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Стаття присвячена актуальній проблематиці процесу децентралізації в Україні. 
У статті автор зробив спробу визначити основні дефініції децентралізації влади, 
проаналізувати переваги та недоліки процесу децентралізації в системі державного 
управління. Також у статті наведено основну типологію децентралізації влади та 
охарактеризовано дані типи, а також зроблена спроба узагальнити причини про-
ведення децентралізації в Україні. Використання системного, функціонального та 
структурного методів у даному дослідженні дало змогу визначити поняття, типи, 
а також установити причини запровадження децентралізаційної реформи в Україні. 
Результатом роботи є визначення основних дефініцій децентралізації влади, ана-
ліз переваг та недоліків децентралізаційного процесу, визначення основних типів 
децентралізації, а також узагальнення основних причин запровадження децентра-
лізації в Україні.
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вступ.  Вибір  оптимальної  моделі  співпраці 
у  системі  державної  та  місцевої  влади  шляхом 
передачі повноважень на місця забезпечує доволі 
раціональну  організацію публічної  влади. У  свою 
чергу  такий  процес  передачі  більшої  кількості 
повноважень  нижчим  за  рівнем  органам  влади 
і  становить  саму  суть  процесу  децентралізації. 
На  тлі  різноманітних  процесів,  які  відбуваються 
на  сучасному  етапі  на  теренах  України,  ця  про-
блема  є  достатньо  важливою,  адже  для  налаго-
дження ефективної системи влади в Україні необ-
хідно вирішити проблемні питання щодо надмірної 
централізації повноважень та фінансових ресурсів 
органів виконавчої влади, конфліктів повноважень 
і відповідальності між місцевими органами влади 
та органами місцевого самоврядування, нерозви-
неність  органів  самоорганізації  населення  і  між-
муніципальної співпраці. У зв’язку з цим в Україні 
починається  впровадження  широкомасштабних 
реформ, які спрямовані на утвердження демокра-
тичної, правової, соціальної держави, покращення 
добробуту  населення,  вдосконалення  політичної 
та  державно-управлінської  систем,  оновлення 
національної  атмосфери,  зміцнення  авторитету 
держави на міжнародній арені. 

Перебудова суспільства та досягнення стійкого 
розвитку  нашої  держави  можливе  за  наявності 
досить ефективної системи управління на всіх рів-
нях  державної  влади. Взаємодія між  різними  гіл-
ками влади повинна базуватися на чіткій стратегії 
загальнодержавної політики.

Проведення  реформування  в  Україні  вияви-
лося доволі складним завданням, більшою мірою 
через  відсутність  у  великої  кількості  населення 
узагальнених,  системних  знань  про  дані  про-
цеси. Досягнення раціонального переосмислення 
співвідношення  централізації  та  децентралізації, 
зміна ролі, відповідальності та повноважень орга-

нів  виконавчої  влади  й  органів  місцевого  само-
врядування як органів публічної влади є одним із 
методів  досягнення  ефективного функціонування 
держави. 

Мета та завдання. Мета статтi – дослідження 
проблеми  визначення  поняття  децентралізації 
влади, аналіз основних переваг та недоліків про-
цесу децентралізації, визначення типології та при-
чини запровадження децентралізації в Україні.

Методи дослідження.  Використання  сис-
темного,  функціонального  та  структурного  мето-
дів  у  даному  дослідженні  дало  змогу  визначити 
поняття, типи, а також установити причини запро-
вадження децентралізаційної реформи в Україні.

результати.  На  сьогоднішній  час  держава 
взяла на себе забезпечення прийняття всіх необ-
хідних законів для передачі повноважень та ресур-
сів  на  місця.  Держава  також  здійснює  організа-
ційну та методичну підтримку процесу об’єднання 
територіальних  громад,  яке  відбувається  на  під-
ставі Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних  громад». Одним  із  перших  кроків 
було  проведення  бюджетної  децентралізації, 
що пройшло доволі  успішно. Адже  завдяки новій 
бюджетній  політиці  місцеві  громади  отримали 
додаткове фінансування для розвитку інфраструк-
тури:  ремонт  дорожнього  покриття,  проведення  і 
ремонт вуличного освітлення, вирішення питань з 
водопостачання та водовідведення, а також з ути-
лізації  побутових  відходів  тощо.  Усе  це  свідчить 
про  ефективність  та  незворотність  проведення 
децентралізації в Україні. Наступним кроком явля-
ється децентралізація управління, яка має прово-
дитися на принципах доцільності, відповідальності 
та справедливості [14]. 

Серед  вітчизняних  та  зарубіжних  учених,  які 
займалися  вивченням  проблем  децентралізації 
влади, можна назвати В. Андрущенка, Н. Нижника, 
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В. Погорілка, О. Лазора, Л. Письмаченка, Л. Сус, 
М. Баймуратова, І. Грицяка, В. Шаповала, А. Коло-
дія  та  інших.  Проте  варто  відзначити,  що  недо-
статня увага приділялася комплексному вивченню 
децентралізаційної реформи в Україні. Саме це й 
зумовило вибір теми даної статті.

Проблема  децентралізації  хоч  і  не  є  новою, 
проте на тлі останніх подій досить актуальна. Для 
початку  необхідно  з’ясувати  суть  поняття  децен-
тралізації органів державної влади. 

Децентралізація  –  це  процес  перерозподілу 
функцій,  повноважень  та  людей  від  централь-
ного  управління.  Децентралізація  влади  включає 
в себе як адміністративну, так і політичну сторони. 
Вона може бути як територіальною – переміщення 
влади від центрального міста на інші території, так 
і функціональною – шляхом передачі повноважень 
і прийняття рішень із боку головного органу будь-
якого міністерства, служби чи департаменту Кабі-
нету Міністрів України до чиновників нижчих рівнів 
органів публічної влади [11]. 

Існує велика кількість підходів щодо визначення 
поняття  «децентралізація»,  серед  яких  можна 
виділити  такі:  самостійність  у  підходах  до  управ-
ління [6]; передання частини функцій державного 
управління центральних органів виконавчої влади 
місцевим органам виконавчої влади [7]; передача 
частини функцій та повноважень вищими рівнями 
управління  нижчим  і  ослаблення  або  скасування 
централізації  [12]; процес перерозподілу владних 
повноважень та обсягів компетенції між централь-
ним та місцевими рівнями [10]. 

Важливо  також  зауважити  позицію,  що  «у 
загальному  вигляді  суть  децентралізації  полягає 
в тому, що функції та повноваження по здійсненню 
єдиної  державної  влади,  яка  первісно  належить 
народові,  розподіляється  між  відповідними  орга-
нами державної влади, з одного боку, та органами 
державної  влади  й  органами місцевого  самовря-
дування  –  з  іншого.  У  першому  випадку  йдеться 
про розподіл функцій і повноважень зі здійснення 
єдиної державної влади, насамперед між вищими 
органами держави, що відображається у принципі 
поділу державної влади на законодавчу, виконавчу 
та судову. Такий спосіб децентралізації державної 
влади,  відображаючи  принципи  взаємовідносин 
парламенту, глави держави та уряду, охоплюється, 
як  відомо,  поняттям  форми  державного  прав-
ління» [2].

Великий  тлумачний  словник  сучасної  україн-
ської мови термін «децентралізація» подає як сис-
тему  управління,  за  якої  частина  функцій  цен-
тральної  влади  переходить  до  місцевих  органів 
самоуправління; розширення прав низових органів 
управління [3].

У  політології  термін  «децентралізація»  (від 
лат.  de…  –  префікс,  що  означає  заперечення,  і 
centralis  –  серединний)  –  управлінська  політична 

система,  покликана  здійснювати  владно  значущі 
практичні рішення, що географічно чи організаційно 
перебувають поза межами безпосереднього впливу 
центральної влади; політичний процес, що перед-
бачає  делегування  центральним  урядом  певних 
повноважень  на  місцевий  рівень  з  метою  оптимі-
зації практичного вирішення питань загальнонаціо-
нального значення, а також утілення в життя специ-
фічних регіонально-локальних програм [9].

І. Грицяк визначає децентралізацію державного 
управління  як  діяльність  незалежного  місцевого 
самоврядування  внаслідок  передачі  їм  повнова-
жень держави, а також як процес розширення та 
зміцнення  прав  і  повноважень  адміністративно-
територіальних  одиниць  або  нижчих  органів  та 
організацій за одночасного звуження прав і повно-
важень відповідного центру [4].

 Займаючись вивченням питання децентраліза-
ції, Н. Нижник зазначає, що цей процес є особли-
вим способом відтворення централізації  та отри-
мує прояв протилежного її боку. Органи загальної 
влади  нижчих  щаблів  влади  отримують  можли-
вість  самостійно  й  остаточно  приймати  рішення, 
які  належать  до  їх  компетенції.  Н.  Нижник  вва-
жає,  що  децентралізація  характерна  для  сфери 
державного управління,  і дане явище, зумовлене 
об’єктивними  і  суб’єктивними  факторами,  –  це 
певна протилежна сторона централізації, своєрід-
ний засіб її відображення [5].

Розглядаючи переваги та недоліки децентралі-
зації, можна виокремити низку таких переваг цього 
процесу,  серед  яких:  спрощена  структура  управ-
ління на місцях, налагодження тіснішого зв’язку з 
громадянським  суспільством,  підвищення  прозо-
рості  прийняття  управлінських  рішень,  стимулю-
вання  прийняття  рішень  на  основі  реординації, 
підвищення ступеня відповідальності перед тери-
торіальною громадою. До недоліків децентраліза-
ції  влади  можна  віднести  ризики  неузгодженості 
напрямів  розвитку  окремих  територіальних  оди-
ниць та стратегічних цілей, ускладнення координа-
ції між рівнями управління, загрозу монополістич-
ної позиції держави в окремих сферах. 

Якщо  вести  мову  про  типологію,  то  децен-
тралізацію  можна  поділити  на  адміністративну, 
політичну,  бюджетну  та  ринкову.  За  адміністра-
тивної  децентралізації  зберігається  реальна  під-
порядкованість  центральним  органам  влади; 
політична  –  децентралізація  органів  влади  та 
управління,  прийняття  управлінських  рішень; 
бюджетна  передбачає  децентралізацію  фінансо-
вих та матеріальних ресурсів, що являється осно-
вою економічної незалежності окремих територій; 
ринкова  децентралізація  передбачає  розподіл 
окремих функцій аналізу та управління на державні 
та приватні  структури  (рис.  1). Усі  ці  типи децен-
тралізації  взаємопов’язані,  підсилюють  загальну 
тенденцію та доповнюють один одного. Ефективна 
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децентралізація  неможлива  без  реального  само-
врядування нижніх рівнів влади і демократії як спо-
собу здійснення влади. Децентралізація являється 
специфічним методом  управління,  який  є  досить 
важливим  для  місцевої  демократії  та  розвитку 
самоврядування. Вітчизняні науковці у своїх пра-
цях розглядають децентралізацію як перерозподіл 
повноважень між центром та регіонами на користь 
регіонів,  делегування  та  субделегування функцій 
і  повноважень  регіонам  тощо.  Децентралізація 
характерна  для  системи  державного  управління, 
що зумовлене різноманітними факторами, а пере-
дусім  через  розподіл  функцій  між  центральними 
інстанціями і місцевим самоврядуванням [8].

Процес  децентралізації  влади  являється 
одним  із  пріоритетних  напрямів  адміністративної 
реформи  в  Україні  і  передбачає  збільшення  ролі 
регіональних  органів  державної  влади  та  місце-
вого  самоврядування  у  здійсненні  економічних  і 
структурних  реформ.  Децентралізація  прискорює 
зміну економіки територій, оптимізацію управління 
державним і комунальним майном, розвиток тран-
скордонного  та  регіонального  співробітництва 
у різних сферах суспільного життя.

Процес  децентралізації  влади  в  Україні  поєд-
нує  в  собі  регіональні  та  загальнонаціональні 
інтереси  збалансування  централізації  та  децен-
тралізації в інститутах місцевого самоврядування. 
Конституційний  принцип  самостійності  місцевої 
влади являється обов’язковим для децентраліза-
ції  влади  та  її  приближення  до  населення,  ство-
рення  умов  для  найповнішого  й  оперативного 
виявлення і задоволення потреб людей. Крім того, 
децентралізація виступає однією із форм розвитку 
демократії,  яка  дозволяє  зберегти  державу  та  її 
інститути і водночас розширити місцеве самовря-
дування, добитися активізації населення в питанні 
вирішення власних потреб та інтересів, зменшити 
сфери впливу держави на суспільство, замінивши 

при цьому цей вплив на механізми саморегуляції, 
які виробляє саме суспільство, зменшити витрати 
держави  і  платників  податків  на  утримання  дер-
жавного апарату. 

Серед  причин  запровадження  децентралізації 
влади в Україні слід назвати такі:

1. Надмірна  централізація  влади  стосовно  при-
йняття рішень. В Україні із самого початку проголо-
шення  нею  незалежності  питання  децентралізації 
влади  посідало  досить  вагоме  місце.  Активізува-
лося воно по-особливому у 2014 році. З 2010 року 
в  Україні  фактично  існувала  суперпрезидентська 
республіка, за якої була встановлена жорстка цен-
тралізація  повноважень  та  ресурсів  у  вертикалі 
органів виконавчої влади. У таких умовах роль Кабі-
нету Міністрів як вищого органу в системі виконавчої 
влади була значно обмеженою, Верховна Рада опи-
нилася у стані, за якого виникла загроза існуванню 
парламентаризму  в  Україні,  фактично  було  зніве-
льовано місцеве самоврядування,  знищено фінан-
сову самостійність територіальних громад, а коруп-
ція набула небачених до того часу масштабів.

2.   Фінансова  недієздатність  місцевих  орга-
нів  влади,  зумовлена  слабкістю фінансової  бази, 
недостатня  кількість  ресурсів  для  вирішення 
повсякденних питань розвитку громади.

3. Порушення  принципу  субсидіарності  в  
питанні розподілу повноважень  і формуванні ста-
більних  джерел  наповнення  місцевих  бюджетів. 
Обмеженими  залишаються  можливості  органів 
місцевого самоврядування в питанні регулювання 
ставок місцевих податків та зборів, встановлення 
пільг, зміцнення доходної бази місцевих бюджетів 
через скорочення податкових пільг тощо.

4. Невідповідність  чинної  системи  адміністра-
тивно-територіального  устрою  України  вимо-
гам  забезпечення  повсюдності  самоврядування. 
Велика  кількість  дрібних  територіальних  громад, 
відсутність  на  їхній  території  підприємств,  які  би 
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приносили  стабільний  прибуток,  низький  рівень 
доходів  населення  зумовлюють  проблему  напо-
внення місцевих бюджетів, а це створює труднощі 
в плані управління місцевим розвитком.

5. Відсутність  відповідальності  за  розвиток 
території, низький рівень довіри між владою та гро-
мадськими організаціями.

6. Незадовільний  стан  розвитку  інфраструк-
тури, а також низька якість послуг, які надаються 
громадянам тієї чи іншої громади.

7. Погіршення  якості  та  доступності  публічних 
послуг унаслідок ресурсної неспроможності пере-
важної  більшості  органів  місцевого  самовряду-
вання  здійснювати власні  та делеговані  повнова-
ження.

8. Розходження  в  поглядах  щодо  соціаль-
но-економічного розвитку між органами місцевого 
самоврядування та реальними інтересами терито-
ріальних громад.

9. Зниження  рівня  професіоналізму  посадових 
осіб  місцевого  самоврядування,  зокрема  внаслі-
док  низької  конкурентоспроможності  органів  міс-
цевого самоврядування на ринку праці, зниження 
престижності  посад,  що  призводить  до  низької 
ефективності управлінських рішень [1; 11].

висновки.  З  усього  вищезазначеного  можна 
зробити  такі  висновки.  Процес  децентралізації 
влади  являється  одним  із  пріоритетних  напрямів 
адміністративної  реформи  в  Україні  і  передбачає 
збільшення  ролі  регіональних  органів  державної 
влади  та  місцевого  самоврядування  в  здійсненні 
економічних та структурних реформ. Децентраліза-
ція прискорює зміну економіки територій, оптиміза-
цію управління державним і комунальним майном, 
розвиток транскордонного та регіонального співро-
бітництва в різних сферах суспільного життя.

Отже,  метою  політики  у  сфері  децентраліза-
ції є відхід від централізованої моделі управління 
в  державі,  забезпечення  спроможності  місцевого 
самоврядування та побудова ефективної системи 
територіальної  організації  влади  в Україні,  реалі-
зація  в  повній  мірі  положень Європейської  хартії 
місцевого  самоврядування,  принципів  субсидіар-
ності,  повсюдності  і  фінансової  самодостатності 
місцевого самоврядування.

Література:
1. Аналітична  доповідь  до  Щорічного  Послання 

Президента  України  до  Верховної  Ради  України 
«Про  внутрішнє  та  зовнішнє  становище  України 
в  2015  році».  Національний інститут страте-
гічних досліджень.  Київ  :  НІСД.  2015.  URL:  http:// 
www.niss.gov.ua/articles/1855/

2. Борденюк В. Децентралізація державної влади 
і  місцеве  самоврядування:  поняття,  суть  та  форми 
(види). Право України. 2005. № 1. С. 21.

3. Великий  тлумачний  словник  сучасної  україн-
ської мови / уклад. і головний ред. В.Т. Бусел. Київ : 
Ірпінь : Перун, 2001. С. 218.

4. Грицяк  І.А.  Державне  управління  в  Україні: 
централізація і децентралізація. Київ : Вид-во УАДУ, 
1997. С. 55.

5. Державне управління в Україні: централізація і 
децентралізація : монографія / відп. ред. Н.Р. Нижник. 
Київ : Вид-во УАДУ, 1997. С. 16.

6. Державне  управління  і  менеджмент  :  навч. 
посібник у таблицях і схемах / Г.С. Одінцова та ін. ; за 
заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.С. Одінцової. Хар-
ків : ХарРІ НАДУ, 2002. 492 с.

7. Державне  управління  та  державна  служба  : 
словник-довідник / уклад.: О.Ю. Оболенський. Київ : 
КНЕУ, 2005. С. 111.

8.   Децентралізація  та  ефективне місцеве  само-
врядування  :  навч.  посіб.  для  посадовців  місцевих 
та регіональних органів влади та фахівців з розвитку 
місцевого  самоврядування.  Київ  :  ПРООН/  МПВСР, 
2007. 269 с.

9. Децентралізація.  Короткий словник політо-
логічних термінів.  URL:  http://politics.ellib.org.ua/
encyclopedia-term-311.html

10. Колишко Р. Децентралізація  публічної  влади: 
історія  та  сучасні  тенденції  розвитку.  Вісник КНУ. 
2003. Вип. 27. С. 201. 

11.  Концепція  реформування  місцевого  само-
врядування  та  територіальної  організації  влади  в 
Україні: Рішення Кабінету Міністрів України № 333-р, 
01.04.2014  р.  URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/333-2014-%D1%80.

12. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять 
з  державного  управління.  2-ге  вид.,  доповн.,  пере-
робл.  Київ  :  Центр  сприяння  інституц.  розв.  держ. 
служби, 2005. С. 51.

13. Сус  Л.  Проведення  децентралізаційних 
реформ: уроки для України. Фінансові інструменти 
регіонального розвитку :  матер.  Всеукр.  наук.-
практ. інтернет-конф. (28 жовтня 2016 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ,  2016.  С.  20–23.  URL:  http://ir.znau.edu.ua/
bitstream/123456789/7910/3/FIRR_2016_20-23.pdf

REFERENCES:
1.  Analitychna  dopovid  do  Shhorichnogo  Poslan-

nya Prezydenta Ukrayiny do Verxovnoyi Rady Ukrayiny 
«Pro  vnutrishnye  ta  zovnishnye  stanovyshhe Ukrayiny 
v 2015 roci». Nacionalnyj instytut strategichnych doslid-
zhen. K.: NISD. 2015. URL: http://www.niss.gov.ua/arti-
cles/1855/. 

2. Bordenyuk V. Decentralizaciya derzhavnoyi vlady 
i misceve  samovryaduvannya:  ponyattya,  sut  ta  formy 
(vydy). Pravo Ukrayiny. 2005. № 1. S. 21.

3.  Velykyj  tlumachnyj  slovnyk  suchasnoyi  ukrayins-
koyi movy/ Uklad.  i golovnyj  red. V.T. Busel. K.;  Irpin  : 
Perun, 2001. S. 218.

4.  Grycyak  I.A.  Derzhavne  upravlinnya  v  Ukrayini: 
centralizaciya  i  decentralizaciya.  K.  :  Vyd-vo  UADU, 
1997. S. 55.

5. Derzhavne upravlinnya v Ukrayini: centralizaciya i 
decentralizaciya: Monografiya / Vidp. red. N.R. Nyzhnyk. 
K.: Vyd-vo UADU, 1997. S. 16.

6.  Derzhavne  upravlinnya  i  menedzhment  :  navch. 
posibnyk  u  tablycyax  i  sxemax  /  G.S.  Odinczova,  
G.I. Mostovyj, O.Yu. Amosov  ta  in.  ;  za  zag.  red.  d-ra 
ekon. nauk, prof. G.S. Odinczovoyi. X.  : XarRI NADU, 
2002. 492 s.



Науковий журНал «Політикус»

40 Випуск 1. 2019

Concept, types and causes of introduction  
of decentralization in Ukraine

The article is devoted to the actual problems of the decentralization process in Ukraine. In the 
article the author attempts to define the main definitions of decentralization of power, analyze 
the advantages and disadvantages of the decentralization process in the system of public 
administration. Also, the article presents the main typology of decentralization of power and 
describes these types, as well as an attempt to generalize the reasons for decentralization in 
Ukraine. The use of system, functional and structural methods in this study made it possible 
to identify concepts and types, as well as identify the reasons for the introduction of decen-
tralization reform in Ukraine.The result of the work is to determine the main definitions of de-
centralization of power, analysis of the advantages and disadvantages of the decentralization 
process, the definition of the main types of decentralization, as well as generalization of the 
main reasons for the introduction of decentralization in Ukraine.
Key words: decentralization, public authority, local self-government, state administration, 
executive bodies.
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