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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

В КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Пріоритетним напрямком зовнішньополітичного курсу України являється 

рух до європейської інтеграції. Однією з головних вимог для країн кандидатів 

на вступ до ЄС являється виконання критеріїв для вступу. Ці критерії були 

визначені Європейською Радою в Копенгагені в 1993 році, в котрих відмічене, 

що країнам, котрі бажають приєднатися до Європейського Союзу необхідно 

мати: стабільні інститути, що верховенство права, гарантують демократію, 

права людини та повагу і захист меншин; дієву ринкову економіку та змогу 

справлятись з конкуренцією й дією ринкових сил в ЄС; здатність приймати та 

ефективно здійснювати зобов'язання членства, включаючи прихильність цілям 

політичного, економічного та валютного союзу [1]. 

Отже, децентралізація публічної влади являється вагомою складовою 

перетворень публічної влади та всієї політичної системи країни, зокрема. 

Децентралізація публічної влади сприяє: становленню інститутів 

громадянського суспільства; розвитку демократії (надбання населенню 

політичних прав і свобод, можливості участі в політичному процесі, залучення 

до демократичних інститутів тощо), виховання почуття відповідальності та 

громадянськості; розпаду централізованої тоталітарної держави. 

Вищеозначене стало передумовою хвилі масового впровадження реформи 

з децентралізації публічної влади в Європі відбулось другій половині ХХ ст. 

Деякі європейські країни, майбутні члени ЄС, у своїх Конституціях закріпили 

децентралізацію влади. Проте, у кожній країні децентралізація влади мала 

специфічні риси. Зокрема, у Конституції Італійської республіки 1948 р. 

зауважено, що «республіка … пристосовує принципи і методи свого 

законодавства до завдань автономії та децентралізації» [2, с. 5–6]. В Основному 

Законі Франції від 1958 р. зазначено, що «її устрій являється 
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децентралізованим» [3, с. 3]. У Конституції Іспанського королівства 1978 р. 

підкреслено, що «публічна адміністрація неупереджено служить спільним 

інтересам і діє у відповідності до принципів ефективності, спів 

підпорядкованості, децентралізації, деконцентрації та координації при повному 

підпорядкуванні закону та праву» [4, с. 29327]. В Основному законі Греції 

1975 р. зазначено, що «державна адміністрація утворюється на основі 

децентралізації» [5]. У Португальській Конституції 1976 р. прийнято, що 

«держава … поважає у своїй організації та діяльності автономний режим 

островів і принципи субсидіарності, автономії місцевих органів влади та 

демократичної децентралізації державного управління» [6, с. 2].У Румунській 

Конституції 1991 р. підкреслено, що «публічна адміністрація в 

адміністративно-територіальних одиницях ґрунтується на принципах місцевої 

автономії та децентралізації публічних послуг» [7].Основний Закон Бельгії 

1994 р. закріплює «застосування децентралізації повноважень на користь 

провінційних і комунальних установ» [8, с. 35]. Щодо України, то в статті 132 

чинної Конституції України від 1996 р. закріплено лише «поєднання 

централізації і децентралізації у здійсненні державної влади» [9, cт. 132]. Втім, 

формування української децентралізованої влади, розпочато лише  

2014–2015 рр. Тобто, набагато пізніше ніж у країнах ЄС. 

В Україні питання закріплення на конституційному рівні децентралізації 

публічної влади вже не один рік активно обговорюється у ЗМІ, у політичних 

колах і в українському суспільстві. Однак, реальних кроків у напрямку змін 

Конституції України щодо децентралізації публічної влади поки не зроблено, 

окрім розробки «проекту Закону про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)» від 01.07.2015 р. 
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