
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
 
 

до проекту наказу Міністерства оборони України 
“Про затвердження Положення про організацію оцінки відповідності 

(сертифікації) конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів під час 
розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту та технічного 
обслуговування озброєння, військової та спеціальної техніки” 

 
I. Визначення проблеми 

На сьогоднішній день в Україні, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2015 року  № 1057 “Про визначення сфер 
діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції 
технічного регулювання”, на  Міністерство оборони України покладено функції 
технічного регулювання у сфері оборони і військового будівництва (у тому 
числі озброєння та військової техніки), але, в той же час, нормативне 
регулювання процедури оцінки відповідності (сертифікації) конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів під час розроблення, виготовлення, 
модернізації, ремонту та технічного обслуговування озброєння, військової та 
спеціальної техніки не здійснюється.  

Також, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  
18 жовтня 2017 року № 786, з метою виконання функцій з реалізації державної 
політики у сфері випробувань та оцінки відповідності (сертифікації) оборонної 
продукції в інтересах Збройних Сил та інших військових формувань складових 
сил оборони України було створено Державний науково-дослідний інститут 
випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (далі – ДНДІ ВС 
ОВТ).  

На виконання доручення заступника Міністра оборони України , Воєнно-
науковим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України спільно з 
ДНДІ ВС ОВТ розроблено проект наказу Міністерства оборони України “Про 
затвердження Положення про організацію оцінки відповідності (сертифікації) 
конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів під час розроблення, 
виготовлення, модернізації, ремонту та технічного обслуговування озброєння, 
військової та спеціальної техніки” (далі – проект регуляторного акту), який 
вдосконалить процедуру оцінки відповідності (сертифікації) конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів під час розроблення, виготовлення, 
модернізації, ремонту та технічного обслуговування озброєння, військової та 
спеціальної техніки. 

Питанням, яке пропонується врегулювати шляхом прийняття 
регуляторного акта, є вироблення єдиного підходу (алгоритму) у Міністерстві 
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оборони України до процедури оцінки відповідності (сертифікації) 
конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів під час розроблення, 
виготовлення, модернізації, ремонту та технічного обслуговування озброєння, 
військової та спеціальної техніки. А саме проведення лабораторних 
випробувань із перевірки відповідності конструкційних матеріалів та 
електрорадіовиробів технічним та конструктивним вимогам (параметрам), 
установленим у нормативно-технічній документації на даний тип матеріалів 
(виробів) з подальшою видачею суб’єкту господарювання (за умови наявності 
позитивних результатів випробувань) свідоцтва про відповідність (сертифікату) 
на матеріал (виріб). 

З метою отримання орієнтовних кількісних показників, враховуючи, що 
питання оцінки відповідності (сертифікації) конструкційних матеріалів та 
електрорадіовиробів під час розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту 
та технічного обслуговування озброєння, військової та спеціальної техніки, а 
перелік конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів, які необхідно 
оцінити постійно змінюється, аналіз регуляторного впливу було зроблено на 
прикладі  радіозв'язного обладнання вертольотів, які знаходяться на озброєнні 
Збройних Сил України.  Статистичні дані про кількість виявлених відмов 
радіозв’язного обладнання порівняно з загальною кількістю відмов 
радіоелектронного обладнання вертольотів за період з 2011 по 2018 роки 
наведено у таблиці 1. 

 
 

Таблиця 1 – Кількість виявлених відмов радіозв’язного обладнання порівняно з 
загальною кількістю відмов радіоелектронного обладнання вертольотів 
 

Рік Тип вертольоту  Усього за 
системами Ми - 2 Ми - 8 Ми - 24 Мі – 8МСБ-В 

Кількість несправностей/кількість по РЕО  
2011 -/- 10/31 4/18 -/- 14/49 
2012 -/- 9/24 8/21 -/- 17/45 
2013 -/- 8/27 4/16 -/- 12/43 
2014 4/6 9/29 4/14 15/43 32/92 
2015 10/11 11/34 5/13 24/61 50/119 
2016 2/3 15/34 15/26 20/40 52/103 
2017 1/3 26/48 2/17 9/11 38/79 
2018 2/5 28/57 4/15 10/14 44/91 

Усього 19/28 116/284 46/140 78/169 259/621 
 

З аналізу наведених статистичних даних можливо зробити висновки, що 
наявність чіткої та прозорої нормативно-правової бази в питанні оцінки 
відповідності (сертифікації) конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів 
під час розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту та технічного 
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обслуговування озброєння, військової та спеціальної техніки (в даному випадку 
радіоелектронного обладнання вертольотів) за рахунок підвищення рівня 
надійності нових та модернізованих (дообладнаних) зразків (комплексів, 
систем) озброєння, військової та спеціальної техніки (в даному випадку 
електрорадіокомпонетів радіозв’язного обладнання радіоелектронного 
обладнання вертольотів) дозволить в декілька разів зменшити кількість відмов 
радіоелектронного обладнання вертольотів, викликаних конструктивно-
виробничими та технологічними недоліками (які на теперішній час складають 
майже 42% всіх виявлених відмов радіоелектронного обладнання вертольотів), 
а також уникнути надходження (постачання) у війська конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів для озброєння, військової та спеціальної 
техніки, що не відповідають вимогам нормативних документів до якості.  

Прийняття проекту наказу дозволить врегулювати відносини між 
Міністерством оборони України та суб'єктами господарювання у сфері оцінки 
відповідності (сертифікації) конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів, 
яких на теперішній час за приблизними підрахунками нараховується  
близько 50, проте враховуючи постійних розвиток сфери виготовлення, 
модернізації, ремонту та технічного обслуговування озброєння, військової та 
спеціальної техніки їх кількість продовжує збільшуватись, що робить 
вирішення питання державного регулювання організації оцінки відповідності 
(сертифікації) конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів під час 
розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту та технічного 
обслуговування озброєння, військової та спеціальної техніки ще більш 
актуальним. 

Отже, для повної реалізації Міністерством оборони України функцій 
технічного регулювання у сфері оборони і військового будівництва (у тому 
числі озброєння та військової техніки), питання державного регулювання, в 
першу чергу, потребують особливої уваги з боку органів державної влади і не 
можуть бути вирішені за рахунок ринкових механізмів.  

 

Основні групи (підгрупи) на які проблема  справляє вплив:  

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни – – 
Держава + – 
Суб’єкти господарювання + – 
у тому числі суб’єкти малого підприємництва  + – 
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II. Цілі державного регулювання 

Цілями державного регуляторного акту є встановлення єдиних вимог до 

процедури оцінки відповідності (сертифікації) конструкційних матеріалів та 

електрорадіовиробів під час розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту 

та технічного обслуговування озброєння, військової та спеціальної техніки. 

 

 

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Альтернативи розроблено за результатами обговорення питання 

вдосконалення підходу до процедур оцінки відповідності (сертифікації) 

конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів представників Міністерства 

оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з 

представниками суб’єктів господарювання (офіційними представниками 

виробників та виробниками озброєння, військової та спеціальної техніки):  

4 наради під головуванням заступника Міністра оборони України з 

залученням усіх заінтересованих сторін; 

6 засідань робочої групи з розробки проекту наказу Міністерства оборони 

України “Про затвердження Положення про організацію оцінки відповідності 

(сертифікації) конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів під час 

розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту та технічного 

обслуговування озброєння, військової та спеціальної техніки”. 
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1. Визначення альтернативних способів 
Вид 

альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1  
 

Прийняття регуляторного акта дозволить: 
забезпечити впорядкування процедури оцінки 

відповідності (сертифікації) конструкційних матеріалів та 
електрорадіовиробів під час розроблення, виготовлення, 
модернізації, ремонту та технічного обслуговування 
озброєння, військової та спеціальної техніки; 

створити сприятливі умови для розроблення та 
виготовлення якісних сучасних зразків озброєння, військової 
та спеціальної техніки підприємствами оборонно-
промислового сектору України; 

удосконалити систему сертифікації та управління якістю 
під час розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту та 
технічного обслуговування озброєння, військової та 
спеціальної техніки; 

інтенсифікувати присутність України на міжнародних 
ринках, активізувати просування на зовнішній ринок нових 
та модернізованих видів озброєння і військової техніки 
вітчизняного виробництва за рахунок підвищення якості та 
надійності на етапах їх розроблення, виготовлення, 
модернізації, ремонту та технічного обслуговування. 

Альтернатива 2 
 

Залишення без змін існуючої ситуації призведе до:  
виникнення можливості використання неякісних 

конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів при 
виробництві озброєння, військової та спеціальної техніки; 

збільшення кількості відмов, викликаних конструктивно-
виробничими та технологічними недоліками; 

надходження (постачання) у війська конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів для озброєння, військової 
та спеціальної техніки, що не відповідають вимогам 
нормативно-технічних документів до якості; 

виходу з ладу та відмов систем та складових частин  
озброєння, військової та спеціальної техніки через 
використання неякісних конструкційних матеріалів та 
електрорадіовиробів (в тому числі і під час виконання 
бойових завдань та несення бойового чергування); 

погіршення іміджу України на міжнародних ринках за 
рахунок постачання неякісних зразків озброєння, військової 
та спеціальної техніки. 

Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано 
недоцільним. 
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2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 
 

Прийняття регуляторного 
акта дозволить підвищити 
обороноздатність нашої 
держави за рахунок 
оснащення  якісними 
сучасними зразками 
озброєння, військової та 
спеціальної техніки. 
Зменшення витрат на ремонт 
озброєння, військової та 
спеціальної техніки у 
Збройних Силах України, які 
вийшли з ладу через неякісні 
конструкційні матеріали та 
електрорадіовироби. 

Не передбачаються. 

Альтернатива 2 
 

Не передбачаються. Залишення без змін 
існуючої ситуації негативно 
вплине на якість та надійність 
нових та модернізованих 
(дообладнаних) зразків 
(комплексів, систем) 
озброєння, військової та 
спеціальної техніки і, як 
наслідок може призвести до 
зниження бойових 
спроможностей в середині 
держави та гальмування 
оснащення її Збройних Сил 
сучасними зразками 
озброєння, військової техніки 
та спеціальної техніки, а у 
зовнішньополітичному плані 
призведе до погіршення 
іміджу України на 
міжнародних ринках за 
рахунок постачання неякісних 
зразків озброєння, військової 
та спеціальної техніки. 
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 
Кількість суб’єктів 
господарювання, 
що підпадають під 
дію регулювання, 
одиниць 

10 40 - - 50 

Питома вага групи 
у загальній 
кількості, відсотків 

20% 80% - - 100% 

 

Вид 
альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 
 

Укладання контрактів на 
постачання озброєння, 
військової та спеціальної 
техніки у Збройні Сили 
України та іноземних армій 
за рахунок випуску якісної, 
сучасної продукції та 
попередження потрапляння 
у виробництво неякісних 
комплектувальних виробів 
та електрорадіокомпонентів 
Створення додаткових 
робочих місць за рахунок 
збільшення обсягів 
виробництва. 

Витрати на проведення 
лабораторних випробувань із 
перевірки відповідності 
конструкційних матеріалів та 
електрорадіовиробів, а також 
на отримання свідоцтв про 
відповідність (сертифікатів).  

Альтернатива 2 
 

Не передбачаються.  
 

Витрати на ремонт озброєння, 
військової та спеціальної 
техніки у Збройних Силах 
України, які вийшли з ладу 
через неякісні конструкційні 
матеріали та 
електрорадіовироби. 
Втрачені можливості виходу 
на внутрішні та міжнародні 
ринки за рахунок постачання 
неякісних зразків озброєння, 
військової та спеціальної 
техніки. 
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ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва на 

виконання регулювання, які виникають в наслідок регулювання 
 

Порядковий 
номер 

Витрати За перший рік 

1.  Витрати пов'язані з розглядом 
заявки (листа) на базову оцінку 
відповідності (сертифікацію) однієї 
партії конструкційних матеріалів та 
електрорадіовиробів 
(витрати часу персоналу за 1 
робочий день) 

від 201,04 грн. 

2.  Витрати на проведення 
лабораторних випробувань із 
перевірки відповідності 
електрорадіовиробів технічним 
характеристикам, грн. 

від 5000 грн. 

3.  Витрати пов'язані з оформленням, 
реєстрацією та видачею свідоцтва 
про відповідність (сертифікату) на 
одну партію конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів 
(витрати часу персоналу за 1 
робочий день) 

від 201,04 грн. 

4.  РАЗОМ 5402,08 грн. * 

5.  Кількість суб’єктів господарювання 
великого та середнього 
підприємництва, на яких буде 
поширено регулювання, одиниць  

50** 

6.  Сумарні додаткові витрати суб’єктів 
господарювання великого та 
середнього підприємництва на 
виконання регулювання, грн. 

270104 грн. 

* Розрахунок проводився на основі подання (заявки листа) на одну базову оцінку 
відповідності (сертифікацію) однієї партії електрорадіовиробів радіозв'язного обладнання 
вертольотів з розрахунку мінімальної оплати праці на годину – 25,13 грн., і може 
варіюватись в залежності від обсягу випробувань, їх складності, а також характеристик, 
які необхідно перевірити, а також кваліфікації персоналу, що залучається. 

** Кількість суб’єктів господарювання може варіюватись в залежності від 
виробництва ними озброєння, військової та спеціальної техніки в інтересах Міністерства 
оборони України. 
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Проведення оцінки впливу кількісних витрат на сферу інтересів суб’єктів 
господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають 

внаслідок дії регуляторного акта. 
 

Сумарні витрати за 
альтернативами 

Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1 
 

5402,08 грн. за одну базову оцінку відповідності 
(сертифікацію) однієї партії конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів одним 
суб’єктом господарювання, і може варіюватись в 
залежності від обсягу випробувань, їх складності, а 
також характеристик, які необхідно перевірити. 

Альтернатива 2 
 

Залишення без змін існуючої ситуації 
призвестиниження бойової готовності за рахунок 
виходу з ладу та відмов озброєння, військової та 
спеціальної техніки. Витрати за рекламаціями на 
ремонт озброєння, військової та спеціальної 
техніки у Збройних Силах України, які вийшли з 
ладу через неякісні конструкційні матеріали та 
електрорадіовироби, які значно перевищують 
Альтернативу 1. 

 
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 
Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1 
 3 

Цілі прийняття 
регуляторного акта, які 
можуть бути досягнуті 

майже  повною мірою (усі 
важливі аспекти проблеми 

існувати не будуть). 

Альтернатива 2 
 1 Проблема продовжить 

існувати 

 
Перший спосіб на даний час є оптимальним рішенням, що дозволить 

забезпечити впорядкування процедури оцінки відповідності (сертифікації) 
конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів під час розроблення, 
виготовлення, модернізації, ремонту та технічного обслуговування озброєння, 
військової та спеціальної техніки. 



10 
 

 

Рейтинг 
результативності 

Вигоди  
(підсумок) 

Витрати 
(підсумок) 

Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи у 
рейтингу 

Альтернатива 1 
 

Прийняття 
регуляторного акта 

забезпечить 
впорядкування 

процедури оцінки 
відповідності 
(сертифікації) 

конструкційних 
матеріалів та 

електрорадіовиробів 
під час розроблення, 

виготовлення, 
модернізації, ремонту 

та технічного 
обслуговування 

озброєння, військової 
та спеціальної техніки 

5402,08 грн. 
(За одну базову 

оцінку відповідності 
(сертифікацію)) 

 
 

270104 грн. 
(Сумарні додаткові 
витрати суб’єктів 
господарювання 

великого та 
середнього 

підприємництва на 
виконання 

регулювання) 

Прийняття 
забезпечить 
приведення 
нормативно-

правових актів 
Міністерства у 

відповідність до 
актів законодавства 
України, які мають 

вищу юридичну 
силу. 

Альтернатива 2 
 

У разі залишення 
існуючої ситуації без 

змін вигоди для 
держави та суб’єктів 

господарювання 
відсутні 

Витрати на 
ремонт озброєння, 

військової та 
спеціальної 
техніки у 

Збройних Силах 
України, які 

вийшли з ладу 
через неякісні 
конструкційні 
матеріали та 

електрорадіо-
вироби, які значно 

перевищують 
Альтернативу 1. 

У разі залишення 
існуючої ситуації 

без змін, проблема 
продовжить 

існувати, що не 
забезпечить 
досягнення 

поставленої цілі 
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V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначених проблем, є 
прийняття регуляторного акта та фактична реалізація його положень. 

Проектом акта запропоновано механізм впорядкування процедури оцінки 
відповідності (сертифікації) конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів 
під час розроблення, виготовлення, модернізації, ремонту та технічного 
обслуговування озброєння, військової та спеціальної техніки. 

Зазначені у регуляторному акті вимоги будуть поширюватись на 
Міністерство оборони України та суб’єкти господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері виробництва  озброєння, військової та спеціальної техніки в 
інтересах Міністерства оборони України.  

 
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 
 Від впровадження проекту регуляторного акту негативних наслідків не 
очікується. 

Реалізація проекту регуляторного акту не потребує додаткових витрат з 
державного бюджету України, тому розрахунок бюджетних витрат не 
здійснювався. 
 Передбачаються витрати суб’єктів господарювання на проведення 
лабораторних випробувань із перевірки відповідності конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів, а також на отримання свідоцтв про 
відповідність (сертифікатів). 
 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть 

можливість розв’язати існуючі проблеми та досягти цілей державного 
регулювання. 

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на виконання 
вимог яких базується проект. 

Проект регуляторного акта набирає чинності відповідно до законодавства 
України після його оприлюднення. 

 
 
 
 
 



12 
 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта 

є: 
1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і 

державних цільових фондів, пов’язаних з дією акт відповідає Закону України 
“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус” 

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта: 
виробники озброєння, військової та спеціальної техніки – 50 (кількість 

суб’єктів господарювання може варіюватись в залежності від виробництва 
ними озброєння, військової та спеціальної техніки в інтересах Міністерства 
оборони України); 

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, стосовно 
основних положень регуляторного акта – високий, оскільки проект 
регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони 
України www.mil.gov.ua у розділі “Регуляторна діяльність”. 

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта 
за перший рік:  

витрати на одного суб’єкта господарювання великого та середнього 
підприємництва на виконання регулювання, які виникають в наслідок 
регулювання – 5402,08 грн. (розрахунок проводився на основі подання (заявки 
листа) на одну базову оцінку відповідності (сертифікацію) однієї партії 
електрорадіовиробів радіозв'язного обладнання вертольотів з розрахунку 
мінімальної оплати праці на годину – 25,13 грн., і може варіюватись в 
залежності від обсягу випробувань, їх складності, а також характеристик, які 
необхідно перевірити, а також кваліфікації персоналу, що залучається); 

сумарні додаткові витрати суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва на виконання регулювання – 270104 грн. 

5. Кількість заявок (листів) на оцінку відповідності (сертифікації) 
конструкційних матеріалів та електрорадіовиробів. 

6. Кількість виданих свідоцтв про відповідність (сертифікатів) на 
підставі проведеної оцінки відповідності (сертифікації) конструкційних 
матеріалів та електрорадіовиробів. 
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IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного 
акта здійснюватиметься через один рік після дня набрання чинності проекту 
регуляторного акта. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 
проведено через два роки з дня набрання ним чинності. 

Періодичні відстеження планується здійснювати раз у кожні три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 
цього акта. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
Міністерством оборони України статистичним методом – шляхом аналізу 
динаміки показників вказаних в розділі VІІІ. 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу 
показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення 
відповідних змін до регуляторного акту. 

 
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника  
Воєнно-наукового управління Генерального штабу  
Збройних Сил України 
полковник                                                                                                   В.КОВАЛЬ 
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