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В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Удосконалення процесів державного управління неможливе без 

дослідження теоретичних засад цих процесів, визначення відповідних категорій 

державного управління. Серед них особливе місце посідає поняття «механізм 

державного управління». Без розкриття його сутності неможливо вирішити 

проблему підвищення ефективності механізмів державного управління і 

відповідно ефективності усієї системи державного управління. 

Основними ознаками будь-якого механізму є «вбудованість» у 

регульовану систему та специфічний управлінський зміст функціонування [4]. 

Щодо механізму державного управління, то він є складовою державно-

управлінської системи, яка забезпечує вплив на фактори, від стану яких 

залежить результат діяльності суб'єкта управління. 

Існує низка визначень поняття «механізм державного управління»: 

– складна система державних органів, організованих відповідно до 

визначених принципів для здійснення завдань державного управління [1]; 

– сукупність практичних заходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою 

яких органи державної влади впливають на будь-які суспільні відносини з 

метою досягнення поставлених цілей [2]; 

– засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу, послідовну 

реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій 

орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів 

управління та спрямовані на досягнення мети [3]. 

Держава як носій загальнонаціональних інтересів має відігравати провідну 

роль як у створенні та постійному вдосконаленні концептуальних основ, 

інституціональних механізмів реалізації регіональної політики, так і в реалізації 

конкретних місцевих проектів і програм. 

Регіональна політика в Україні трансформувалася в механізм 

централізованого управління адміністративно-територіальними одиницями. 
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Фактично, відбулася лише заміна центру прийняття політичних рішень у сфері 

регіональної політики. 

Сучасне державне управління у сфері регіональної політики передбачає 

функціонування універсального організаційно-правового механізму виявлення, 

узгодження і реалізації суспільних потреб та інтересів на основі використання 

різних правових засобів, формування суб’єктивних прав та обов’язків учасників 

суспільних процесів, переведення їхніх зв’язків та стосунків у конкретні 

правовідносини. З огляду на те що регіональна політика як об’єкт управління є 

визначальним фактором для суб’єкта управління – національної держави, тобто 

впливає на його побудову, поведінку, діяльність, вибір цілей та використання 

всього масиву засобів їх досягнення, саме він визначає адекватну йому форму 

владного регулювання. 

Система управління адміністративно-територіальними одиницями має 

будуватися, починаючи з найнижчого, базового рівня – громади. Саме 

громадяни мають визначати можливість прийняття рішень, що впливають на 

їхнє життя, і реалізовувати ці рішення через владу громади. Базовим 

принципом відповідального регіоналізму є розширення функцій і повноважень 

на регіональному рівні з одночасним посиленням відповідальності перед 

населенням і державою. Цей базовий принцип відповідального регіоналізму є 

формою розв’язання суперечності, яка існувала та існуватиме між центром і 

регіонами. У цілому він сприятиме консолідації та подальшому ефективному 

розвитку кожного регіону та держави загалом. 

Проблема децентралізації влади в Україні не є новою, проте залишається 

актуальною, оскільки за існуючої системи державотворення – управління 

занадто сконцентроване в центрі, не вистачає ресурсів і, відповідно, 

функціонування виконавчої влади на місцях є не досить динамічним, 

спостерігаються суперечності між місцевими органами влади, і, як результат – 

відчуженість людей від неї. З огляду на це потребує вдосконалення та 

приведення у відповідність з Конституцією України правове регулювання цих 

проблем. Насамперед це стосується розвитку місцевого самоврядування, 

стратегічного планування, і особливо бюджетної політики держави. 

Удосконалення місцевого управління, зокрема взаємодії органів державного 

управління та місцевого самоврядування, сьогодні залишається актуальною. 

Для ефективного розв’язання питань місцевого значення потрібна модель, яка б 

забезпечувала необхідну єдність державної влади з одночасною самостійністю 

територіальних громад. 

Зарубіжний досвід показує: практичне застосування децентралізації та 

однієї з чотирьох її форм – деконцентрації – зумовило появу явищ і процесів 

регіоналізаційного характеру в європейських країнах (тобто регіоналізації), що, 

своєю чергою, вплинуло на трансформацію усталених у цих країнах форм 

державного устрою. Тому в багатьох країнах світу так історично склалося, що 

протягом ХІХ–ХХ століть утвердилися нові форми державного устрою, які не 

лише є основою муніципальної (або місцевої) та регіональної автономій, а й 

забезпечують їхнє ефективне функціонування. Як наголошують західні 

науковці, провідними принципами європейської політики виступають 
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деконцентрація, децентралізація та регіоналізація, а «місцева та регіональна 

автономія стали принципами європейського конституційного права, тобто 

такого конституційного права, яке є спільним для всіх країн Європи». 

Розподіл повноважень між державним, регіональним та місцевим рівнями 

влади є важливим фактором здатності держави покращувати надання послуг 

населенню, а також допомагати у формуванні належного середовища для 

регіонального економічного розвитку. 

Децентралізація – процес перерозподілу або диспергування функцій, 

повноважень, людей або речей від центрального управління.
 
Децентралізація 

влади включає як політичну так і адміністративну сторони. Децентралізація 

може бути територіальною – переміщення влади від центрального міста на інші 

території, і може бути функціональною – шляхом передання повноважень на 

прийняття рішень з головного органу будь-якої галузі уряду до чиновників 

нижчих рівнів. Цей процес було названо «новим державним управлінням», 

який був описаний як децентралізація, предметне управління, конкуренція 

урядової і місцевої координації. 

Тому надзвичайно важливим напрямом децентралізації в Україні є 

впровадження механізмів об’єднання зусиль різних територіальних громад 

щодо реалізації тих чи інших функцій як шляхом їх об’єднання в одне 

муніципальне утворення, так і через міжмуніципальне співробітництво. Наразі 

в Україні вже реалізуються перші спроби об’єднання територіальних громад за 

затвердженою урядом методикою. Загалом це відповідає сучасним 

європейським тенденціям, хоча має враховувати низку застережень [5]. 

Феномен трансформації суспільних відносин в Україні, розроблення нових 

правових механізмів реалізації положень Конституції України, проведення 

адміністративної реформи в Україні внесли і продовжують вносити істотні 

зміни до змісту державного управління. На нинішньому етапі розвитку 

суспільства метою адміністративно-правового регулювання є вдосконалення 

форм і методів управлінської діяльності, установлення і регламентація таких 

взаємовідносин громадян і державних інституцій, у яких кожній людині має 

гарантуватися реальне дотримання й охорона прав і свобод, а також 

ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушень. 

В умовах глибокої політичної, економічної та соціальної кризи цей чинник 

слід завчасно враховувати, щоб упередити можливі негативні наслідки 

децентралізації. В цьому плані слід забезпечити послідовність у здійсненні 

цього процесу, зокрема, органи влади зобов’язані забезпечити спроможність 

участі народу в управлінні суспільно-політичними та суспільно-економічними 

процесами в державі: держава має посприяти зміцненню інститутів місцевого 

самоврядування, ефективності їх діяльності з метою забезпечення здійснення 

ними самоврядних функцій на рівні району та регіону, забезпечити 

ефективність системи служби в органах місцевого самоврядування, підвищення 

рівня оплати службовців місцевого самоврядування, їх освітнього та 

компетентного рівня, здійснення ефективної політики, спрямованої на 

подолання диспропорцій в економічній та інших сферах розвитку територій, 

збільшення обсягу бюджетного фінансування та вдосконалення механізму 
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трансфертів фінансових ресурсів держави на рівень територіальних громад, 

ліквідації диспропорцій у розвитку економічної та правової основ у здійсненні 

децентралізації та ін.  
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