

–
6800
3400

6800
3400

подання клопотання про продовження строку

800

800

подання додаткових матеріалів до заперечення

866,64

866,64

70

70

4,54

4,54

24

24

подання клопотання про продовження строку
розгляду заперечення

1

1

подання додаткових матеріалів до заперечення

20

20

виготовлення електронної копії технічного
запису апеляційного засідання

1

1

виготовлення копії справи за запереченням за
кожний аркуш копії
Сумарно2, гривень
подання заперечення

2

2

88400

88400

800

800

17332,8

17332,8

70

70

виготовлення електронної копії технічного
запису апеляційного засідання

3.1.7.

800
70

виготовлення копії справи за запереченням за
кожний аркуш копії
Кількість суб'єктів малого підприємництва, що
повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
подання заперечення

подання клопотання про продовження строку
розгляду заперечення
подання додаткових матеріалів до заперечення
виготовлення електронної копії технічного
запису апеляційного засідання

виготовлення копії справи за кожний аркуш
9
9
копії
3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
3.2.1.
Процедури отримання первинної інформації про
0,5 год.
–
18 грн.
вимоги регулювання (отримання необхідних
30 хв.* 36,11
форм та заявок)3
грн. = 18 грн.
3.2.2.
Процедури організації
виконання
вимог
регулювання:
витрати на оборотні активи (канцелярські
товари тощо), гривень
заперечення
100 грн.
100 грн.

1

Неможливо визначити, оскільки процедури не є обов’язковими. Вибір конкретної процедури (жодної,
однієї чи більше з перерахованих у таблиці) здійснюється за певних обставин при розгляді заперечення в
Апеляційній палаті Мінекономрозвитку.
2
Неможливо точно визначити, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими.
3
Неможливо точно визначити, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими.

3
клопотання про продовження строку розгляду
заперечення

100 грн.

100 грн.

додаткові матеріали до заперечення

100 грн.

100 грн.

клопотання про виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного засідання

50 грн.

50 грн.

клопотання про виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш копії

50 грн.

заяву про участь в апеляційному засіданні в
режимі відеоконференції
заперечення

50 грн.

50 грн.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

–

1299,96 грн.

0,5 год.* 36,11
грн. = 18 грн.

18 грн.

пілготовку
заперечення

до

24 год.* 36,11
грн. =
866,64 грн.

866,64 грн.

клопотання про виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного засідання

0,5 год.* 36,11
грн. =
18 грн.

18 грн.

клопотання про виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш копії

0,5 год.* 36,11
грн. =
18 грн.

18 грн.

заяву про участь в апеляційному засіданні в
режимі відеоконференції

0,5 год.* 36,11
грн. =
18 грн.
–
–

18 грн.

додаткових

матеріалів

Процедури офіційного звітування
Процедури щодо забезпечення процесу
перевірок
Разом4, гривень
подання заперечення

–
–

–
–

1417,96

1417,96

86

86

984,64

984,64

про
виготовлення
технічного
запису

86

86

подання клопотання про виготовлення копії
справи за запереченням за кожний аркуш копії

86

86

подання заяви про участь в апеляційному
засіданні в режимі відеоконференції
Кількість суб'єктів малого підприємництва, що
повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
подання заперечення

86

86

24

24

подання додаткових матеріалів до заперечення
подання
клопотання
електронної
копії
апеляційного засідання

4

36 год.* 36,11
грн. =
1299,96 грн.

50 грн.

клопотання про продовження строку розгляду
заперечення

подання клопотання про продовження строку
розгляду заперечення

3.2.6.

50 грн.

Неможливо точно визначити, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими.

4
1

1

подання додаткових матеріалів до заперечення

20

20

виготовлення електронної копії
запису апеляційного засідання

технічного

1

1

виготовлення копії справи за запереченням за
кожний аркуш копії
Сумарно5, гривень
подання заперечення

2

2

34031,04

34031,04

86

86

19692,8

19692,8

технічного

86

86

виготовлення копії справи за запереченням за
кожний аркуш копії

86

86

подання клопотання про продовження строку
розгляду заперечення
подання додаткових матеріалів до заперечення
виготовлення електронної копії
запису апеляційного засідання

1. Облік суб’єкта господарювання, що
перебуває у сфері регулювання
2. Поточний контроль за суб’єктом
господарювання, що перебуває у сфері
регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3.
Підготовка,
затвердження
та
опрацювання одного окремого акта про
порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення
щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення
суб’єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами
регулювання
7. Інші адміністративні процедури
(уточнити):
Витрати на розгляд:

Оцінка кількості суб'єктів, що
підпадають під дію процедури
регулювання

Оцінка кількості процедур за рік,
що припадають на одного
суб'єкта

Вартість часу співробітника
органу державної влади
відповідної категорії (заробітна
плата)

Процедура регулювання суб'єктів малого
підприємництва (розрахунок на одного
типового
суб'єкта
господарювання
малого підприємництва - за потреби
окремо для суб'єктів малого та
мікропідприємництв)

Планові витрати часу на
процедуру

заява про участь в апеляційному засіданні в
86
режимі відеоконференції
3.3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

86

Витрати на адміністрування
регулювання (за рік), гривень*

3.2.7.

подання клопотання про продовження строку
розгляду заперечення

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5
заперечення6

100,15
год
0,5 год.

3616,42

–

24

86794,08

клопотання про продовження строку
18
–
1
18
розгляду заперечення
подання додаткових матеріалів до
100,15
3616,42
20
72328,4
заперечення
год
клопотання
про
виготовлення 0,5 год.
18
–
1
18
електронної копії технічного запису
апеляційного засідання
клопотання про виготовлення копії 0,5 год.
18
–
2
36
справи за запереченням за кожний аркуш
копії
заява про участь в апеляційному 0,5 год.
18
–
1
18
засіданні в режимі відеоконференції
Разом за рік 7
Х
Х
Х
Х
–
Сумарно за 5 років
Х
Х
Х
Х
–
У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», з 1 січня 2021 року становить – 36,11 грн.
4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог
регулювання
На одного суб’єкта господарювання
№ п/п
Показник

1

Перший рік
регулювання
(стартовий)

За п'ять років8

6800
3400

6800
3400

800

800

866,64

866,64

виготовлення електронної копії технічного запису
апеляційного засідання

70

70

виготовлення копії справи за запереченням за
кожний аркуш копії
Оцінка вартості адміністративних процедур для
суб'єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування:
подання заперечення

4,54

4,54

1417,96

1417,96

подання клопотання про продовження строку

86

86

подання додаткових матеріалів до заперечення

984,64

984,64

86

86

подання клопотання про виготовлення копії справи
за запереченням за кожний аркуш копії

86

86

подання заяви про участь в апеляційному засіданні
в режимі відеоконференції

86

86

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого
підприємництва на виконання регулювання
подання заперечення:
на винахід
на корисну модель, промисловий зразок,
компонування напівпровідникового виробу,
торговельну марку, географічне зазначення
подання заяви про продовження строку
подання додаткових матеріалів до заперечення

2

подання клопотання про виготовлення електронної
копії технічного запису апеляційного засідання

6

Розглядається трьома членами колегії
Неможливо визначити, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими.
8
Неможливо визначити, оскільки процедури є одноразовими.
7

6
3

4

Сумарні витрати малого підприємництва
виконання запланованого регулювання:
подання заперечення
на винахід
на корисну модель, промисловий зразок,
компонування напівпровідникового виробу,
торговельну марку, географічне зазначення

на

8217,96
4817,96

8217,96
4817,96

подання клопотання про продовження строку

886

886

подання додаткових матеріалів до заперечення

1851,28

1851,28

подання клопотання про виготовлення електронної
копії технічного запису апеляційного засідання

156

156

подання клопотання про виготовлення копії справи
за запереченням за кожний аркуш копії

90,54

90,54

подання заяви про участь в апеляційному засіданні
в режимі відеоконференції
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб'єктів малого підприємництва:
заперечення

86

86

3616,42

3616,42

18

18

3616,42

3616,42

клопотання про виготовлення електронної копії
технічного запису апеляційного засідання

18

18

клопотання про виготовлення копії справи за
запереченням за кожний аркуш копії

18

18

заява про участь в апеляційному засіданні в режимі
відеоконференції
Сумарні витрати на виконання запланованого
регулювання:
подання заперечення
на винахід
на корисну модель, промисловий зразок,
компонування напівпровідникового виробу,
торговельну марку, географічне зазначення

18

18

11834,38
8434,38

11834,38
8434,38

подання клопотання про продовження строку

904

904

подання додаткових матеріалів до заперечення

5467,7

5467,7

подання клопотання про виготовлення електронної
копії технічного запису апеляційного засідання

174

174

подання клопотання про виготовлення копії справи
за запереченням за кожний аркуш копії

108,54

108,54

подання заяви про участь в апеляційному засіданні
в режимі відеоконференції

104

104

клопотання про продовження строку розгляду
заперечення
подання додаткових матеріалів до заперечення

5

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України «Про затвердження Правил складання,
подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного
зазначення»
I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
державного регулювання
Перегляд чинних Правил складання, подання та проведення експертизи
заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або
права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України 17.08.2001 № 598, із змінами, внесеними згідно з наказами № 758 від
14.11.2003 та № 386 від 29.06.2005 (далі – Правила), зумовлений
необхідністю забезпечення виконання зобов’язань України у сфері
європейської інтеграції щодо узгодження процедур надання правової
охорони географічним зазначенням із правом Європейського Союзу та
приведення Правил у відповідність до Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони
географічних зазначень» від 20 вересня 2019 року № 123-IX (далі – Закон).
Потреба у розробці проекту наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Правил
складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію
географічного зазначення» (далі – проект наказу) виникла через
невідповідність Правил Закону, зокрема щодо кола осіб, які мають право на
державну реєстрацію географічного зазначення, вимог до заявки на
реєстрацію, особливостей складання специфікації товару та єдиного
документа, порядку проведення експертизи заявки, внесення змін до заявки,
процедури розгляду заперечень щодо невідповідності заявленого
географічного зазначення умовам надання правової охорони, скасування
обов’язкової реєстрації права на використання зареєстрованого
географічного зазначення.
Крім того, потребує врегулювання питання складання електронної
заявки на реєстрацію географічного зазначення, подання такої заявки та
проведення її експертизи, в тому числі, питання електронного листування за
заявкою.
Правила не приведені у відповідність до Закону України
від 16 червня 2020 року № 703-IХ «Про внесення змін до деяких законів
України щодо створення національного органу інтелектуальної власності»
стосовно виконання Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ)
окремих публічних функцій (владних повноважень) з реалізації державної
політики (видача охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти права
інтелектуальної власності.
ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки
Н4В"HВВ&.XhHQО
2321-02/74380-03 від 16.12.2020
12:15:55
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Приведення існуючих Правил у відповідність до Закону, реалізація
положень частини другої «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної
власності» глави 9 розділу IV «Торгівля та пов’язані з торгівлею питання»
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Україною 16 вересня
2014 року (далі – Угода про асоціацію), реалізація положень Законів України
«Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про
електронні довірчі послуги» при наданні правової охорони географічним
зазначенням необхідні зокрема для:
формалізації відносин між заявниками та НОІВ під час надання
правової охорони географічним зазначенням;
спрощення процедури складання та подання заявки, а також
листування за заявкою в процесі її експертизи завдяки введенню
електронного діловодства за заявками;
гармонізації положень Правил з відповідними нормами Регламентів
Європейського Союзу, які підлягають імплементації на підставі Угоди про
асоціацію;
спрощення процедури реєстрації географічних зазначень за рахунок
скасування вимоги подавати разом з заявкою висновки та документи
компетентних (спеціально уповноважених) органів;
встановлення вимог для складання специфікації товару та єдиного
документа;
забезпечення завдяки публікації відомостей про подані заявки
реалізації встановленого Законом права будь-якої особи на подання
заперечення проти заявки на реєстрацію географічного зазначення та
формалізації відносин щодо подання заперечень та їх розгляду закладом
експертизи з урахуванням думки заявника щодо поданого заперечення, а
також результатів консультацій, проведених між особою, яка подала
заперечення, та заявником.
Отже, існує обґрунтована необхідність відповідного регулювання
зазначених відносин щодо надання правової охорони географічним
зазначенням з метою їх удосконалення.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Іноземні фізичні та юридичні особи
Особи без громадянства
Держава
Субʼєкти господарювання, у тому числі
субʼєкти малого підприємництва

Так
Так
Так
Так
Так
Так

Ні
–
–
–
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Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових
механізмів, оскільки відповідно до Закону правова охорона географічним
зазначенням надається в адміністративному порядку, а саме на підставі їх
реєстрації у встановленому Законом порядку або відповідно до міжнародних
договорів України.
Дана проблема також не може бути розв’язана за допомогою діючих
Правил, оскільки вони є застарілими, мають невдалу структуру, потребують
суттєвих змін, що становлять переважну частину їх обсягу. Власне назва
самого нормативно-правового акта також потребує змін, зумовлених змінами
предмету правого регулювання. У зв’язку з цим, потребуватиме визнання
таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від
17.08.2001 № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та
проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження товару» із змінами, внесеними
згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 758 від 14.11.2003
та № 386 від 29.06.2005.
Відповідно до змін в структурі органів виконавчої влади, наразі
відповідальним за формування і реалізацію державної політики у сфері
інтелектуальної власності є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України.
У зв’язку з цим, відповідно до вимог нормопректувальної техніки
підготовлений проект регуляторного акта.
II. Цілі державного регулювання
Метою проекту наказу є удосконалення системи правової охорони
інтелектуальної власності в частині надання правової охорони географічним
зазначенням, зокрема, регулювання відносин, пов’язаних із складанням,
поданням та проведенням експертизи заявки на реєстрацію географічного
зазначення, та забезпечення виконання зобов’язань України у сфері
європейської інтеграції щодо узгодження процедур надання правової
охорони географічним зазначенням із правом Європейського Союзу.
Зокрема проект наказу має на меті:
встановити можливість складання та подання заявки не лише на папері,
але і в електронному вигляді і відповідно запровадити електронний
документообіг при проведенні експертизи заявок;
встановити вимоги до складання специфікації товару та особливі
правила, що застосовуються до найменування, що заявляється на реєстрацію
в якості географічного зазначення, до опису товару і сировини, до зазначення
меж географічного місця, стосовно опису способу виробництва товару,
стосовно опису взаємозв'язку особливої якості (інших характеристик товару,
репутації) товару з його географічним походженням;
встановити вимоги до складання єдиного документа;
конкретизувати процедуру розгляду заявки на кожному етапі
проведення експертизи;
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врегулювати публікацію заявок для подання зацікавленими особами
заперечень проти заявки, передбачених пунктом 6 статті 11 Закону,
визначити перелік відомостей для опублікування;
встановити порядок розгляду заперечень будь-якої особи проти заявки
відповідно до пункту 6 статті 11 Закону;
врегулювати унесення виправлень, уточнень і змін до матеріалів
заявки;
досягти максимально можливих позитивних результатів за рахунок
мінімально необхідних витрат заявників, фізичних та юридичних осіб;
забезпечити баланс інтересів заявників, суб’єктів господарювання та
НОІВ.
Проект наказу покликаний розв’язати проблему, зазначену у розділі 1
цього аналізу регуляторного впливу.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
встановлених цілей
1. Визначення
Опис альтернативи
альтернативних способів
Вид альтернативи
Збереження
чинних Така альтернатива є неприйнятною, оскільки діючий наказ на
Правил без змін
даний час втратив свою актуальність і не відповідає вимогам
чинного законодавства у сфері інтелектуальної (промислової)
власності та підлягає перегляду у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення правової охорони
географічних зазначень» від 20 вересня 2019 року № 123-IX,
внесенням деяких змін до Цивільного кодексу України (щодо
використання печаток суб’єктами господарювання тощо),
прийняттям низки законів України щодо електронних
довірчих послуг та електронного документообігу.
Такий спосіб не сприятиме досягненню цілей державного
регулювання.
Видання запропонованого Вирішує описану проблему. Є оптимальним способом
проекту наказу
досягнення належного рівня надання правової охорони
географічним зазначенням, відповідає принципам державної
регуляторної політики та є зручною для заявників, інших осіб
та держави.
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Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Залишення чинних Правил без змін є неприйнятним з огляду на те, що
цілей державного регулювання не буде досягнуто.
Прийняття проекту наказу є оптимальним способом досягнення
встановлених цілей державного регулювання.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи
Вигоди
Збереження
чинних Вигоди відсутні
Правил без змін
Видання
запропонованого
проекту наказу

Витрати
Додаткові
витрати
відсутні

Є оптимальним способом досягнення Проект
наказу
не
встановлених
цілей
державного встановлює додаткових
регулювання, відповідає принципам витрат.
державної регуляторної політики,
завдяки публікації відомостей про
подані заявки та формалізації відносин
між заявниками та НОІВ під час
надання
правової
охорони
географічним
зазначенням,
гармонізація положень Правил з
нормами відповідних регламентів
Європейського
Союзу
щодо
процедури складання, подання та
розгляду заявки
на
реєстрацію
географічного зазначення забезпечить
виконання
Україною
зобов’язань
відповідно до Угоди про асоціацію.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Збереження
чинних Вигоди відсутні
Правил без змін

Витрати
Додаткові
витрати
відсутні

Видання
запропонованого
проекту наказу

Проект
наказу
не
встановлює додаткових
витрат, оскільки збори
за дії, пов’язані з
охороною прав на
географічні зазначення,
встановлені виключно
Законом України «Про
правову
охорону
географічних
зазначень».

Прийняття проекту наказу запровадить
електронний
документообіг
за
заявкою, що значно скоротить витрати
часу та ресурсів громадян на
складання та подання заявок на
реєстрацію географічних зазначень, а
також на проведення їх експертизи.
Завдяки публікації відомостей про
подані заявки громадяни можуть
безкоштовно
ознайомитися
з
зазначеними
відомостями,
що
позитивно вплине на отримання
інформації споживачами та надасть
змогу безперешкодно реалізувати
встановлене Законом право на подання

6
заперечення проти заявки. Завдяки
запровадженню
процедури
консультацій між особою, що подала
заперечення,
та
заявником
забезпечується можливість надання
правової
охорони
географічному
зазначенню з урахуванням суспільних
інтересів, а також інтересів інших
зацікавлених осіб. Більш детально
формалізовані
відносини
щодо
порядку надання правової охорони
географічним
зазначенням,
що
виключає корупційні ризики.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Оскільки до числа суб’єктів господарювання відносяться не лише
юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми
власності, а й фізичні особи, які займаються діяльністю з виробництва,
реалізації, придбанням товарів, іншою господарською діяльністю (частина
друга статті 55 Господарського кодексу України), неможливо визначити
точну кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію
регулювання, оскільки при поданні заявки у заявників не запитуються
відомості про їх належність до суб’єктів господарювання.
Крім того частиною третьою статті 55 зазначеного Кодексу
встановлено, що суб’єктами малого підприємництва є: юридичні особи —
суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом НБУ.
Оскільки Укрпатент не володіє зазначеною інформацією, неможливо
виділити із загальної кількості заявників суб’єктів господарювання та
відповідно суб’єктів малого підприємництва.
Враховуючи викладене у таблиці наведені загальні дані щодо кількості
поданих заявок, що підпадають під регулювання запропонованим проектом
наказу.
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Показник

Кількість
суб'єктів
господарювання,
що
підпадають
під
дію
регулювання, одиниць:
заявки
на
реєстрацію
кваліфікованого зазначення
походження товару та або
права
на
використання
зареєстрованого
кваліфікованого зазначення
походження товару
Питома вага групи у загальній
кількості, відсотків1
Вид альтернативи
Збереження чинних
Правил без змін
Видання
запропонованого
проекту наказу

1

Великі

Середні

Малі, в
тому
числі
мікро

Мікро

Разом у
2019 році

–

–

5

–

5

0,02

0,90

99,08

96,82

Вигоди
Вигоди відсутні
Прийняття проекту наказу запровадить
електронний документообіг за заявкою,
що значно скоротить витрати часу та
ресурсів суб’єктів господарювання на
складання та подання заявок на
географічні зазначення, а також на
проведення їх експертизи.
Завдяки публікації відомостей про
подані заявки суб’єкти господарювання
можуть безкоштовно ознайомитися з
зазначеними
відомостями,
що
позитивно вплине на отримання
інформації споживачами та надасть
змогу
безперешкодно
реалізувати
встановлене Законом право на подання
заперечення проти заявки.
Спрощення
процедури
реєстрації
географічних зазначень за рахунок
запровадження специфікації товару і
скасування вимоги подавати разом з
заявкою
висновки
та документи
компетентних
(спеціально
уповноважених) органів.
Більш
детально
формалізовані
відносини щодо порядку надання
правової
охорони
географічним
зазначенням, що виключає корупційні
ризики.

Х

Витрати
Додаткові
витрати
відсутні
Проект
наказу
не
встановлює додаткових
витрат, оскільки збори
за дії, пов’язані з
охороною прав на
географічні зазначення,
встановлені виключно
Законом України «Про
правову
охорону
географічних
зазначень». Крім того
передбачені Законом
нові
збори
необов’язкові,
вони
сплачуються
суб’єктами
господарювання
за
певних
умов,
що
виникають
з
їх
волевиявлення
(наприклад,
продовження строків,
подання заперечення
тощо).

За даними Державної служби статистики України за 2019 рік http://www.ukrstat.gov.ua/
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Сумарні витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта
неможливо визначити, оскільки процедури (збори), описані в додатку 1 до
цього аналізу, не є обов’язковими. Вони оплачуються суб’єктами
господарювання за певних умов, що виникають з їх волевиявлення
(наприклад, продовження строків, подання заперечення тощо). Вибір
конкретної процедури (жодної, однієї чи більше з перерахованих у додатку 1)
здійснюється за певних обставин при проведенні експертизи заявки на
географічне зазначення.
Сумарні витрати за альтернативами
Збереження чинних Правил без змін
Видання запропонованого проекту наказу

Сума витрат, гривень
Витрати відсутні
-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
Збереження чинних Правил
без змін
Видання запропонованого
проекту наказу

Рейтинг
результативності
Видання
запропонованого
проекту наказу

Збереження чинних
Правил без змін

Бал
результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)
1

4

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала
У
разі
залишення
чинного
нормативно-правового механізму не
буде досягнуто цілей державного
регулювання.
У разі прийняття проекту наказу
буде вирішено описану проблему і
тим самим досягнуто поставленої
мети щодо досягнення належного
рівня надання правової охорони
географічним зазначенням.

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Видання
запропонованого
проекту акта дасть
можливість
удосконалити
порядок
надання
правової
охорони
географічним
зазначенням
та
забезпечити
його
належний рівень.
Вигоди відсутні

У
разі
видання
проекту
наказу,
держава та суб’єкти
господарювання не
нестимуть
додаткових витрат.

Витрати відсутні

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Цілі
прийняття
регуляторного акта
будуть
досягнуті
повною
мірою,
проблема існувати
більше не буде.

Проблема
продовжує існувати
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Рейтинг

Аргументи щодо переваги
обраної альтернативи /
причини відмови від
альтернативи
Видання запропонованого Вирішення проблеми
проекту наказу
Збереження чинних Правила Існування
невирішеної
без змін
проблеми

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
0
Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної
проблеми є видання проекту наказу та відповідно затвердження ним Правил
складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію
географічного зазначення.
Зокрема, Правилами впроваджуються правові механізми, завдяки яким
досягається осучаснений та належний рівень надання правової охорони
географічним зазначенням, забезпечується узгодженість положень проекту
наказу із Законом.
Так, удосконалюються механізми складання та подання заявки не лише
на папері, але і запроваджується складання та подання заявки в електронному
вигляді і, відповідно, запроваджується електронний документообіг при
проведенні експертизи заявок; реалізується механізм публікації заявок для
подання зацікавленими особами заперечень проти заявки, передбачених
пунктом 6 статті 11 Закону; встановлюються особливості розгляду цих
заперечень та процедура консультацій між особою, яка подала заперечення,
та заявником; визначаються особливості складання специфікації товару та
єдиного документа.
Для впровадження цього регуляторного акта необхідно:
органам державної влади погодити та затвердити запропоновані
Правила;
забезпечити інформування суб’єктів господарювання та громадськості
про Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на
реєстрацію географічного зазначення в мережі Інтернет – на офіційному
сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України;
суб’єктам господарювання ознайомитися з проектом регуляторного
акту та після його прийняття дотримуватись вимог, передбачених
Правилами.
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
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Можливість виконання вимог регуляторного акта оцінюється як
висока, оскільки ресурсів, які є у розпорядженні компетентного органу та
суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться відповідні вимоги,
достатньо для їх виконання.
Витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного
акта, пов’язані із необхідністю навчання посадових осіб компетентного
органу щодо проведення роз’яснювальної роботи серед зацікавлених сторін,
є достатніми та будуть здійснені в рамках посадових обов’язків
відповідальних осіб.
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для
суб’єктів малого підприємництва наведено у додатку 2 до цього аналізу (Тест
малого підприємництва).
Державне регулювання за проектом наказу не передбачає утворення
нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого
органу.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії цього регуляторного акта необмежений, оскільки він регулює
відносини, які мають перманентний характер.
Зміна строку дії акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів,
рекомендацій відповідних міжнародних організацій чи законодавчих актів
України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект
наказу.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного
акта
Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:
а) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, цільових
фондів – не впливає;
б) кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які
поширюватиметься дія акта, не обмежується;
в) витрати коштів суб’єктів господарювання та/або фізичними особами,
не зміняться, оскільки збори за дії, пов’язані з охороною прав на знаки для
товарів і послуг, визначені законом України «Про правову охорону
географічних зазначень»;
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г) зменшення затрат часу суб’єктами господарювання та/або фізичними
особами при складанні, поданні заявок на географічні зазначення, а також
оптимізація термінів проведення експертизи заявок;
д) кількість поданих заявок на географічні зазначення;
е) кількість зареєстрованих географічних зазначень;
є) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб
про основні положення акта – вище середнього.
Проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті
Мінекономіки за адресою: http://www.me.gov.ua/.
Від запровадження даного регуляторного акта отримуємо загальний
позитивний ефект.
Прийняття проекту акта сприятиме вдосконаленню відносин,
пов’язаних із складанням, поданням заявки на реєстрацію географічного
зазначення та проведенням її експертизи, а також упорядкуванню чинного
законодавства у цій сфері.
Негативних факторів, які можуть вплинути на запровадження
регуляторного акта, не виявлено.
Позитивно на дію цього акта може вплинути фактор прискорення
темпів економічного зростання та розвиток сільського господарства, що
підвищить інвестиційну привабливість України і стимулюватиме
виробництво локальних українських продуктів, які мають особливу якість,
репутацію чи інші характеристики, зумовлені географічним місцем їх
походження.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами
державної влади не потребує додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів.
Додержання вимог регуляторного акта потребує запровадження
державного нагляду та контролю за наявністю в товарі особливих якостей та
інших характеристик, відомості про які внесено до Державного реєстру
України географічних зазначень.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
Мінекономіки соціологічним методом шляхом збирання зауважень та
одержання пропозицій до нього, їх аналізу та систематизації відповідно до
встановлених показників результативності та статті 10 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності
проектом наказу, але не пізніше дня, з якого почнеться повторне
відстеження.
Повторне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з
дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння
показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного
відстеження.
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Для відстеження результативності регуляторного акта планується
вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа,
використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий
практичний досвід суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності
використовують права, що випливають з реєстрації географічного
зазначення.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час
проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть вирішені
шляхом внесення відповідних змін.
Відстеження
результативності
дії
регуляторного
акта
здійснюватиметься статистичним та соціологічним методами.
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності – статистичні та соціологічні.
Для відстеження результативності будуть використовуватися дані,
отримані
за
результатами
моніторингу,
що
здійснюватиметься
департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки.
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
“_____” ____________ 2020 р.

Ігор ПЕТРАШКО
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Додаток 1
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого та середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Витрати на придбання основних фондів,
обладнання
та
приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення
кваліфікації персоналу тощо, гривень
Податки та збори (зміна розміру
податків/зборів, виникнення необхідності
у сплаті податків/зборів), гривень:
подання
заявки
на
реєстрацію
географічного зазначення
подання заяви про продовження строку
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів не більш як
на три місяці
подання заяви про продовження строку
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів понад три
місяці
подання заяви про поновлення строку для
відповіді на запит закладу щодо надання
додаткових матеріалів протягом трьох
місяців від його спливу
подання заяви про поновлення строку для
відповіді на запит закладу щодо надання
додаткових матеріалів після трьох місяців
від його спливу
за ознайомлення з матеріалами заявки на
реєстрацію географічного зазначення
За подання заперечення проти реєстрації
географічного зазначення
За подання заяви про продовження строку
для відповіді на заперечення проти
реєстрації географічного зазначення

–

–

2400

-

800

-

1600

-

800

-

1600

-

200

-

2000

-

800

-

–

–

–

–

Витрати, пов’язані із веденням обліку,
підготовкою та поданням звітності
державним органам, гривень
Витрати, пов’язані з адмініструванням
заходів державного нагляду (контролю)
(перевірок, штрафних санкцій, виконання
рішень/приписів тощо), гривень
Витрати на отримання адміністративних
послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів,
атестатів,
погоджень,
висновків,
проведення
незалежних/обов’язкових
експертиз, сертифікації, атестації тощо) та
інших послуг (проведення наукових,
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інших експертиз, страхування
гривень
витрати часу2 на:
підготовку проекту специфікації

тощо),

160 год*28,31 грн =
4 529,6 грн
погодження специфікації в спеціально 30 год*28,31 грн =
уповноваженому органі
849,3 грн
складання заявки на реєстрацію

16 год*28,31грн =
452,96 грн.
клопотання про продовження/поновлення 8 год*28,31 грн =
строку подання додаткових матеріалів
226,48 грн
заперечення проти реєстрації

24 год*28,31 = 679,44
грн

Витрати на оборотні активи (матеріали,
канцелярські товари, відрядження тощо),
гривень
підготовку проекту специфікації
2 000 грн
складання заявки на реєстрацію
50 грн
клопотання про продовження/поновлення
строку подання додаткових матеріалів
50 грн
заперечення проти реєстрації
50 грн
7. Витрати, пов’язані із наймом додаткового
–
–
персоналу, гривень
8. Інше (уточнити), гривень
–
–
9. РАЗОМ, гривень:
підготовка проекту специфікації
6529,6 грн
погодження специфікації в спеціально
849,3 грн
уповноваженому органі
складання заявки на реєстрацію
502,96 грн
клопотання про продовження/поновлення
276,48 грн
строку подання додаткових матеріалів
заперечення проти реєстрації
729,44 грн
10. Кількість
суб’єктів
господарювання
5
великого та середнього підприємництва,
на яких буде поширено регулювання,
одиниць
11. Сумарні витрати суб’єктів господарювання
великого та середнього підприємництва,
на виконання регулювання (вартість
регулювання) 3
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат
У перший
Періодичні
Витрати за
рік
(за рік)
п’ять років
Витрати на придбання основних фондів,
–
–
–
обладнання
та
приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення
кваліфікації персоналу тощо
6.

2

У розрахунку використано мінімальну вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» з 1 січня 2020 року становить - 28,31 гривні.
3
Неможливо визначити, оскільки не всі процедури є обов’язковими
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Вид витрат

Витрати на сплату податків та
зборів (змінених/нововведених)
(за рік)

Податки та збори (зміна розміру
податків/зборів,
виникнення
необхідності у сплаті податків/зборів):
подання
заявки
на
реєстрацію
географічного зазначення
подання заяви про продовження
строку для відповіді на запит закладу
щодо надання додаткових матеріалів
не більш як на три місяці
подання заяви про продовження
строку для відповіді на запит закладу
щодо надання додаткових матеріалів
понад три місяці
подання заяви про поновлення строку
для відповіді на запит закладу щодо
надання
додаткових
матеріалів
протягом трьох місяців від його
спливу
подання заяви про поновлення строку
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів після
трьох місяців від його спливу
за ознайомлення з матеріалами заявки
на
реєстрацію
географічного
зазначення
За
подання
заперечення
проти
реєстрації географічного зазначення
За подання заяви про продовження
строку для відповіді на заперечення
проти
реєстрації
географічного
зазначення
Вид витрат

Витрати, пов’язані із веденням
обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам
(витрати часу персоналу)

Витрати за
п’ять років

2400
800

1600

800

1600

200

2000
800

Витрати* на
ведення
обліку,
підготовку
та подання
звітності
(за рік)
–

Витрати на
оплату
штрафних
санкцій
за рік

Разом за
рік

Витрати за
п’ять років

–

–

–

_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної
кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на
адміністрування
заходів

Витрати на
оплату
штрафних

Разом за
рік

Витрати за
п’ять років
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державного
нагляду
(контролю) (за
рік)
Витрати,
пов’язані
з
адмініструванням
заходів
державного
нагляду
(контролю)
(перевірок,
штрафних санкцій, виконання
рішень/ приписів тощо)

–

санкцій та
усунення
виявлених
порушень
(за рік)
–

–

–

__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на
проходження
відповідних
процедур (витрати
часу, витрати на
експертизи, тощо)

Витрати
на
отримання
адміністративних
послуг
(дозволів,
ліцензій,
сертифікатів,
атестатів,
погоджень,
висновків,
проведення
незалежних/обов’язкових
експертиз,
сертифікації,
атестації тощо) та інших послуг
(проведення наукових, інших
експертиз, страхування тощо),
гривень
витрати часу на:
підготовку
проекту 160 год*28,31 грн =
специфікації
4 529,6 грн
погодження
спеціально
органі

специфікації в 30 год*28,31 грн =
уповноваженому 849,3 грн

складання заявки на реєстрацію 16 год*28,31грн =
452,96 грн.
клопотання
про 8 год*28,31 грн =
продовження/поновлення
226,48 грн
строку подання додаткових
матеріалів
24 год*28,31 =
заперечення проти реєстрації
679,44 грн

Витрати
безпосеред
-ньо на
дозволи,
ліцензії,
сертифікат
и, страхові
поліси (за
рік стартовий)
–

Разом за
рік
(стартовий)

Витрати
за п’ять
років

17
Вид витрат
Витрати на оборотні активи
(матеріали, канцелярські товари,
відрядження тощо), гривень
підготовку проекту специфікації
складання заявки на реєстрацію
клопотання
про
продовження/поновлення
строку
подання додаткових матеріалів
заперечення проти реєстрації
Вид витрат
Витрати, пов’язані із наймом
додаткового персоналу

За рік
(стартовий)

Періодичні
(за наступний
рік)

Витрати за п’ять
років

2 000 грн
50 грн
50 грн
50 грн
Витрати на оплату праці додатково
найманого персоналу (за рік)
–

Витрати за
п’ять років
–
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Додаток 2
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва
щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання
на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку
процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання
№
п/п

Вид консультації (публічні
консультації прямі (круглі
столи, наради, робочі зустрічі
тощо), інтернет-консультації
прямі
(інтернет-форуми,
соціальні
мережі
тощо),
запити
(до
підприємців,
експертів, науковців тощо)

Кількість
учасників
консультацій,
осіб

Основні результати консультацій
(опис)

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого
підприємництва (мікро- та малі):
1) Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які поширюється
регулювання: всього подано заявок на реєстрацію кваліфікованого
зазначення походження товару та або права на використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження товару у 2019 році – 5.
Кількість суб’єктів малого підприємництва за даними Державної
служби статистики України – 1 822 671 (одиниць), у тому числі мікро
підприємництва – 1 764 737 (одиниць).4
В тому числі кількість суб’єктів господарювання, які працюють в
сфері:
сільськогосподарського виробництва – 73 998 (одиниць), з них
суб’єктів мікропідприємництва - 68 492 (одиниць);
виробництва напоїв – 734 (одиниць), з них суб’єктів
мікропідприємництва - 604 (одиниць);
виробництво харчових продуктів – 13 697 (одиниць), з них суб’єктів
мікропідприємництва – 12 170 (одиниць);
Всього: 88 429 одиниць
2) Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 99,08 % у загальній
кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, в тому
числі мікро підприємництва – 96,82%.

4

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності
у 2010-2019 роках. http://www.ukrstat.gov.ua/

19

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого
виконання вимог регулювання
№
п/п

Найменування оцінки

підприємництва

на

У
перший
рік Періодичні Витрати за
(стартовий
рік (за
п'ять років
впровадження
наступний
регулювання)
рік)
3.1. Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання
регулювання
Це регулювання є разовим, тому в рамках використання методики стандартних витрат
розрахунок здійснюється для разового застосування процедур
3.1.1. Придбання необхідного обладнання
–
–
–
(пристроїв, машин, механізмів)
3.1.2. Процедури повірки та/або постановки
–
–
–
на відповідний облік у визначеному
органі державної влади чи місцевого
самоврядування
3.1.3. Процедури експлуатації обладнання
–
–
–
(експлуатаційні витрати - витратні
матеріали)
3.1.4. Процедури обслуговування обладнання
–
–
–
(технічне обслуговування)
3.1.5. Інші процедури (уточнити): збори за дії,
пов’язані з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної власності
подання
заявки
на
реєстрацію
2400
географічного зазначення
подання заяви про продовження строку
800
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів не більш
як на три місяці
подання заяви про продовження строку
1600
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів понад
три місяці
подання заяви про поновлення строку
для відповіді на запит закладу щодо
800
надання
додаткових
матеріалів
протягом трьох місяців від його спливу
подання заяви про поновлення строку
1600
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів після
трьох місяців від його спливу
за ознайомлення з матеріалами заявки
200
–
на реєстрацію географічного зазначення
За
подання
заперечення
проти
2000
–
реєстрації географічного зазначення
За подання заяви про продовження
800
–
строку для відповіді на заперечення
проти
реєстрації
географічного
зазначення

20
Разом5, гривень
–
Кількість суб'єктів малого
5
–
підприємництва, що повинні виконати
вимоги регулювання, одиниць
3.1.8. Сумарно6, гривень
подання
заявки
на
реєстрацію
12000
географічного зазначення
подання заяви про продовження строку
4000
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів не більш
як на три місяці
подання заяви про продовження строку
8000
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів понад
три місяці
подання заяви про поновлення строку
для відповіді на запит закладу щодо
4000
надання
додаткових
матеріалів
протягом трьох місяців від його спливу
подання заяви про поновлення строку
8000
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів після
трьох місяців від його спливу
за ознайомлення з матеріалами заявки
1000
–
на реєстрацію географічного зазначення
за подання заперечення проти реєстрації
10000
–
географічного зазначення
3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва
щодо виконання регулювання та звітування
3.2.1. Процедури отримання первинної
0,5 год.
–
інформації про вимоги
регулювання (отримання
30 хв.*28,31 грн =
7
необхідних форм та заявок)
14,15 грн
3.2.2. Процедури організації виконання
вимог регулювання:
Витрати на оборотні активи
(матеріали, канцелярські товари,
відрядження тощо), гривень
підготовку проекту специфікації
2 000 грн
складання заявки на реєстрацію
50 грн
клопотання
про
продовження/поновлення строку
50 грн
подання додаткових матеріалів
заперечення проти реєстрації
50 грн
витрати часу на складання:
підготовку проекту специфікації
160 год*28,31 грн =
–
4 529,6 грн
погодження
специфікації
в
спеціально
уповноваженому 30 год*28,31
3.1.6.
3.1.7.

5

Неможливо визначити суму, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими.
Неможливо визначити суму, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими.
7
У розрахунку використано мінімальну вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» з 1 січня 2020 року становить - 28,31 гривні.
6

21
органі

грн=849,3 грн

складання заявки на реєстрацію

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

16
год*28,31грн=452,96
клопотання
про грн.
продовження/поновлення строку
подання додаткових матеріалів
8 год*28,31
грн=226,48 грн
заперечення проти реєстрації
24 год*28,31 = 679,44
грн
Процедури офіційного звітування
–
Процедури щодо забезпечення
–
процесу перевірок
Разом8, гривень
Процедури отримання первинної
14,15
інформації
про
вимоги
регулювання
(отримання
необхідних форм та заявок)
підготовку проекту специфікації
погодження
спеціально
органі

3.2.6.

3.2.7.

8

специфікації
в
уповноваженому

–
–

Х

6 529,6
849,3

складання заявки на реєстрацію

502,96

клопотання
про
продовження/поновлення строку
подання додаткових матеріалів

276,48

заперечення проти реєстрації
Кількість
суб'єктів
малого
підприємництва,
що
повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно9, гривень
Процедури отримання первинної
інформації
про
вимоги
регулювання
(отримання
необхідних форм та заявок)

729,44
5

підготовку проекту специфікації

32 648

погодження
спеціально
органі

4 246,5

специфікації
в
уповноваженому

–
–

Х
Х
72,5

Неможливо визначити суму, оскільки процедури не є обов’язковими. Вибір конкретної процедури
(жодної, однієї чи більше з перерахованих у таблиці) здійснюється за певних обставин при проведенні
експертизи заявки на географічне зазначення.
9
Неможливо визначити суму, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими.

22
складання заявки на реєстрацію

2 514,8

клопотання
про
продовження/поновлення строку
подання додаткових матеріалів

1382,4

рік),

на

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Витрати
адміністрування
(за
регулювання
гривень

–

Оцінка кількості суб'єктів,
що підпадають під дію
процедури регулювання

Оцінка кількості процедур
за рік, що припадають на
одного суб'єкта

1. Облік суб’єкта господарювання,
–
що перебуває у сфері регулювання
2.
Поточний
контроль
за
–
суб’єктом господарювання, що
перебуває у сфері регулювання, у
тому числі:
камеральні
–
виїзні
–
3. Підготовка, затвердження та
–
опрацювання одного окремого
акта про порушення вимог
регулювання
4. Реалізація одного окремого
–
рішення щодо порушення вимог
регулювання
5. Оскарження одного окремого
–
рішення
суб’єктами
господарювання
6.
Підготовка
звітності
за
–
результатами регулювання
7. Інші адміністративні процедури
(уточнити):
Витрати на розгляд:
заявки
на
реєстрацію 24 год.
географічного зазначення
заяви про продовження строку для 0,5 год.
відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів
заяви про поновлення строку для 0,5 год.
відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів

Вартість часу співробітника
органу державної влади
відповідної категорії
(заробітна плата)

Планові витрати часу на
процедуру

заперечення проти реєстрації
3647,2
3.3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого
підприємництва
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (НОІВ)
Процедура регулювання суб'єктів
малого
підприємництва
(розрахунок на одного типового
суб'єкта господарювання малого
підприємництва - за потреби
окремо для суб'єктів малого та
мікропідприємництв)

2334,96

–

5

11 674,8

48,64

–

5

243,2

48,64

–

5

243,2

23
додаткових матеріалів до заявки
заперечення проти реєстрації
географічного зазначення
Разом за рік 10
Сумарно за 5 років

16 год.
24 год.

1653,93
2334,96

Х
Х

Х
Х

5
5

–
Х
Х

8 269,65
11 674,8
Х
Х

Середня вартість часу роботи одного спеціаліста у 2020 році
грн/місяць (778,33 грн/день або 97,29 грн/год)

–

- 16345

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
№ п/п

Показник

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого
підприємництва
на
виконання
регулювання:
подання
заявки
на
реєстрацію
географічного зазначення

2

10

Перший рік
регулювання
(стартовий)

За п'ять років11

12000

подання заяви про продовження строку
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів не більш як
на три місяці

4000

подання заяви про продовження строку
для відповіді на запит закладу щодо
надання додаткових матеріалів понад три
місяці
подання заяви про поновлення строку для
відповіді на запит закладу щодо надання
додаткових матеріалів протягом трьох
місяців від його спливу

8000

подання заяви про поновлення строку для
відповіді на запит закладу щодо надання
додаткових матеріалів після трьох місяців
від його спливу

8000

за ознайомлення з матеріалами заявки на
реєстрацію географічного зазначення

1000

за подання заперечення проти реєстрації
географічного зазначення
Оцінка
вартості
адміністративних
процедур
для
суб'єктів
малого
підприємництва
щодо
виконання
регулювання та звітування:
процедури
отримання
первинної

10000

4000

72,5

Неможливо визначити суму, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими, залежить від
кількості поданих заявок.
11
Неможливо визначити, оскільки процедури є одноразовими.

24
інформації про вимоги регулювання
(отримання необхідних форм та заявок)

3

4

5

12 14

підготовка проекту специфікації

32 648

погодження специфікації в спеціально
уповноваженому органі

4 246,5

складання заявки на реєстрацію

2 514,8

клопотання про продовження/поновлення
строку подання додаткових матеріалів

1382,4

заперечення проти реєстрації
Сумарні витрати малого підприємництва
на
виконання
запланованого
регулювання12
Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання
суб'єктів
малого
підприємництва
Витрати на розгляд:
заявки на реєстрацію географічного
зазначення
заяви про продовження строку для
відповіді на запит закладу щодо надання
додаткових матеріалів
заяви про поновлення строку для відповіді
на запит закладу щодо надання додаткових
матеріалів
додаткових матеріалів до заявки
заперечення
проти
реєстрації
географічного зазначення
Сумарні
витрати
на
виконання
запланованого регулювання13

3647,2

11 674,8
243,2

243,2

8 269,65
11 674,8

Неможливо визначити суму, оскільки процедури не є обов’язковими та є одноразовими

