
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Перевірки бізнесу обіцяють зробити прозорими 
 
Мінекономрозвитку повідомило, що в 2019 році перевірки бізнесу стануть більш 

прозорими і ризикоорієнтованими. 
Вже запущено портал inspections.gov.ua з рядом інструментів для 

взаємодії держави і бізнесу. На сьогодні 26 інспекційних органів з 33 вже 
включилися в роботу на порталі і відкрили інформацію про свої 
перевірки. 

Одним із завдань нової інспекційної системи є орієнтованість на 
платника податків. З цією метою на інспекційному порталі створюється 
«Кабінет управління ризиками» з рядом інструментів: 

- календарем запланованих перевірок; 
- історією проведених перевірок і їх результатами; 
- вичерпними чек-листами з вимогами до підприємців, з 

можливістю самоконтролю по кожній потенційній небезпеці; 
- можливістю оцінити якість роботи інспектора, яка стане основою 

для рейтингу інспекцій; 
- можливість вказати на обтяжливість конкретних вимог, які 

заважають працювати. Це стане основою для їх перегляду, щоб зменшити 
регуляторне навантаження на бізнес. 

Інспекційний портал поки працює в тестовому режимі. Інструменти порталу стануть 
повноцінно доступними для використання з 1 січня 2019 року.  

 
Прийнято Кодекс з процедур банкрутства 

 
Кодекс визначає умови і порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної 

особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного 
або часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності 
фізичної особи. 

Кодекс надає  можливість визнавати банкрутами фізичних осіб. Провадження у справі про 
неплатоспроможність боржника – фізичної особи або фізичної особи-підприємця може бути 
відкрито за заявою боржника.  

Кодекс вводиться в дію через півроку після опублікування. 
 

1 січня 2019 року закінчується термін приведення статутів 
публічних АТ у відповідність до закону 

 
Відповідний обов’язок був встановлений Законом України «Про внесення змін до деяких 

Конкуруємо інтелектом 



законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 (далі – Закон), який встановив новий підхід до 
визначення типу компанії - «публічні акціонерні товариства» або «приватні акціонерні 
товариства». Згідно з Законом, існуючі публічні акціонерні товариства залишаються за типом 
публічними акціонерними товариствами, якщо їхні акції допущені до торгів на фондовій біржі. 

До решти публічних акціонерних товариств застосовуватимуться вимоги як до приватних 
акціонерних товариств. Публічні акціонерні товариства повинні привести статути та внутрішні 
положення у відповідність з вимогами Закону до 1 січня 2019 р. 

 
Контрольні процедури на митниці спрощують 

 
Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством 

фінансів України проект постанови «Деякі питання проведення заходів 
офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України 
(у тому числі з метою транзиту)». 

Даний проект розроблено для забезпечення реалізації Закону 
України від 6 вересня 2018 р. № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного 
кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження 
механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних 
процедур при переміщенні товарів через митний кордон України». 

Зокрема, Кабінетом Міністрів України затверджено: 
· перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію 

України (в тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного 
контролю; 

· перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці 
під час попереднього документального контролю. 

 
Ринок капіталів в Україні 

 
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності на засіданні 2 жовтня 2018 

року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 
інструментів» та рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу зазначений проект 
Закону України  в першому читанні. 

Законопроектом пропонується викласти Закон України "Про цінні 
папери та фондовий ринок" у новій редакції під назвою "Про ринки 
капіталу" та внести зміни до низки нормативних актів. 

Зазначений законопроект передбачає визначення правових засад 
функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в 
Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, 
врегулювання відносин, що виникають під час емісії та обігу цінних 
паперів.   

Передбачено створення правового поля для врегулювання 
відносин, пов’язаних з біржовими та позабіржовими деривативами. 
Врегульовуються питання розбудови інфраструктури, необхідної для 
повноцінного функціонування ринку деривативів, зокрема шляхом 
імплементації положень регламенту EMIR в частині створення торгового 
репозиторію та центрального контрагенту, які мають функціонувати 
відповідно до європейських стандартів. 

У відповідності до директив MiFID І/II передбачається запровадження існування інституту 
кваліфікованих інвесторів, створення альтернативного фондового торгівельного майданчика  - 
фондової багатосторонньої торгівельної системи та регулювання діяльності з надання 
інформаційних послуг на фондовому ринку, а також передбачається адаптація норм, які 
регулюють професійну діяльність торговця цінними паперами у відповідність до норм 



зазначеного акта ЄС, трансформуючи їх у повноцінні інвестиційні фірми та розширюючи 
перелік ліцензійних видів діяльності, які ними можуть здійснюватись.  

Передбачено також формування організованих ринків, які представлені регульованими 
ринками капіталу та уніфікованими багатосторонніми торгівельними системами, на яких 
здійснюватиметься  торгівля цінними паперами, деривативами, валютними цінностями, 
товарами та іншими активами шляхом запровадження інституту оператора ринку – особи, яка 
отримує ліцензію на організацію торгівлі такими активами на відповідному ринку.  

 
Імплементація Плану BEPS в податкове законодавство України 

 
Міністерство фінансів України та Національний банк України оприлюднили проект 

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з 
метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування 
та виведенню прибутку з-під оподаткування». 

Документ покликаний підтримати фінансову стабільність в країні 
в умовах переходу до вільного руху капіталу, підвищити ефективність 
податкового регулювання та запровадити єдині вимоги до прозорості 
ведення бізнесу в Україні за міжнародними стандартами. 

Проект Закону спрямований на втілення в Україні восьми 
найбільш критичних для нашої країни кроків: 

Дія 3:  розкриття фізичними особами-резидентами України своєї 
участі в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила 
оподаткування таких компаній; 

Дія 4: обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними 
особами; 

Дія 6: запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням 
договорів про уникнення подвійного оподаткування; 

Дія 7: запобігання штучному уникненню визнання статусу постійного представництва; 
Дії 8-10: удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням; 
Дія 13: правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній. 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
02098, м. Київ 

Вул. Дніпровська набережна, 3 
Тел.: +38 (044) 553 76 60 
Моб.: +38 (067) 501 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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