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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ВЛАДИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Децентралізація влади як складова державної політики регіонального 

розвитку є однією з визначальних у порядку денному реформ в Україні. Вона 

створила підґрунтя для укорінення кардинальних інституційних перетворень, 

підвищення якості життя громадян і має велике значення для продовження 

секторальних реформ. Завдяки створенню нової системи розподілу владних 

повноважень між центральними та місцевими органами влади в Україні 

сьогодні фактично формується нова система відносин між різними гілками 

влади та новий баланс стримувань і противаг.  

Питанням децентралізації влади присвячували свої праці такі провідні 

науковці, як: В. Борденюк, Ж. Ведель, І. Грицяк, Р. Колишко, М. Корнієнко, 

К. Линьов, та інші.  

Мета дослідження – розглянути політико-правові аспекти децентралізації 

влади в публічному управлінні. 

В наукових працях сучасних вітчизняних дослідників децентралізацію 

розглядають як спосіб організації публічної влади в державі, коли місцеві 

органи влади отримують право самостійно вирішувати власні поточні та 

перспективні завдання в межах закріплених законодавчо [3, с. 10]. 

Суть децентралізації модна передати через сукупність основних 

тверджень: децентралізація надає право регіональній і місцевій владі 

самостійно та більш ефективно розпоряджатися бюджетними коштами, 

стримує їх витрати, стимулює до скорочення недоцільних витрат у суспільному 

секторі; децентралізація забезпечує більш ефективне використання всіх 

ресурсів у громадському секторі, а рішення про розміщення ресурсів 

приймаються на регіональному і муніципальному рівні, що дозволяє 

враховувати територіальну специфіку суспільних потреб; децентралізація 

посилює зв’язок між платниками податків та отриманими суспільними благами, 

який стає більш прозорим, а податки стягуються там, де здійснюються 

бюджетні витрати; децентралізація спонукає місцеві органи влади вживати 

заходи для розширення податкової бази, заохочувати розвиток місцевої 

економіки, залучати приватний бізнес [2, с. 8]. 

Реформа децентралізації має великий потенціал для стимулювання 

розвитку регіонів, а через нього – розвитку всієї країни. Разом із тим вона 

містить певні виклики, пов’язані як із перебігом її впровадження, так і з 

впливом на різноманітні сфери суспільно-політичного та соціально-

економічного життя. Головні напрями: зміна якості управління територіями, 

поліпшення якості життя членів громад, внесок децентралізації у зміцнення 

країни, зміна сприйняття України у світі, вплив на реформи в інших сферах; 



критерії: відповідність запланованого очікуваному; швидкість прийняття 

рішень; наявність економії коштів; кумулятивний позитивний ефект і підґрунтя 

для змін в інших сферах; наближення влади до громадян та підвищення рівня 

довіри до влади [1, с. 7-8]. 

За поданням Кабінету Міністрів України отримала схвалення Концепція 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. Документом було визначено мету, напрями, механізми та терміни 

переходу до ефективної системи місцевого самоврядування та територіального 

управління. Концепція затвердила такі основні етапи реформування [5]: 

створення об’єднаних громад як бази для зміни адміністративно-

територіального устрою України; формування нових районів, як центрів, на які 

буде покладено вирішення питань в межах їх компетенції: управління 

комунальною власністю, вторинною медициною, школами-інтернатами та 

іншими соціальними та інфраструктурними об’єктами, а основні повноваження 

перекласти на об’єднані громади.  

Отже, концепція адміністративної реформи передбачає перехід до нового 

розуміння функцій публічної влади, які за своїм змістом спрямовуються на 

надання державних та громадських послуг, перерозподіл функцій і 

повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування на основі принципів децентралізації та деконцентрації [4, с. 

135]. 

Слід підкреслити, що розвиток місцевої та регіональної демократії в 

Україні має розглядатися у контексті її європейського вибору, активізації зусиль 

на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Це диктує 

необхідність прискорити проведення системних реформ, зокрема 

адміністративної та муніципальної, здійснення нової регіональної політики, 

трансформації адміністративно-територіального устрою на основі реалізації 

принципів Конституції України та Європейської хартії місцевого 

самоврядування. Будь-які засоби та методи посилення децентралізації публічної 

влади та зміни у розподілі повноважень між владними ланками різних рівнів 

є легітимними виключно за умови регламентації їх фундаментальних 

засад конституційно-правовими нормами, тоді як будь-які інші, 

не регламентовані джерелами конституційного права, механізми слід 

вважати суто політичними, а тому з формально-юридичної точки зору 

нелегітимними та неконституційними. 

Аналізуючи викладені в концепції новації, що стосуються органів 

місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ та міст, необхідно зазначити, що в чинному законодавстві не 

передбачається утворення районними та обласними радами виконавчих 

органів. Відсутність виконавчих органів у зазначених рад заважає 

ефективному виконанню ними функцій і повноважень місцевого 

самоврядування та спричиняє необхідність делегування ними своїх 

повноважень місцевим державним адміністраціям. Положеннями концепції 

визначається необхідність усунення вказаного недоліку та «утворення на 

кожному адміністративно-територіальному рівні представницьких органів



 місцевого самоврядування з власними виконавчими органами». Для цього 

передбачається: внести до Конституції України зміни щодо утворення 

виконавчих органів 

обласних і районних рад та розподілу повноважень між ними; сформувати 

законодавчу базу щодо діяльності органів місцевого самоврядування та їх 

повноважень; здійснити інституційну реорганізацію органів місцевого 

самоврядування на новій територіальній основі [5]. 

Таким чином, в Україні існує ціла низка проблем у сфері адміністративно-

територіального устрою. Одним з основних засобів подолання цих проблем, 

безперечно, може стати реформа адміністративно-територіального устрою та 

прийняття нового органічного законодавчого акта в цій сфері. Метою 

реформування є надання органам місцевого самоврядування більш широких 

повноважень та необхідних ресурсів для їх виконання. Водночас зазначені 

кроки стануть відчутними лише за умови прийняття необхідних нормативно-

правових актів. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку України без створення 

умов по забезпеченню принципу єдності влади, розподіл влади перетворюється 

на глибокий перманентний внутрішній конфлікт, що затягує з часом в себе все 

суспільство. Для недопущення системної кризи влади необхідно передбачити 

конституційно-правовий механізм, при якому жоден орган влади або політична 

організація не можуть ігнорувати або припиняти діяльність конституційно 

закріплених інститутів, безконтрольно здійснювати виконання владних 

функцій, прагнути скасування конституційного ладу.  
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