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І. Вступ 
Технології державного управління, їх 

сутність, проблеми здійснення та шляхи їх 
подолання постійно перебувають у полі зо-
ру іноземних та українських науковців. 

Сутність технології державного управління 
досліджували іноземні вчені, зокрема Л. Він-
нер [1], Д. Дерлоу [2], У. Карпен [3], В. Кноррінг 
[4], Г. Лачестаре [5], М. Марітані [6]. 

На думку Л. Віннера [1], М. Марітані [6], 
технологія державного управління – це сис-
тема методів виявлення та використання 
прихованих потенціалів управлінської систе-
ми відповідно до цілей її розвитку, що опосе-
редковується соціальними нормативами. 

Д. Дерлоу звертає увагу на те, що люди, 
які приймають рішення, сьогoдні позбавлені 
розкоші орієнтуватися на якусь нерухому 
мету. Вони мають бути готові відстежувати 
рухому мішень і цілити на крок уперед в на-
дії “накрити” її [2]. В. Кноррінг акцентує увагу 
на тому, що недостатньо лише якісно підго-
тувати управлінське рішення, необхідно та-
кож домогтися його реалізації та організува-
ти контроль за виконанням [4]. 

Італійський дослідник Г. Лачестаре розгля-
дає технологію державного управління як ме-
ханізм удосконалення структури системи дер-
жавного управління, що спрямований на: мо-
дернізацію організаційної структури управлін-
ня; забезпечення оптимального поєднання 
галузевого та територіального управління; 

комплексний економічний та соціальний розви-
ток як держави в цілому, так і її регіонів зокре-
ма; формування стратегії раціоналізації міжга-
лузевих зв’язків; забезпечення демократизації 
управлінської системи; створення умов для 
вільного доступу громадськості до прийняття 
важливих державно-управлінських рішень [5]. 

Необхідно відзначити науково-дослідну ро-
боту відчизняних учених, зокрема В. Бакуменка 
[7; 8], Р. Войтовича [9], В. Князєва [8], В. Кол-
пакова [10; 11], М. Лесечка [12], Є. Ралдугіна 

[8], Р. Рудніцької [12], В. Сороко [13], А. Че-
мериса [12], результати якої покладені в осно-
ву навчальних дисциплін, окремих курсів чи 
модулів навчальних дисциплін з вивчення тех-
нології державного управління. 

Разом з тим, на наш погляд, недостатньо 
дослідженою залишається технологія регу-
ляторної діяльності органів місцевого само-
врядування. 

Власна розвідка в цьому напрямі дала 
змогу виділити окремі складові механізму 
регуляторної політики (далі – МРП) [14] та 
опрацювати типову процедуру планування 
діяльності з підготовки проектів регулятор-
них актів [15]. На наш погляд, технологія 
прийняття органами місцевого самовряду-
вання регуляторних актів включає шість 
окремих процедур: 1) планування діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів; 
2) підготовка проекту регуляторного акта й 
аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) 
на нього; 3) повідомлення про оприлюднен-
ня проекту регуляторного акта з метою оде-
ржання зауважень і пропозицій; 4) оприлю-
днення проекту регуляторного акта та від-
повідного АРВ; 5) проведення обговорення 
проекту регуляторного акта; 6) прийняття 
регуляторного акта. 

ІІ. Постановка завдання 

Мета статті – на підставі чинного законо-

давства України та практики регуляторної ді-

яльності синтезувати технологію опрацюван-

ня та прийняття проектів регуляторних актів 

сільськими, селищними, міськими, районними 
у містах, районними та обласними радами. 

ІІІ.Результати 

З метою технологізації управлінського про-

цесу при здійсненні місцевими радами регуля-

торної політики необхідно розробити типову 
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процедуру опрацювання та прийняття проектів 

регуляторних актів місцевими радами. 

Технологізація управлінської діяльності з 

опрацювання та прийняття проектів регуля-

торних актів місцевими радами полягає в 

розчленуванні зазначеної процедури на ряд 
послідовно здійснюваних заходів, що скла-

даються з окремих кроків та базуються на 

нормативно-правових актах, які визначають 

спосіб їх здійснення. 

Технологізувати управлінську діяльність 

з опрацювання та прийняття проектів регу-
ляторних актів місцевими радами, на нашу 

думку, можна шляхом розроблення типової 

процедури опрацювання та прийняття прое-

ктів регуляторних актів сільськими, селищ-

ними, міськими, районними у містах, район-
ними й обласними радами (табл. 1). 

Зазначену процедуру можна розчлену-

вати на п’ять окремих заходів, а саме: 

1) внесення проекту регуляторного акта 

до відповідної ради; 

2) розгляд проекту регуляторного акта 
відповідальною постійною комісією ради; 

3) розгляд проекту регуляторного акта 

на пленарному засіданні сесії ради; 

4) підписання рішення про прийняття ре-

гуляторного акта головою ради; 
5) офіційне оприлюднення прийнятого 

регуляторного акта. 

Розглянемо більш детально кожен із цих 

заходів. 

Здійснення першого заходу – внесення 

проекту регуляторного акта до відповідної 
ради – передбачає два кроки. 

Перший крок – реєстрація проекту регу-

ляторного акта. 

До комплекту документів, крім проекту 

регуляторного акта, доцільно також включи-

ти пояснювальну записку, аналіз регулятор-
ного впливу, копії листів із зауваженнями та 

пропозиціями, наданими під час публічного 

обговорення, та копії відповідей на ці листи. 

У пояснювальній записці до проекту ре-

гуляторного акта доцільно: 
– зазначити посилання на план діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

відповідної ради, пояснивши: прийняття 

внесеного проекту регуляторного акта 

передбачено планом, який був затвер-

джений у попередньому році, чи було 
внесено зміни до вже прийнятого плану; 

якщо вносились зміни до плану діяльно-

сті з підготовки проектів регуляторних 

актів, то чи були вони оприлюднені в 

десятиденний термін після затверджен-
ня; чи було дотримано строки, встанов-

лені планом діяльності з підготовки про-

ектів регуляторних актів, а в разі пору-

шення цих термінів також пояснення 

причин такого порушення; 

– вказати спосіб здійснення повідомлення 

про оприлюднення проекту регулятор-

ного акта з метою одержання зауважень 

і пропозицій та оприлюднення проекту 

регуляторного акта й відповідним АРВ; 

– надати узагальнену інформацію про: 
кількість та найменування заходів, здій-

снених розробником з публічного обго-

ворення внесеного проекту регулятор-

ного акта та підсумки таких заходів; кі-

лькість внесених пропозицій і зауважень 

до проекту регуляторного акта та підсу-
мки їх розгляду. 

Другий крок – направлення виконавчим 

апаратом відповідної ради зареєстрованого 

проекту рішення до відповідальної постійної 

комісії та в разі необхідності – до інших пос-
тійних комісій ради. 

Підсумком здійснення першого заходу є 

реєстрація проекту регуляторного акта та 

направлення його для подальшого розгляду 

до органів у терміни, визначені відповідним 

регламентом. 
Другий захід – розгляд відповідальною 

постійною комісією проекту регуляторного 

акта – складається з п’яти кроків. 

Перший крок – прийняття у разі необхідно-

сті рішення за мотивованим поданням депу-
тата ради, постійної комісії ради, голови ра-

йонної або обласної ради про підготовку екс-

пертного висновку щодо регуляторного впли-

ву, враховуючи, що в цьому випадку аналіз 

регуляторного впливу не готується. 

Другий крок – забезпечення підготовки 
експертного висновку. 

Цей крок також можна розчленувати на 

окремі частини, а саме: 

– вибір експерта; 

– направлення проекту регуляторного ак-

та експерту (укладення угоди на підго-
товку експертного висновку); 

– прийняття експертного висновку (підпи-

сання акта виконаних робіт). 

Зважаючи на необхідність підвищення 

якості управління органами місцевого самов-
рядування у сфері господарської діяльності, 

вважаємо за доцільне залучення до експер-

тизи проектів регуляторних актів експертних 

центрів, створених науковими чи навчальни-

ми закладами. 
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Третій крок – вивчення та надання висно-
вків відповідальної постійної комісії головній 
постійній комісії, до сфери відання якої на-
лежить супровід розгляду проекту регулято-
рного акта про відповідність проекту регуля-
торного акта вимогам статей 4 та 8 Закону 
України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”. 

Для науково-методичного забезпечення пі-
дготовки висновку відповідальної постійної ко-
місії ради щодо відповідності проекту регуля-
торного акта та АРВ на нього принципам регу-
ляторної політики доцільно виділити окремі 
критерії, за якими можна оцінити відповідність 
проекту регуляторного акта та АРВ на нього 
принципам державної регуляторної політики. 

Можемо запропонувати власні парамет-
ри оцінювання, що зведені до типової фор-
ми висновку відповідальної постійної комісії 
про відповідність проекту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної 
політики (табл. 2). 

У разі, якщо розробником регуляторного 
акта дотримано всі вимоги, за якими оціню-
ється стан дотримання принципів регулято-
рної політики, відповідальна постійна комі-
сія робить обґрунтований висновок про від-
повідність внесеного проекту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної 
політики. Коли розробником регуляторного 
акта не дотримано вимог хоча б одного із 
визначених параметрів, через який розкри-
вається відповідний принцип, відповідальна 
комісія повинна прийняти рішення про не-
відповідність внесеного проекту регулятор-
ного акта конкретному принципу регулятор-
ної політики та аргументувати свій висновок 
посиланням на недотримання відповідного 
параметра оцінювання принципу. 

Четвертий крок – прийняття рішення про 
погодження проекту регуляторного акта чи 
про необхідність його доопрацювання. 

У разі негативного висновку відповідальної 
постійної комісії ради, який полягає у встанов-
ленні невідповідності проекту регуляторного 
акта принципам державної регуляторної полі-
тики, він повертається розробнику на доопра-
цювання, при цьому п’ятий крок не здійснюєть-
ся. За наявності позитивного висновку відпові-
дальної постійної комісії ради щодо проекту 
регуляторного акта здійснюється п’ятий крок. 

П’ятий крок – винесення проекту регуля-
торного акта на пленарне засідання ради. 

Якщо відповідальна постійна комісія ради 
одночасно визначена як головна постійна ко-
місія, то опрацьований проект регуляторного 
акта направляється до виконавчого апарату 
ради для внесення на пленарне засідання 
сесії. В іншому випадку позитивний висновок 
відповідальної постійної комісії направляється 
до головної постійної комісії для подальшого 
вжиття заходів щодо винесення опрацьовано-
го проекту регуляторного акта на пленарне 
засідання сесії. 

Узагальнюючи здійснення другого захо-
ду, зазначимо, що його підсумком є внесен-
ня погодженого проекту регуляторного акта 
з висновком відповідальної постійної комісії 
ради на пленарне засідання сесії. 

При здійсненні третього заходу – розгля-
ду проекту регуляторного акта на пленар-
ному засіданні сесії – необхідно здійснити 
чотири кроки. 

Перший крок, який полягає у включенні пи-
тання про розгляд проекту регуляторного акта 
до порядку денного сесії, є важливим з огляду 
на те, що в разі намагання внести на розгляд 
сесії ради проект регуляторного акта, який не 
проходив відповідного погодження, депутат 
чи голова цієї ради може запропонувати не 
включати до порядку денного сесії розгляд 
цього проекту регуляторного акта. 

Другий крок – доповідь розробника щодо 
прийняття регуляторного акта – здійснюєть-
ся у порядку, встановленому регламентом 
відповідної ради. Він полягає в тому, що під 
час пленарного засідання сесії ради пер-
шим виступає доповідач, яким, як правило, 
є представник розробника проекту регуля-
торного акта, з доповіддю про зміст регулю-
вання та порядок його підготовки. 

Третій крок – співдоповідь голови чи іншої 
уповноваженої особи відповідальної постій-
ної комісії про відповідність проекту регуля-
торного акта вимогам статей 4 та 8 Закону 
України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності”. 
На пленарному засіданні сесії ради зі співдо-
повіддю має виступити голова чи інша упов-
новажена особа відповідальної постійної ко-
місії та доповісти депутатам про відповід-
ність проекту регуляторного акта та АРВ на 
нього принципам регуляторної політики. У цій 
співдоповіді оголошується висновок відпові-
дальної постійної комісії про відповідність 
проекту регуляторного акта принципам дер-
жавної регуляторної політики. 

Четвертий крок – прийняття рішення з по-
рядку денного щодо проекту регуляторного 
акта. Після обговорення доповіді та співдопо-
відей, у порядку, визначеному регламентом 
відповідної ради, приймається рішення ради. 

Необхідно зазначити, що незалежно від то-
го, чи є подібна норма у регламенті відповідної 
ради, згідно з ч. 1 ст. 36 Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”, регуляторний 
акт не може бути прийнятий або схвалений, 
якщо наявна хоча б одна з таких обставин: 
– відсутній аналіз регуляторного впливу; 
– проект регуляторного акта не був опри-

люднений. 
Узагальнюючи здійснення чотирьох кро-

ків третього заходу, звернемо увагу та те, 
що їх підсумком є прийнятий регуляторний 
акт, який не набув чинності. 
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Необхідно додатково здійснити ще два за-
ходи для того, щоб був прийнятий регуля-

торний акт, який не набув чинності. 
Одним із таких заходів (четвертим у за-

гальній процедурі), який складається з двох 
кроків, є підписання рішення про прийняття 
регуляторного акта головою ради. 

Перший крок цього заходу полягає у вне-
сенні рішення, прийнятого радою щодо прое-
кту регуляторного акта, відповідному голові. 
Процедура такої дії повинна бути унормова-
на в регламенті роботи відповідної ради. 

Другий крок може бути здійсненим в од-
ному з двох можливих напрямів: 
– зупинення рішення сесії; 
– схвалення прийнятого рішення шляхом 

його підписання. 
Зупинення рішення сесії ради має здійс-

нюватись відповідним головою ради, якщо 
наявна хоча б одна із таких обставин: 
– відсутній аналіз регуляторного впливу; 
– проект регуляторного акта не був опри-

люднений. 
При зупиненні рішення сесії ради за вка-

заними мотивами голова відповідної ради 
має використовувати право, надане йому 
п. 4 ст. 59 Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні”, згідно з яким рі-
шення сільської, селищної, міської ради у 
п’ятиденний термін з моменту його прийнят-
тя може бути зупинено сільським, селищ-
ним, міським головою і внесено на повтор-
ний розгляд відповідної ради з обґрунтуван-
ням зауважень. Рада зобов’язана у двотиж-
невий термін повторно розглянути рішення. 
Якщо рада відхилила зауваження сільсько-
го, селищного, міського голови і підтвердила 
попереднє рішення двома третинами депу-
татів від загального складу ради, то воно 
набирає чинності. 

Зазначимо, що вказане право голови відпо-
відної ради разом з вимогою ч. 1 ст. 36 Закону 
України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” ро-
бить його обов’язковим до виконання та в разі 
недотримання може призвести до негативних 
наслідків для голови ради. 

Інший напрям другого кроку – схвалення 
прийнятого рішення шляхом його підписання 
головою ради – обирається у разі відсутності 
зауважень до прийнятого регуляторного ак-
та. Після підписання прийнятого регулятор-
ного акта йому присвоюється відповідний 
номер та проставляється дата прийняття. 

Підсумком здійснення четвертого заходу 
є офіційний письмовий документ – регуля-
торний акт, який не набрав чинності. 

Для того, щоб прийнятий регуляторний акт 
набрав чинності, необхідно здійснити п’ятий 
захід – офіційне оприлюднення прийнятого 
регуляторного акта. 

Офіційне оприлюднення регуляторного ак-
та, прийнятого органами місцевого самовря-

дування, здійснюється в друкованих засобах 
масової інформації відповідних рад, а в разі їх 
відсутності – у місцевих друкованих засобах 
масової інформації, визначених цими органа-
ми, не пізніше як у десятиденний термін після 
його прийняття та підписання. Регуляторні 
акти набирають чинності з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо радою не встановлено 
більш пізній термін їх введення у дію. 

IV. Висновки 
У статті наведено етапи вирішення акту-

ального наукового завдання, що виявляєть-
ся в розробці типової процедури опрацю-
вання та прийняття проектів регуляторних 
актів місцевими радами. 

Результати проведеного наукового дос-
лідження свідчать про досягнення мети й 
виконання поставленого завдання та дають 
підстави сформулювати такі висновки. 

1. У науці державного управління недо-
статньо опрацьовані типові процедури здій-
снення діяльності органів місцевого самов-
рядування, що свідчить про перспективність 
подальших наукових розвідок у цьому нау-
ковому напрямі. 

2. Розроблена типова процедура опра-
цювання та прийняття проектів регулятор-
них актів може бути застосована при здійс-
ненні регуляторної діяльності сільськими, 
селищними, міськими, районними у містах, 
районними та обласними радами. 

3. Застосування типової процедури опра-
цювання та прийняття проектів регуляторних 
актів органами місцевого самоврядування 
дасть змогу знизити рівень управлінської про-
блеми, яка базується на недостатньому рівні 
вмінь посадових осіб сільських, селищних, 
міських, районних у містах, районних та обла-
сних рад застосовувати механізм регулятор-
ної політики при опрацюванні та прийнятті 
проектів регуляторних актів. З великою ймові-
рністю можна стверджувати, що наслідком 
застосування органами місцевого самовряду-
вання розробленої типової процедури опра-
цювання та прийняття проектів регуляторних 
актів буде підвищення рівня застосування 
МРП та якості управлінської діяльності. 

Подальшою перспективою дослідження 
слід вважати розробку механізмів впрова-
дження інноваційних технологій у практику 
державного регулювання соціально-еконо-
мічного розвитку регіону. 
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Annotation 
The paper reveals the problems of the admin-

istrative elite change, appropriate national and 
foreign experiences are analyzed.  The author 
stands on the point of view that nowadays the 
question of the qualitative administrative elite 
changes is extremely urgent in Ukraine, but it is 
left beyond the state attention as well as the so-
ciety in the whole. 

Анотація 
У статті розкрито проблеми зміни управлін-

ської еліти, проаналізовано відповідний вітчиз-
няний і зарубіжний досвід. Проблема зумовле-
на актуальністю питань якісної зміни управлін-
ських еліт, які поки що залишаються поза ува-
гою як держави, так і суспільства в цілому. 

Ключові слова 
Державна влада, управління, управлін-

ська еліта, контреліта, зміна управлінських 
еліт, рекрутація еліт, репродукція еліт, цир-
куляція еліт. 

І. Вступ 
Проблема зміни управлінських еліт має 

значення для усіх держав на етапі впрова-
дження важливих реформ та вирішення нага-
льних завдань з метою подальшого прогреси-
вного розвитку. Сьогодні Україна переживає 
складний етап свого існування, коли управлін-
ня здійснюється в умовах невизначених полі-
тичних, соціально-економічних і соціально-
культурних орієнтирів. Суспільству до цього 
часу не запропоновано нової перспективи та 
стратегії розвитку країни. Фактично на сьогодні 
відсутні серйозні як теоретичні, так і прикладні 
розробки питань щодо шляхів переходу від 
теперішньої кастової, зосередженої на власних 
інтересах еліти, до вітчизняної еліти як сукуп-
ності соціальних прошарків, усебічно інтегро-
ваних у суспільство та зорієнтованих на вико-
нання в ньому надзвичайно важливих функцій. 

Проблемою зміни управлінських еліт займа-
лися такі вітчизняні науковці, як М. Ми-


