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У ñòàòò³ зàïðîïîíîâàíî ï³äх³ä äî ìîí³òîðèíãó åфåêòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíîї 
âëàäè íà îñíîâ³ ê³ëüê³ñíîãî òà ÿê³ñíîãî àíàë³зó. Íàäàíî ðåзóëüòàòè ìîí³òîðèíãó ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ 
îбëàñíèх äåðæàâíèх àäì³í³ñòðàö³é òà öåíòðàëüíèх îðãàí³â âèêîíàâ÷îї âëàäè. Çàïðîïîíîâàíî ðåêîìåíäà-
ö³ї щîäî âäîñêîíàëåííÿ ðåєñòðó ðåãóëÿòîðíèх àêò³â.
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àêò³â, îбëàñí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³ї, öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè.

Постановка проблеми. Çàбåзïå÷åííÿ åфåêòèâ-
íîñò³ фóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè â 
ðèíêîâèх óìîâàх íåìîæëèâå бåз âòðó÷àííÿ äåð-
æàâè. Ðåãóëÿòîðíà ïîë³òèêà ÿê ñфåðà âïëèâó 
äåðæàâè íà ä³ÿëüí³ñòü ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ 
ïîñ³äàє âàæëèâå ì³ñöå â ñèñòåì³ äåðæàâíîãî ðåãó-
ëюâàííÿ åêîíîì³êè, îñê³ëüêè äàє зìîãó äîñÿãàòè 
ö³ëåé ñîö³àëüíî-îð³єíòîâàíîї зì³шàíîї åêîíîì³êè з 
óðàхóâàííÿì ³íòåðåñ³â б³зíåñó, âèñòóïàю÷è ïîñåðåä-
íèêîì ì³æ ï³äïðèєìöÿìè òà íàñåëåííÿì. Êîìïëåê-
ñíå óïðàâë³ííÿ ðåãóëÿòîðíîю ä³ÿëüí³ñòю ÿê ïðîöå-
ñîì íà ìàêðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³ ìîæëèâå ëèшå зà 
íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ³íñòðóìåíòàð³ю îö³íюâàííÿ 
åфåêòèâíîñò³ òà àëãîðèòìó ìîí³òîðèíãó. Çàãàëü-
íîïðèéíÿòà ìåòîäîëîã³ÿ öüîãî ïðîöåñó, ÿê ³ бóäü-
ÿêîãî ³íшîãî òèïó äåðæàâíîãî ðåãóëюâàííÿ, íèí³ â 
Уêðàїí³ â³äñóòíÿ, щî äàє ìîæëèâ³ñòü зàïðîïîíóâàòè 
òà îбґðóíòóâàòè àâòîðñüêèé ìåòîäè÷íèé ï³äх³ä.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій.  
Пðîбëåìè ðåãóëÿòîðíîї ïîë³òèêè äîñë³äæóâàëè òàê³ 
íàóêîâö³, ÿê, зîêðåìà, Â.À. Çàíф³ðîâ, Â.². Лÿшåíêî, 
Í.Â. Îñàä÷à, Â.Î. Пîëюãà, Î.Х. Юëäàшåâ. Òåîðå-
òè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ àñïåêòè зä³éñíåííÿ ðåãóëÿòîð-
íîї ïîë³òèêè âèñâ³òëåíî â ðîбîòàх òàêèх äîñë³äíè-
ê³â, ÿê, зîêðåìà, Â.Д. Бàêóìåíêî, Л.Ì. Б³ëîз³ð, 
С.Ì. Êóëèê, Â.À. Ìàëèãà, Ò.Ì. Ìåëüíèê, Л.Â. Пèâî-
âàð÷óê. Пèòàííÿìè ïëàíóâàííÿ òà â³äñòåæåííÿ 
ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ зàéìàëèñÿ òàê³ íàóêîâö³, 
ÿê Ê.Î. Âàщåíêî, Î.Ì. Ì³ðîшí³÷åíêî, ².Г. Бàð÷óê, 
à âèзíà÷åííю îñîбëèâîñòåé її зä³éñíåííÿ îðãàíàìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðèñâÿòèëè ñâîї äîñë³-
äæåííÿ òàê³ â÷åí³, ÿê Î.Â. Л³òâ³íîâ, Í.Ì. Л³òâ³-
íîâà, Í.Â. Сòàäí³÷óê.

Âиділення не вирішениõ раніше частин 
загальної проблеми. Íåзâàæàю÷è íà òå, щî îêðåì³ 
ïèòàííÿ ðåãóëÿòîðíîї ïîë³òèêè äîñèòü шèðîêî 
ðîзãëÿíóò³ â ïðàöÿх зàзíà÷åíèх àâòîð³â, â³äêðè-
òèìè зàëèшàюòüñÿ ïèòàííÿ ï³äâèщåííÿ åфåêòèâ-
íîñò³ ðåãóëÿòîðíîї ïîë³òèêè â ïðàêòèö³ ä³ÿëüíîñò³ 
äåðæàâíèх îðãàí³â, щî âèìàãàє ÿê ðîзðîбêè ìåòî-
ä³â îö³íюâàííÿ, òàê ³ âïðîâàäæåííÿ ìåхàí³зì³â 
âäîñêîíàëåííÿ ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³.

Мета статті ïîëÿãàє â àíàë³з³ ð³âíÿ зä³éñíåííÿ 
ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíîї âëàäè 
òà ðîзðîбö³ ðåêîìåíäàö³é щîäî її âäîñêîíàëåííÿ.

Âиклад основного матеріалу дослідження.  
Ðåãóëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü, зã³äíî з Çàêîíîì Уêðàїíè 
«Пðî зàñàäè äåðæàâíîї ðåãóëÿòîðíîї ïîë³òèêè ó ñфåð³ 
ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³» [1], зä³éñíюєòüñÿ îðãà-
íàìè зàêîíîäàâ÷îї âëàäè (Âåðхîâíîю Ðàäîю Уêðà-
їíè), âèêîíàâ÷îї âëàäè (Êàб³íåòîì Ì³í³ñòð³â Уêðà-
їíè, öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëàäè òà 
їх òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè, ì³ñöåâèìè îðãàíàìè 
âèêîíàâ÷îї âëàäè) òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ (ñ³ëüñüêèìè, ñåëèщíèìè, ì³ñüêèìè, ðàéîí-

íèìè ó ì³ñòàх, ðàéîííèìè òà îбëàñíèìè ðàäàìè òà 
їх âèêîíàâ÷èìè êîì³òåòàìè). Çàðàз îñíîâíèì äæå-
ðåëîì îòðèìàííÿ ³íфîðìàö³ї ïðî öåé âèä ä³ÿëüíîñò³ 
âèñòóïàє ñàéò â³äïîâ³äíîãî îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè, 
äå ðîзì³щóюòü ïëàí ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíèх àêò³â, 
âñю íåîбх³äíó ³íфîðìàö³ю ïðî éîãî îïðèëюäíåííÿ, 
îö³íêó ðåзóëüòàòèâíîñò³, àíàë³з ðåãóëÿòîðíîãî 
âïëèâó, зâ³òè ïðî ðåãóëÿòîðíó ä³ÿëüí³ñòü зà â³äïî-
â³äíèé ïåð³îä òîщî. Îðãàíîì, ÿêèé зä³éñíює íàãëÿä 
зà ðåãóëÿòîðíîю ä³ÿëüí³ñòю îðãàí³â âëàäè, âèñòóïàє 
Дåðæàâíà ðåãóëÿòîðíà ñëóæбà Уêðàїíè. Цåé îðãàí 
ïåðåñòàâëÿє щîð³÷íèé зâ³ò ³з зàãàëüíîю хàðàêòåðèñ-
òèêîю ð³âíÿ зä³éñíåííÿ ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ äåð-
æàâíèìè îðãàíàìè зàãàëîì ïî Уêðàїí³, äå, íà æàëü, 
â³äñóòí³ ÷èñåëüí³ ïîêàзíèêè òà ê³ëüê³ñí³ êðèòåð³ї, 
ÿê³ б äàëè зìîãó îö³íюâàòè öю ä³ÿëüí³ñòü â äèíàì³ö³ 
зã³äíî ³з зàãàëüíîïðèéíÿòîю ñèñòåìîю îö³íюâàííÿ, 
à òàêîæ íàäàâàòè â³äïîâ³äí³ ðåêîìåíäàö³ї щîäî її 
óäîñêîíàëåííÿ. Àíàë³з íîðìàòèâíèх àêò³â ñòîñîâíî 
íåîбх³äíîñò³ îïðèëюäíåííÿ ðåãóëÿòîðíèх àêò³â òà 
äàíèх щîäî ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ бåзïî-
ñåðåäíüî ñàìèх ñàéò³â äàâ зìîãó зàïðîïîíóâàòè ñèñ-
òåìó îö³íюâàííÿ åфåêòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëü-
íîñò³ íà îñíîâ³ ñóêóïíîñò³ ï³äхîä³â (ðèñ. 1).

Àíàë³з åфåêòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ 
зä³éñíюâàâñÿ íà ïðèêëàä³ îбëàñíèх äåðæàâíèх 
àäì³í³ñòðàö³é (ÎДÀ) – 25 ñàéò³â, öåíòðàëüíèх 
îðãàí³â âèêîíàâ÷îї âëàäè (ЦÎÂÂ) – 65 ñàéò³â 
(ì³í³ñòåðñòâà – 21 ñàéò, íàö³îíàëüí³ êîì³ñ³ї – 
4 ñàéòè, ñëóæбè – 20 ñàéò³â, àãåíòñòâà – 10 ñàéò³â, 
³íñïåêö³ї – 4 ñàéòè, ³íш³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêî-
íàâ÷îї âëàäè – 4 ñàéòè, öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêî-
íàâ÷îї âëàäè з³ ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì – 6 ñàéò³â).

Ðåзóëüòàòè àíàë³зó зàñòîñóâàííÿ öüîãî ï³ä-
хîäó äî îö³íêè åфåêòèâíîñò³ âèêëàäåíî â ïîïåðå-
äí³х ðîбîòàх àâòîðà [1]. Çóïèíèìîñÿ äåòàëüí³шå 
íà îêðåìèх ðåзóëüòàòàх. Çà ðåзóëüòàòàìè ÿê³ñ-
íîãî àíàë³зó бóëî âèä³ëåíî ï’ÿòü ãðóï ñóб’єêò³â, 
ÿê³ зä³éñíююòü ðåãóëÿòîðíèé âïëèâ, зàëåæíî â³ä 
íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ âèбðàíîї îзíàêè.

Çíà÷åííÿ îòðèìàíèх îö³íîê зà îбëàñíèìè 
äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè íàäàíî íà ðèñ. 2.  
Яê бà÷èìî, ìàє ì³ñöå ñò³éêà ïîзèòèâíà äèíàì³êà. 
Îñíîâíèì àóòñàéäåðîì зàëèшàєòüñÿ Ð³âíåíñüêà 
ÎДÀ, à â ãðóïó з íèзüêèì ð³âíåì íå ââ³éшëà 
æîäíà ÎДÀ. Âåñü íàб³ð äîñë³äæóâàíèх îðãàí³â 
âëàäè ïðåäñòàâëåíî äóæå âèñîêèì ð³âíåì, ÿêèé 
ïåðåâàæàє, âèñîêèì òà ñåðåäí³ì.

Ðåзóëüòàòè àíàëîã³÷íîãî àíàë³зó зà öåíòðàëü-
íèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëàäè íàäàíî íà ðèñ. 
3, íà îñíîâ³ ÿêîãî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íèзü-
êèé ð³âåíü îïðèëюäíåííÿ äàíèх ñåðåä ЦÎÂÂ.  
Дóæå íèзüêèé ð³âåíü хàðàêòåðíèé äëÿ òðåòèíè 
ЦÎÂÂ зà âñ³ ðîêè. Íà æàëü, з 2014 ð. ïî 2016 ð. 
ìàє ì³ñöå íåãàòèâíà òåíäåíö³ÿ: зб³ëüшèâñÿ â³äñî-
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M (m1, m2, m3, m4, m5) 
m1 – наявність плану на 
сайті (плюс зміни або зі 
змінами);  
m2 – розміщення звітів з 
результативності 
регуляторних актів; 
m3 – розміщення 
аналізів регуляторного 
впливу актів та 
можливість доступу до 
ознайомлення з ними;  
m4 – розміщення звітів з 
результативності 
регуляторних актів; 
m5 – наявність плану на 
сайті (плюс зміни або зі 
змінами). 

Якісний 
аналіз  N (n1, n2, n3, n4, n5) 

n1 – кількість 
запланованих актів, 
всього, од.;  
n2 – питома вага 
регуляторних актів, 
внесених до додаткового 
плану, в загальній 
кількості планів, %; 
n3 – кількість аналізів 
реуляторного впливу, од.;  
n4 – відношення кількості 
аналізів реуляторного 
впливу до запланованих 
всього актів, %; 
n5 – кількість чинних 
регуляторних актів, од. 

Кількісний 
аналіз  

òîê ЦÎДÂ, â³äíåñåíèх äî ö³єї ãðóïè, à ñàìå з 32% 
äî 35,9%. Пèòîìà âàãà ЦÎДÂ з íèзüêèì ð³âíåì 
ó 2014 ð. зíà÷íî зíèзèëàñÿ, à ñàìå äî 19,1% ó 
2015 ð., àëå ó 2016 ð. âîíà ñêëàëà 30%.

Сåðåäí³é ð³âåíü ³з 17% ó 2014 ð. зб³ëüшèâñÿ äî 
21,3% ó 2016 ð. À äî ãðóïè з âèñîêèì ð³âíåì óâ³-
éшëè ëèшå îêðåì³ ЦÎДÂ, ñêëàâшè 8,5% ó 2016 ð., 
щî â³äïîâ³äàє ð³âíю 2014 ð. Íà æàëü, äóæå âèñî-
êèé ð³âåíü ìàє ì³ñöå ëèшå â Дåðæàâí³é ф³ñêàëüí³é 
ñëóæб³ зà âñ³ ðîêè ³ â Íàö³îíàëüí³é êîì³ñ³ї, щî зä³é-
ñíює äåðæàâíå ðåãóëюâàííÿ ó ñфåðàх åíåðãåòèêè 
òà êîìóíàëüíèх ïîñëóã зà 2016 ð. Щîäî îêðåìèх 
ЦÎДÂ, òî, íà â³äì³íó â³ä ÎДÀ, äå бóëè âèзíà÷åí³ 
÷³òê³ òåíäåíö³ї ïîêðàщåííÿ ð³âíÿ îïðèëюäíåííÿ, 
ñåðåä öèх îðãàí³â зíà÷íèх зì³í зà ðîêè íå ñïîñòå-
ð³ãàєòüñÿ. Б³ëüш³ñòü àбî ïîêðàщóâàëà, àбî ïîã³ð-
шóâàëà ð³âåíü íà îäíó ïîзèö³ю. Лèшå Ì³í³ñòåðñòâî 
³íфðàñòðóêòóðè Уêðàїíè з 2014 ð. з íèзüêîãî ð³âíÿ 
ï³äâèщèëîñü äî âèñîêîãî, à ó 2016 ð. óâ³éшëî äî 
ãðóïè з äóæå íèзüêèì ð³âíåì.

Ðис. 1. Àналіз ефективності регуляторної діяльності органів влади
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Ðис. 2. Âідсоток відношення ÎÄÀ до відповідниõ груп  
за рівнем оприлюднення інформації щодо регуляторної політики

Дåòàëüí³ ðåзóëüòàòè ê³ëüê³ñ-
íîãî àíàë³зó â ðàìêàх îö³íю-
âàííÿ åфåêòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíîї 
ä³ÿëüíîñò³ íàäàíî â ðîбîò³ [2].

Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíèх äîñë³-
äæåíü зðîбëåíî òàê³ âèñíîâêè, 
щî ìîæóòü бóòè âèêîðèñòàí³ 
ÿê ðåêîìåíäàö³ї щîäî âäîñêîíà-
ëåííÿ зä³éñíåííÿ ðåãóëÿòîðíîї 
ä³ÿëüíîñò³.

Пåðш зà âñå öå ñòîñóєòüñÿ 
ðåєñòðó ðåãóëÿòîðíèх àêò³â.  
Яê бóëî зàзíà÷åíî âèщå, äàëåêî 
íå âñ³ îðãàíè éîãî âåäóòü òà 
îïðèëюäíююòü. Îòæå, ïåðшî-
÷åðãîâèì є зîбîâ’ÿзàííÿ äëÿ âñ³х 
ñóб’єêò³â ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ 
âåñòè ðåєñòð з äåòàëüíîю ³íфîð-
ìàö³єю щîäî ñòàòóñó ðåãóëÿòîð-
íîãî àêòà, îñê³ëüêè íèзêà àêò³â 
ñòîñóєòüñÿ îäíîãî ïèòàííÿ, äå 
ïåðшèé àêò ì³ñòèòü ðåãóëÿòîð-
íèé âïëèâ, à äðóãèé – óòî÷íåííÿ 
щîäî ³íфîðìàö³ї ñòîñîâíî öüîãî 
âïëèâó. Íàïðèêëàä, â Êèїâñüê³é 

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³ї ä³юòü òàê³ àêòè: 
Ð³шåííÿ Êèїâðàäè «Пðî зàïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ 
Êèєâ³ бàãàòîфóíêö³îíàëüíîї åëåêòðîííîї ïëàñòèêî-
âîї êàðòêè «Êàðòêà êèÿíèíà»» â³ä 17 êâ³òíÿ 2013 ð.  
№ 104/9161 òà Ð³шåííÿ Êèїâðàäè «Пðî âíåñåííÿ 
зì³í òà äîïîâíåíü äî ð³шåííÿ Êèїâñüêîї ì³ñüêîї ðàäè 
«Пðî зàïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ Êèєâ³ бàãàòîфóíêö³î-
íàëüíîї ïëàñòèêîâîї êàðòêè «Êàðòêà êèÿíèíà» â³ä 
17 êâ³òíÿ 2013 ð. № 104/9161» â³ä 28 òðàâíÿ 2015 ð. 
№ 573/1437. Фàêòè÷íî îбèäâà ö³ àêòè ðåãóëююòü 
îäíó ñфåðó ä³ÿëüíîñò³, àëå зà ðåєñòðîì âîíè éäóòü 
ÿê äâà îêðåì³ àêòè. Òîбòî ðåєñòð ïîâèíåí âêëю÷àòè 
ïåðåïîñèëàííÿ íà ñïîð³äíåí³ àêòè, ÿê³ òàêîæ ðåãóëю-
юòü âèбðàíå ïèòàííÿ, ÿêщî âîíè îбèäâà є ä³єâèìè.

Êð³ì òîãî, ³ñíóюòü òàê³ àêòè, ÿê, íàïðèêëàä, 
Ð³шåííÿ Êèїâðàäè «Пðî âíåñåííÿ зì³í òà äîïî-
âíåíü äî ð³шåííÿ Êèїâñüêîї ì³ñüêîї ðàäè â³ä 
27 ëèñòîïàäà 2003 ð. № 220/1094» â³ä 13 âåðåñíÿ 
2011 ð. № 10/6226. Дîñòóïó äî îзíàéîìëåííÿ з öèì 
àêòîì íåìàє. ² äî àêòó, â ÿêèé âíîñÿòüñÿ зì³íè зà 
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Ðис. 3. Âідсоток відношення центральниõ органів виконавчої влади  
до відповідниõ груп за рівнем оприлюднення інформації  

щодо регуляторної політики

öèì àêòîì, òàêîæ äîñòóï â³äñóò-
í³é. Îòæå, зì³ñò ðåãóëÿòîðíîãî 
âïëèâó ñàìå öüîãî àêòà âèзíà-
÷èòè íåìîæëèâî.

Бåðó÷è äî óâàãè äâ³ âèщåзàз-
íà÷åí³ ïðîбëåìè, зàïðîïîíóєìî 
òàê³ ðåêîìåíäàö³ї. Ðåєñòð ðåãó-
ëÿòîðíèх àêò³â ìàє âåñòèñÿ íå зà 
ïðèíöèïîì ÷àñó їх ðåєñòðàö³ї, à 
зà ïðèíöèïîì âèзíà÷åííÿ ñфåðè 
ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó: ÿêщî 
ðåãóëюєòüñÿ îäíå ïèòàííÿ, òî ³ 
â ðåєñòð³ äåê³ëüêà àêò³â, ÿê³ âíî-
ñÿòü зì³íè â ïîïåðåäí³, ìàюòü 
бóòè зà îäíèì íîìåðîì. Цå äàñòü 
зìîãó óíèêíóòè íàêîïè÷åííÿ 
фàêòè÷íî íå ä³єâèх, à âèêëю÷íî 
фîðìàëüíèх àêò³â, à òàêîæ âïî-
ðÿäêóâàòè íàÿâí³ ðåãóëÿòîðí³ 
àêòè îäí³єї ñфåðè âïëèâó.

Íàñòóïíèì àñïåêòîì ðåєñòðó 
є îбîâ’ÿзêîâ³ñòü ïîñèëàííÿ íà 
äîêóìåíò òà ìîæëèâ³ñòü îзíàéîì-
ëåííÿ з íèì. Íàïðèêëàä, íà ñàéò³ 
Лüâ³âñüêîї ÎДÀ є ïîñèëàííÿ íà 
îêðåì³ ðåãóëÿòîðí³ àêòè, ÿê³, íà 
æàëü, íå ïðàöююòü. Îòæå, ðåєñòð  
ïîâèíåí бóòè íå ò³ëüêè ïåðåë³êîì àêò³â, à бàзîю 
äàíèх щîäî ðåãóëÿòîðíèх ä³é, ÿê³ ф³êñóюòü â àêòàх. 
Êð³ì òîãî, äëÿ îòðèìàííÿ óзàãàëüíåíîãî бà÷åííÿ 
ïðîöåñó âàðòî âêëю÷àòè â îïèñ ðåãóëÿòîðíèх ä³é 
âñю äîäàòêîâó ³íфîðìàö³ю щîäî ïåðåãëÿäó àêò³â, 
ê³ëüêîñò³ îòðèìàíèх зàóâàæåíü òà ïðîïîзèö³é â³ä 
ãðîìàäñüêîñò³. Дëÿ öüîãî âàðòî äåòàëüíî ðîзãëÿ-
íóòè ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà, éîãî 
зàòâåðäæåííÿ, ïîãîäæåííÿ, ïåðåãëÿä òà ñêàñóâàííÿ  
(ðèñ. 4), ðîзðîбëåíèé íà îñíîâ³ äæåðåë [2; 3; 4].

Дëÿ äåòàëüíîãî àíàë³зó âèä³ëåíî ñóб’єêò³â, ÿê³ 
бåðóòü ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöåñ³, бåзïîñåðåäíüî ñàì 
ïðîöåñ òà îñîбëèâîñò³ îïðèëюäíåííÿ. Дî ñóб’єêò³â 
íàìè â³äíåñåíî îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè, ÿê³ ïðèéìàюòü ðåãóëÿ-
òîðí³ àêòè, óïîâíîâàæåí³ ðåãóëÿòîðí³ îðãàíè, ÿê³ 
óзãîäæóюòü ðåãóëÿòîðí³ àêòè з ãðîìàäñüê³ñòю.

Â ðåãóëÿòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ âàæëèâó ðîëü â³ä³-
ãðàюòü ãðîìàäÿíè, ñóб’єêòè ãîñïîäàðюâàííÿ, їхí³ 
îб’єäíàííÿ òà íàóêîâ³ óñòàíîâè, à òàêîæ êîíñóëüòà-
òèâíî-äîðàä÷³ îðãàíè, ñòâîðåí³ ïðè îðãàíàх äåðæàâ-
íîї âëàäè òà îðãàíàх ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ 
ïðåäñòàâëÿюòü ³íòåðåñè ãðîìàäÿí ³ ñóб’єêò³â ãîñïî-
äàðюâàííÿ. Їхíÿ ó÷àñòü ó ðåãóëÿòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ 
ïðÿìî ïåðåäбà÷åíà ñò. 6. Çàêîíîì Уêðàїíè «Пðî 
зàñàäè äåðæàâíîї ðåãóëÿòîðíîї ïîë³òèêè ó ñфåð³ 
ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³» [3]. Çíà÷íèì íåäîë³êîì 
ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà є â³äñóòí³ñòü 
íîðìè, зã³äíî з ÿêîю СÐД ìàє ïîäàâàòè àêò äî óïî-
âíîâàæåíîãî ðåãóëÿòîðíîãî îðãàíó äëÿ óзãîäæåííÿ 
ò³ëüêè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âñ³х зàóâàæåíü òà ïðîïîзè-
ö³é. Яê зàзíà÷àюòü àâòîðè [4], СÐД ïîäàюòü ïðîåêò 
àêòà íà óзãîäæåííÿ â³äðàзó ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
îïðèëюäíåííÿ, щî íå äàє зìîãó âðàхóâàòè ïîзèö³ї 
òà ³íòåðåñè âñ³х зàö³êàâëåíèх ñòîð³í.

Щîäî óзãîäæåííÿ, òî íàãàäàєìî, щî ó  
ñò. 21 Çàêîíó Уêðàїíè «Пðî зàñàäè äåðæàâíîї ðåãó-
ëÿòîðíîї ïîë³òèêè ó ñфåð³ ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëü-
íîñò³», зàзíà÷åíî, щî «ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèх àêò³â, 
ÿê³ ðîзðîбëÿюòüñÿ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêî-
íàâ÷îї âëàäè, Ðàäîю ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíîї Ðåñïó-
бë³êè Êðèì, ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëàäè, 
òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè öåíòðàëüíèх îðãàí³â 
âèêîíàâ÷îї âëàäè, ï³äëÿãàюòü ïîãîäæåííю ³з óïî-
âíîâàæåíèì îðãàíîì», à ñàìå Дåðæàâíîю ðåãó-

ëÿòîðíîю ñëóæбîю Уêðàїíè зã³äíî з Пîñòàíîâîю 
Êàб³íåòó Ì³í³ñòð³â Уêðàїíè â³ä 24 ãðóäíÿ 2014 ð.  
№ 724 [5]. Яê бà÷èìî, ñàìå îïðèëюäíåííÿ є ñëàбêîю 
ëàíêîю зä³éñíåííÿ åфåêòèâíîї ðåãóëÿòîðíîї ïîë³-
òèêè. Òàê, íàïðèêëàä, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ íå äàюòü äîñòóïó äî åêñïåðòíèх âèñíîâê³â зà 
ðåãóëÿòîðíèìè àêòàìè, щî íå äàє зìîãó îòðèìàòè 
óзàãàëüíåíó ³íфîðìàö³ю ïðî ä³ю â³äïîâ³äíîãî àêòà.

Òàêèì ÷èíîì, íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî àíàë³зó 
íàäàìî ðåêîìåíäàö³ї щîäî âåäåííÿ ðåєñòðó ðåãó-
ëÿòîðíèх àêò³â.

Пî-ïåðшå, ðåєñòð ðåãóëÿòîðíèх àêò³â бóäü-ÿêîãî 
îðãàíó, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé їх ïðèéìàòè, ïîâè-
íåí бóòè ³íòåãðîâàíèé з ÷èííèì ïëàíîì ïðèéíÿòòÿ 
ðåãóëÿòîðíèх àêò³â. Òîбòî â³í ìàє бóòè äèíàì³÷íèì, 
â ÿêîìó бóäóòü â³äîбðàæàòèñÿ âñ³ ä³ї щîäî àêò³â. 
Çàïëàíîâàí³ àêòè ïîâèíí³ бóòè âíåñåí³ àбî ÿê íîâèé 
зàïèñ äî ïîòî÷íîãî ðåєñòðó, àбî ÿê óòî÷íåííÿ äî 
íàÿâíèх зàïèñ³â, ÿêщî âîíè âíîñÿòü äîäàòêîâ³ êîðåê-
òèâè, зì³íè àбî äîïîâíåííÿ. Яêщî зàïëàíîâàíèé àêò 
÷åðåз â³äïîâ³äí³ ïðè÷èíè ïåðåíîñèòüñÿ íà íàñòóïíèé 
ð³ê, öå зàзíà÷àєòüñÿ, ³ â³í зàëèшàєòüñÿ ó ïåðåë³êó з 
öèì ñòàòóñîì. Яêщî зàïëàíîâàíèé àêò â³äì³íÿєòüñÿ, 
òî зàзíà÷àюòüñÿ ïðè÷èíà, äàòà òà äîêóìåíò, ÿêèé 
âèñòóïàє îñíîâîю äëÿ зàзíà÷åíèх ä³é.

Пî-äðóãå, âñ³ ä³ї, ÿê³ зä³éñíююòüñÿ щîäî ðåãóëÿ-
òîðíîãî àêòà, à ñàìå îïðèëюäíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ, 
ïðîåêò àêòà, àíàë³з ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó, ìàюòü 
бóòè îïðèëюäíåí³ â öüîìó ðåєñòð³. Òîбòî ÷åðåз â³ä-
ïîâ³äíèé ÷àñ, ï³ñëÿ ïîÿâè зàïèñó ïðî зàïëàíîâàíèé 
àêò, ïîâèííà бóòè âíåñåíà ³íфîðìàö³ÿ, êîëè â³í бóäå 
îïðèëюäíåíèé ³ äîñòóï äî îзíàéîìëåííÿ. П³ñëÿ öüîãî 
íåîбх³äíî äîäàòè ³íфîðìàö³ю ïðî зàóâàæåííÿ òà ïðî-
ïîзèö³ї ³з зàзíà÷åííÿì ñòîðîíè, ÿêà âèñòóïèëà ³í³ö³-
àòîðîì, òà êîðîòêèì зì³ñòîì зàóâàæåíü. Дëÿ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íåîбх³äíà íàÿâí³ñòü åêñ-
ïåðòíîãî âèñíîâêó òà éîãî îïðèëюäíåííÿ.

Пî-òðåòє, âñ³ â³äñòåæåííÿ ä³ї ðåãóëÿòîð-
íîãî àêòà, à ñàìå бàзîâ³, ïåð³îäè÷í³, ïîâòîðí³, 
ìàюòü бóòè âíåñåí³ äî öüîãî ðåєñòðó з ïîñè-
ëàííÿì íà íèх äëÿ ìîæëèâîñò³ îзíàéîìëåííÿ.  
Òàêîæ îбîâ’ÿзêîâèì є íàäàííÿ ðåзóëüòàò³â öèх 
àíàë³з³â бåзïîñåðåäíüî äëÿ âèзíà÷åííÿ åфåêòèâ-
íîñò³ ä³ї öèх àêò³â òà îбґðóíòóâàííÿ ïîòðåбè ó 
ïåðåãëÿä³, âíåñåíí³ зì³í àбî â³äì³í³ ä³ї àêòà.
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Ðис. 4. Процедура розробки, прийняття, оприлюднення та впровадження регуляторного акта
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Відповідальна 

постійна 

комісія ради 

 Для ОМС: розробка 

експертного висновку про 

відповідність вимогам  

ст. 4 та ст. 8 ЗУ 

 – 

     

СРД  
Прийняття 

РА 
 

Доопрацю-

вання РА 
 
Реєстр чинних 

регуляторних актів 

     

СРД 
 

Пере-

гляд 

РА  

Проведення 

відстеження дії 

регуляторного акта 

(базове, періодичне, 

повторне) 

 

Звіти з відстеження 

результативності 

регуляторного акта 

     

СРД  

або інший 

уповноваже-

ний орган 

 

Зали-

шення 

РА без 

змін 

 

Внесення 

змін до 

РА 

 
Ска-

суван-

ня РА 
 – 

     

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

(Çàê³í÷åííÿ ðèñ. 4)

Пî-÷åòâåðòå, щîäî àêò³â, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî 
êîìïåòåíö³ї äåê³ëüêîх îðãàí³â âëàäè, íàïðèêëàä 
â³äïîâ³äíîãî ì³í³ñòåðñòâà òà ñëóæбè àбî â³äîìñòâà, 
âñ³ ïèòàííÿ óзãîäæåííÿ, ïîäàííÿ äî ðîзãëÿäó 
òà ðåєñòðàö³ї ó Ì³í³ñòåðñòâ³ юñòèö³ї ìàюòü бóòè 
зàзíà÷åí³ â ðåєñòð³ з óòî÷íåííÿì ï³äïîðÿäêóâàííÿ 
â³äïîâ³äíîìó äåðæàâíîìó îðãàíó. Íåîбх³äíîю 
óìîâîю âèзíà÷åííÿ ìàñшòàбó âïëèâó ä³ї ðåãóëÿ-
òîðíîãî àêòà є зàзíà÷åííÿ ñфåðè: äëÿ îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ, ÿêå 
ïðîæèâàє â ãðîìàä³ ³ íà ÿêå âïëèâàє àêò; äëÿ öåí-
òðàëüíèх îðãàí³â âèêîíàâ÷îї âëàäè – óòî÷íåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ, ÿê³ ï³äïàäà-
юòü ï³ä âïëèâ àêòà. Цÿ ³íфîðìàö³ÿ зàзíà÷àєòüñÿ â 
àíàë³з³ ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó, àëå äëÿ ñïðîщåííÿ 
îòðèìàííÿ âèñíîâê³â âàðòî âèíîñèòè її â ðåєñòð.

Âèêîðèñòîâóю÷è äàí³ ³з зàïðîïîíîâàíîãî ðåє-
ñòðó, ìîæåìî îòðèìàòè òàê³ äàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ 
àíàë³зó åфåêòèâíîñò³ ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ â³ä-
ïîâ³äíîãî îðãàíó:

– ê³ëüê³ñòü зàïëàíîâàíèх àêò³â;
– ê³ëüê³ñòü íàäàíèх зàóâàæåíü òà ïðîïîзèö³é 

зàãàëîì òà â ñåðåäíüîìó íà îäèí ðåãóëÿòîðíèé àêò;
– ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèх ãðîìàäñüêèх îбãîâîðåíü 

зàãàëîì òà â ñåðåäíüîìó íà îäèí ðåãóëÿòîðíèé àêò;
– ê³ëüê³ñòü â³äñòåæåíü ðåзóëüòàòèâíîñò³;
– ê³ëüê³ñòü ñêàñîâàíèх àêò³â òà âèзíà÷åíèх ÿê 

íåîбх³äíèх äî âíåñåííÿ зì³í;

– êîåф³ö³єíò ïðèéíÿòòÿ àêò³â, òîбòî â³äíî-
шåííÿ ïðèéíÿòèх àêò³â äî зàïëàíîâàíèх;

– êîåф³ö³єíò ñêàñóâàííÿ àêò³â, òîбòî â³äíî-
шåííÿ ê³ëüêîñò³ ñêàñîâàíèх àêò³â äî зàïëàíîâàíèх.

Îêðåìó óâàãó âàðòî зîñåðåäèòè íà óзàãàëü-
íåíí³ ³íфîðìàö³ї щîäî ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ 
ð³зíèх îðãàí³â âëàäè äëÿ îòðèìàííÿ ґðóíòîâíèх 
âèñíîâê³â.

Âисновки. Àíàë³з ðåãóëÿòîðíîї ä³ÿëüíîñò³ 
îбëàñíèх äåðæàâíèх àäì³í³ñòðàö³é äàâ зìîãó 
âñòàíîâèòè, щî б³ëüш³ñòü ðåãóëÿòîðíèх àêò³â 
ïðèéìàєòüñÿ îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ òà ðàéîííèìè äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³-
ÿìè. Íàòîì³ñòü, ÿê бóëî зàзíà÷åíî âèщå, îòðè-
ìàòè óзàãàëüíåíó ³íфîðìàö³ю ïðî їх ä³ÿëüí³ñòü 
зà êîæíîю îбëàñòю (зà âèêëю÷åííÿì îêðå-
ìèх, òàêèх ÿê Êèїâñüêà) фàêòè÷íî íåìîæëèâî, 
îñê³ëüêè êîæíèé îðãàí ìàє ñâ³é âëàñíèé ñàéò, à 
äåðæàâíà ðåãóëÿòîðíà ñëóæбà ó ñâîїх зâ³òàх íå 
â³äîбðàæàє ïîâíó ³íфîðìàö³ю. Îòæå, фàêòè÷íî з 
ìåòîю зàбåзïå÷åííÿ âè÷åðïíîї ³íфîðìàö³ї зàïðî-
ïîíîâàí³ âèщå ðåєñòðè ìàюòü âåñòèñÿ зà âñ³ìà 
îðãàíàìè òà бóòè êîíñîë³äîâàíèìè íà ð³âí³ 
îбëàñíèх äåðæàâíèх àäì³í³ñòðàö³é. Â öüîìó 
ðàз³ ïîêàзíèêè ìîæíà бóòè âðàхîâóâàòè ÿê ïî 
îêðåìèх îðãàíàх, òàê ³ зàãàëîì ïî îбëàñò³ äëÿ 
ïîð³âíÿííÿ, óзàãàëüíåííÿ òà âíåñåííÿ êîðåêòèâ 
зà íåîбх³äí³ñòю.
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Ðезюме
Â ñòàòüå ïðåäëîæåí ïîäхîä ê ìîíèòîðèíãó эффåêòèâíîñòè ðåãóëÿòîðíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè íà îñíîâå êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî àíàëèзà. Пðåäîñòàâëåíы ðåзóëüòàòы ìîíè-
òîðèíãà ðåãóëÿòîðíîé äåÿòåëüíîñòè îбëàñòíых ãîñóäàðñòâåííых àäìèíèñòðàöèé è öåíòðàëüíых îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Пðåäëîæåíы ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðшåíñòâîâàíèю ðååñòðà ðåãóëÿòîðíых àêòîâ.
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MONITORING OF EFFICIENCY AND IMPROVEMENT  
OF REGULATORY ACTIVITY OF STATE POWER BODIES

Summary
An approach is proposed to monitor the effectiveness of regulatory activity of public authorities on the basis 
of quantitative and qualitative analysis in the article. The results of monitoring of regulatory activity of 
regional state administrations and central executive authorities are presented. Recommendations on improv-
ing the register of regulatory acts are given.
Key words: regulatory activity, state regulation, regulatory acts, registers of regulatory acts, regional state 
administrations, central executive authorities.


