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Постановка проблеми. Реформа децентраліза-
ції в Україні триває з 2014 року. Сьогодні в кра-
їні завершується перший етап децентралізації – 
передача повноважень та фінансів від державної 
влади якнайближче до людей – органам місцевого 
самоврядування.

Задля розкриття сутності децентралізації та її 
впливу на розвиток суспільних відносин на регі-
ональному рівні необхідно здійснити оцінювання 
впливу процесів адміністративно-територіаль-
ної децентралізації на соціально-економічний 
розвиток територій – регіонів, районів, міст та 
об’єднаних територіальних громад, а також проа-
налізувати ситуацію з організації проведення ре-
форми державного управління в сфері державно-
го регулювання регіонального та територіального 
розвитку в напрямі адміністративної, територі-
альної та фінансової децентралізації, що супрово-
джується передачею повноважень на рівень тери-
торіальної громади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танню оцінки реального стану процесу децентра-
лізації влади в України та її впливу на розподіл 
повноважень між органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування на рівні територіальної 
громади приділяється значна увага, як в наукових 
колах так і в діяльності органів державної влади.

Наукову зацікавленість в контексті впливу 
децентралізації на розподіл повноважень орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування періодично проявляють такі вчені, 
як: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, 
Д.Н. Бахрах, Л.В. Бондарчук, К.О. Ващенко, 
В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, Ю.В. Ков-
басюк, С.В. Пєтков, В.І. Теремецький, В.В. Тол-
кованов, В.А. Урбанович, В.Г. Яцуба, В.А. Яцюк 
та ін. Утім і досі проблема впливу процесів децен-
тралізації на реальний розвиток суспільних від-
носин на регіональному рівні на науковому рівні 
залишається не вирішеною

Мета статті – здійснити оцінку впливу децен-
тралізації на розподіл повноважень між органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування в 
контексті реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Беручи за мету проведення оцінки впливу децен-
тралізації на розподіл повноважень між органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, є 
необхідність звернутись до енциклопедичної лі-
тератури та визначити, що таке децентралізація 
влади в соціальному, політичному та правовому 
сенсі, з’ясувати її вплив на розподіл повноважень 
органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування. Так, у Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови термін «децентра-
лізація» визначається як система управління, за 
якої частина функцій центральної влади перехо-
дить до місцевих органів самоуправління; розши-
рення прав низових органів управління [1, с. 218].

Наука політологія термін «децентраліза-
ція» характеризує як управлінську політичну 
систему, котра покликана здійснювати владно 
значущі практичні рішення, що географічно чи 
організаційно перебувають поза межами безпосе-
реднього впливу центральної влади; політичний 
процес, що передбачає делегування центральним 
урядом певних повноважень на місцевий рівень 
з метою оптимізації практичного вирішення пи-
тань загальнонаціонального значення, а також 
утілення в життя специфічних регіонально-ло-
кальних програм [2].

В соціологічному вимірі децентралізація (від 
лат. de… – префікс, означає відсутність, відміну 
чого-небудь, з фр. centralisation – централізація; 
англ. – decentralization; нім. – dezentralisation) – 
процес передачі функцій центральної влади орга-
нам місцевої влади [3].

У юридичній енциклопедії під редакці-
єю Ю.С. Шемчушенка децентралізація (від 
лат. de – означає скасування, припинення, і 
centralis – середній, центральний) розуміється як 
процес розширення і зміцнення прав та повнова-
жень адміністративно-територіальних одиниць 
(областей, автономій, республік) або нижчих орга-
нів та організацій при одночасному звуженні прав 
і повноважень відповідного центру. Децентралі-
зація як правило, здійснюється цілеспрямовано 
з метою оптимізації практичного вирішення пи-
тань загальнонаціональної ваги, а також втілен-
ня у життя специфічних регіонально-локальних 
програм [4, с. 168]. Крім того, термін «децентралі-
зація» у сучасному національному праві знайшов 
своє втілення у ст. 132 Конституції України, де 
передбачено, що територіальний устрій України 
ґрунтується на засадах єдності та цілісності дер-
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жавної території, поєднання централізації і де-
централізації у здійсненні державної влади, зба-
лансованості і соціально-економічного розвитку 
регіонів, з урахуванням їх історичних, економіч-
них, екологічних, географічних і демографічних 
особливостей, етнічних і культурних традицій [5].

На рівні міжнародних, національних, регіо-
нальних та локальних правових актів У ст. 3 «Кон-
цепція місцевого самоврядування» Європейської 
Хартії місцевого самоврядування від 15 жовтня 
1985 року вказано, що «місцеве самоврядування 
означає право і спроможність органів місцево-
го самоврядування в межах закону здійснювати 
регулювання та управління суттєвою часткою 
публічних справ, під власну відповідальність, в 
інтересах місцевого населення. Це право здійс-
нюється радами або зборами, члени яких вільно 
обираються таємним голосуванням на основі пря-
мого, рівного, загального виборчого права і які мо-
жуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це поло-
ження жодним чином не заважає використанню 
зборів громадян, референдумів чи будь-якої іншої 
форми прямої участі громадян, якщо це дозволя-
ється законом» [6].

Слід зауважити, що в основі сучасної рефор-
ми децентралізації влади лежить реформування 
системи державного управління в Україні, по-
чаток якої заклала Концепція адміністративної 
реформи, схвалена Указом Президента України 
від 22.08.1998 № 822 [7], в якій передбачено, що 
метою адміністративної реформи є поетапне ство-
рення такої системи державного управління, яке 
забезпечить становлення України як високороз-
винутої, правової, цивілізованої європейської дер-
жави з високим рівнем життя, соціальної стабіль-
ності, культури та демократії, дозволить їй стати 
впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є 
також формування системи державного управлін-
ня, яка стане близькою до потреб і запитів людей, 
а головним пріоритетом її діяльності буде служін-
ня народові, національним інтересам. Ця система 
державного управління має бути підконтрольною 
народові, прозорою, побудованою на наукових 
принципах і ефективною. Витрати на утримання 
управлінського персоналу будуть адекватними фі-
нансово-економічному стану держави [7].

В.Б. Авєр’янов і Н.Р. Нижник розглядають 
проблему розподілу повноважень між органами 
виконавчої влади та органами місцевого самовря-
дування з позиції так званої державницької теорії 
й додержуються принципу децентралізації части-
ни повноважень органів виконавчої влади [8].

Н.О. Армаш і С.В. Пєтков вважають, що якіс-
ні зміни в державі в частині розподілу повнова-
жень між органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування можливе лише після 
оновлення інституту відповідальності, передусім 
відповідального ставлення і відповідальності чи-

новника – представника держави з урахуванням 
людиноцентристської позиції відносин «люди-
на-держава» [9, с. 134].

К.О. Ващенко, Ю.В. Ковбасюк, В.В. Толкова-
нов, стверджують, щоб відповідні зміни заклада-
ли надійний конституційно-правовий фундамент 
для ефективного функціонування органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування, слід 
вирішити та узгодити між собою низку методоло-
гічних завдань і, як результат, чітко визначити ба-
зові поняття, парадигми й теорії виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, що слугуватимуть 
основою для вибору та правового закріплення 
моделі їх здійснення в Україні; суб’єктів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування (орга-
ни публічної влади, організації і т. ін.), функції, 
завдання, які вони мають реалізовувати; скільки 
та яких саме ресурсів потрібно на здійснення ре-
форми та подальшу повноцінну реалізацію визна-
чених функцій органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування [10, с. 10–11].

Питання реформування податкової системи в 
контексті фіскальної децентралізації розгляда-
лися у монографії В.І. Теремецького, де зазнача-
ється, що позбавлення територіальної громади 
як власника коштів впливати на їх рух є однією 
з проблем, яка постає на шляху реалізації органа-
ми місцевого самоврядування своїх прав та уне-
можливлює децентралізацію фіскальної системи 
України [11, с. 154]. Крім того, вчений зауважує, 
що «встановлення місцевих податків та зборів не 
може вважатися сьогодні самостійним правом те-
риторіальних громад і є делегованою компетенці-
єю місцевим радам відповідно до приписів Подат-
кового кодексу України. Це, безумовно, не сприяє 
реалізації прав місцевого самоврядування та уне-
можливлює децентралізацію фіскальної системи 
України» [12, с. 117].

Проблемі співіснування двох ключових суб’єк-
тів системи публічної влади – держави, яку пред-
ставляють органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування приділялась увага з 1992 року, 
коли відбулося роздержавлення місцевих Рад на-
родних депутатів, у результаті чого з’явились дві 
системи органів місцевої влади: органи місцевого 
самоврядування та місцеві державні адміністра-
ції [13, с. 153].

І.П. Голосніченко зазначає, що питання роз-
межування функцій та повноважень місцевих 
державних адміністрацій і органів місцевого са-
моврядування виникають тому, що ці органи ча-
сто вступають у конфлікти між собою через різ-
не розуміння межі здійснення ними функцій та 
повноважень [14, с. 67]. Водночас В.Г. Яцуба і 
В.А. Яцюк стверджують, що розмежування повно-
важень між органами місцевого самоврядування, 
які наділені власними, самоврядними і делегова-
ними повноваженнями, та місцевими державни-
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ми адміністраціями, які наділені відповідними 
розпорядчими та виконавчими повноваженнями, 
зумовлене: 1) необхідністю встановлення конку-
рентної політичної та юридичної відповідальності 
цих органів за визначені їм Конституцією і зако-
нами ділянки роботи; 2) порушенням встановле-
ного Конституцією і законами балансу інтересів 
між цими органами; 3) наявністю прогалин у ре-
гулюванні або дублюванням певних повноважень 
цих органів [15, с. 366].

До того ж Л.В. Бондарчук та В.А. Урбанович 
зауважують, що на сучасному етапі нечітке роз-
межування повноважень, відсутність дієвого 
механізму взаємодії, а також відсутність чіт-
кого розподілу повноважень і відповідальності 
між органами місцевого самоврядування різно-
го рівня зумовлюють неефективність взаємодії 
між представницькою та виконавчою гілками 
влади [16, с. 3].

Наприклад, сьогодні в країнах Європейського 
Союзу проблеми взаємовідносин між державними 
адміністраціями та органами місцевого самовря-
дування вирішені. Насамперед, законодавство єв-
ропейських країн передбачає максимальне розве-
дення сфер компетенції держави (і її виконавчої 
влади) з одного боку, та місцевого самоврядуван-
ня – з іншого. Місцеві адміністрації, назви яких 
можуть варіюватися залежно від країни, мають 
повноваження переважно в межах тих питань, 
які належать саме до сфери компетенції держа-
ви. І навпаки, найчастіше суміщення функцій 
органу держави та виконавчого органу місцевого 
самоврядування у країнах Європейського Союзу 
характерне саме для органів місцевого самовря-
дування [17, с. 27].

Розмежування державного управління та 
місцевого самоврядування на різних рівнях ад-
міністративного поділу залежить від конкрет-
ного типу системи місцевого самоврядування. 
У більшості держав-членів Європейського Союзу 
місцеві адміністрації у межах компетенції дер-
жави виконують такі функції: а) контроль за до-
триманням органами місцевого самоврядування 
норм національного законодавства [18, с. 190]; 
б) виконання органами місцевого самоврядування 
повноважень, які були делеговані центральними 
органами виконавчої влади (держави Балтії, Ні-
меччина); в) координація діяльності централь-
них органів виконавчої влади (міністерства та 
відомств) [18, с. 191]. Водночас обмеження само-
врядування на регіональних рівнях є характер-
ним для унітарних держав, відносно централізо-
ваних. Самоврядування може існувати у таких 
формах: наділення представницького органу суто 
дорадчими функціями (наприклад, релігійний рі-
вень Польщі до 1998 року); представницькі органи 
отримують лише повноваження, делеговані муні-
ципалітетами. Так, у Фінляндії на регіональному 

рівні можуть існувати об’єднання муніципаліте-
тів (найчастіше добровільні), яким органи місце-
вого самоврядування можуть делегувати повнова-
ження з медичного та соціального забезпечення, 
професійної освіти, водо- та електропостачання; 
відсутність органів місцевого самоврядування на 
тих рівнях, де функціонують місцеві державні ад-
міністрації (зокрема, у Болгарії) [19, с. 145].

Спільна компетенція урядових представництв 
та органів місцевого самоврядування є скоріше 
винятком. На регіональному рівні вона встанов-
лена у Латвії. Місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування мали узгоджу-
вати між собою свої рішення у таких сферах: роз-
робка проектів законодавчих актів і положень, 
що регулюють діяльність місцевих органів влади; 
визначення розміру загальних та цільових відра-
хувань на потреби місцевих органів управління 
на кожен фінансовий рік; визначення фінансових 
джерел адміністрування додаткових функцій, 
виконання яких очікується від місцевих органів 
влади; будь-які інші питання, що стосуються міс-
цевих органів влади [19]. Такі межі здійснення 
функцій і повноважень влади на місцях є прак-
тично в усіх демократичних, правових державах, 
але законодавець не може раз і назавжди закріпи-
ти ці межі, оскільки розвиток суспільних відно-
син часто породжує нові проблеми, які не можуть 
бути розв’язані в рамках наявного законодавчо-
го розмежування функцій і повноважень органів 
влади, а також через те, що законодавець не може 
займатись окремими дрібними питаннями роз-
межування функцій і повноважень органів влади 
на місцях, допускаючи інші, крім законодавчого, 
способи цього розмежування [20, с. 145–146].

Висновки. Таким чином, зважаючи на прак-
тику розподілу й здійснення тих чи інших повно-
важень органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування цілком очевидно, що 
в повсякденному житті реалізація функцій та 
повноважень місцевих державних адміністра-
цій, органів місцевого самоврядування не тільки 
призводить до погоджених дій, але нерідко поро-
джує різні питання щодо встановлення меж їх-
ніх функцій та повноважень, способів вирішення 
компетенційних спорів, відповідальності за при-
йняті рішення. На місцевому рівні, а саме в гро-
маді, виникає чимало проблемних питань, вирі-
шення яких залежить від взаємодії між органами 
виконавчої гілки влади та членами територіаль-
ної громади, що передбачає процес децентраліза-
ції влади.

Визначаючи роль та місце впливу децентра-
лізації в частині розподілу повноважень органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування в загальній стратегії регіонально розвиту 
країни, можна констатувати, що кроки, які здійс-
нює держава в бік децентралізації влади не повин-
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ні бути формалізованими, а нести в собі дійсний 
вмотивований, спонукальний характер для вико-
нання спільних заходів органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування з реалізації 
регіональної стратегії розвитку України.
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ву децентралізації на розподіл повноважень між орга-
нами виконавчої влади та місцевого самоврядування 
на рівні територіальної громади. Зроблено висновок, 
що кроки, які здійснює держава в бік децентралізації 
влади повинні нести в собі вмотивований та спонукаль-
ний характер для виконання спільних заходів органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
з реалізації регіональної стратегії розвитку України.
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В статье проанализирован вопрос определения вли-
яния децентрализации на распределение полномочий 
между органами исполнительной власти и местного 
самоуправления на уровне территориальной общины. 
Сделан вывод, что шаги, осуществляемые государ-
ством в сторону децентрализации власти, должны не-
сти в себе мотивированный ы побудительный характер 
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Summary

Zhuravel Ya. V. Influence of the decentralization 
process on the development of public relations at the 
regional level. – Article.

The issue of determining the impact of decentraliza-
tion on the division of powers between executive authori-
ties and local self-government agencies at the level of ter-
ritorial community has been analyzed in the article. It has 
been concluded that the steps taken by the state towards 
decentralization of power should be motivated and incen-
tive to carry out joint actions of executive authorities and 
local self-government agencies to implement the regional 
development strategy of Ukraine.
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