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ВДОСкОналення ОрганІВ ВикОнаВчОї ВлаДи В умОВах ДеценТралІзацІї
анотація. Досліджено теоретико-методологічні аспекти організаційної структури виконавчої влади в 
умовах децентралізації. Проведено аналіз роботи організаційної структури органів виконавчої влади. 
Розглянуто діяльність органів виконавчої влади в сучасних умовах та стратегію їх реформування. Осно-
вну увагу зосереджено на характерних рисах децентралізації, які необхідно враховувати під час визна-
чення змісту заходів щодо вдосконалення організації влади. Обгрунтовується необхідність припинення 
дублювання повноважень, функцій та завдань різних рівнів публічної влади на місцевому рівні, зведення 
до мінімуму кількісного показника делегованих повноважень, розвиток форм взаємодії територіальних 
громад та їх представницьких органів, реальної можливості впливу громади на процес прийняття рішень; 
зміцнення територіальної, організаційної та матеріально-фінансової основ функціонування місцевого 
самоврядування в Україні. Проаналізовано шляхи удосконалення організаційної структури органів ви-
конавчої влади та можливість запровадження світового досвіду вдосконалення в умовах становлення ре-
форми децентралізації в Україні.
ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, органи виконавчої влади, організаційна 
структура, система управління.
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ImprOVemenT Of bODIes Of execuTIVe pOwer  
In The cOnTexT Of DecenTralIzaTIOn

summary. In the article the theoretical and methodological aspects of the organizational structure of execu-
tive power, regulatory frameworks of functioning of bodies of executive power in the context of decentralization 
are researched. The problems of functioning of the system of local government are analysed, certainly basic 
directions of perfection of co-operation of local state administrations and organs of local self-government in 
realization of imperious plenary powers. The analysis of work of organizational structure of bodies of executive 
power. The activities of bodies of executive power under existing conditions and the strategy of their reforming 
have been examined. With allowance for current approaches to decentralization within theory of public ad-
ministration we have focused on specific features of decentralization which must be taken into account when 
determining the content of measures on improving structure of public authorities. The necessity of stopping 
duplication of powers, functions and tasks of different levels of public authority at the local level is substan-
tiated, minimization of the quantitative indicator of delegated authority, development of forms of interaction 
between territorial communities and their representative bodies, real possibility of community influence on 
decision-making process; strengthening of the territorial, organizational and material and financial basis of 
the functioning of local self - government in Ukraine. Attention on the appropriateness of centralization and 
decentralization correlation into the reforming of local self-government is focused. Formulated proposals for 
the improvement of the legislative framework which regulates the organization of public authorities at the 
district level in the context of decentralization. The author reveals the essence of decentralization as a process 
for improving the management system through its transfer to a higher level of publicity or, in other words, ac-
cessibility that contributes to its unity and integrity. The ways of improvement of the organizational structure 
of bodies of executive power and the possibility of implementa the international experience of improvement in 
the context of decentralization reform in Ukraine are analysed.
Keywords: decentralization, local self-government, bodies of Executive power, organizational structure, 
management system.

Постановка проблеми. Дeцeнтрaлiзaцiя як 
вaжливий прoцec дeржaвoтвoрeння являє 

сoбoю нe тiльки фaктичнe пeрeдaвaння влaдних 
пoвнoвaжeнь вiд цeнтрaльних мiсцeвим oргaнaм 
влaди тa нaдiлeння при цьoмy oргaнiв мiсцевoгo 
сaмоврядyвaння ширoкими aвтoнoмними пoвнo-
вaжeннями. Дeцeнтралізація влади як складова 
дeржавної політики є однією з визначальних у по-
рядку денному реформ. На етапі реформування 
системи органів державного управління й орга-
нів місцевого самоврядування досить актуальною 
є проблема вдосконалення місцевого управління, 
зокрема взаємодії органів державного управління 
та органів місцевого самоврядування. 

Традиційно усталений погляд на децентралі-
зацію як на процес, за якого в рамках централі-

зованої держави утворюються самостійні одиниці, 
що є носіями місцевого самоврядування , потребує 
вироблення нових підходів до аналізу його змісту. 
Результатом цього має стати розмежування по-
вноважень, функцій і відповідальності щодо на-
дання державних і громадських послуг між цен-
тральними та місцевими органами виконавчої 
влади й органами місцевого самоврядування [8].

Саме місцеве самоврядування виступає од-
ним із головних елементів і суб’єктом децен-
тралізації державної влади у процесі надання 
управлінських послуг. Однак більша частина ви-
дів державно-управлінських послуг залишається 
у виключній компетенції місцевих і регіональ-
них органів виконавчої влади. Переваги в на-
данні цих послуг залежать від напрямів їхньої 
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діяльності. Здебільшого це стосується регіональ-
них підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, які спеціалізуються на наданні окремих 
видів послуг. 

Для ефективного розв’язання питань місце-
вого значення потрібна модель, яка б забезпечу-
вала необхідну єдність державної влади з одно-
часною самостійністю територіальних громад, 
сприяла ефективності взаємодії органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних засад децентралізації 
присвячені роботи багатьох українських учених, 
а саме В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, І.П. Бут-
ка, В.М. Вакуленка, І.А. Грицяка, С.Д. Дубенка, 
В.В. Копейчикова, Л.Т. Кривенка, Н.М. Мельтюхо-
вої, Н.М. Мироненка, Ю.В. Наврузова, П.І. Надо-
лішнього, Н.Р. Нижника. Та аспект встановлення 
взаємозв’язку між рівнем децентралізації держав-
ного управління та ступенем фінансової неза-
лежності місцевого самоврядування потребує по-
дальшого дослідження, що обумовлює доцільність 
продовження наукового пошуку в цьому напрямі.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідженню теоретич-
них засад децентралізації державного управлін-
ня та її ролі в становленні системи фінансового за-
безпечення місцевого самоврядування більшою 
мірою приділяє увагу західна економічна думка, 
представлена працями А. Бретона, К. Кайзе-
ра, Дж.Е. Кі, Дж. Ма, М. Портера, П. Селмона, 
У. Тірска, Дж. Фалетті. Це пов’язано з тим, що 
ідеї децентралізації вперше виникли саме в кра-
їнах заходу, де набули подальшого розвитку 
й оформилися в ефективну модель державного 
управління. Та на теренах вітчизняної наукової 
думки аспект встановлення взаємозв’язку між 
рівнем децентралізації державного управління 
та ступенем фінансової незалежності місцевого 
самоврядування потребує подальшого дослід-
ження, що обумовлює доцільність продовження 
наукового пошуку в цьому напрямі.

мета статті. Головною метою статті є погли-
блення теоретичних аспектів організаційної струк-
тури виконавчої влади в умовах децентралізації 
та обґрунтування напрямів її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. З 2014 року 
до вказаних регуляційних інструментів було 
долучено інший вагомий інституційний інстру-
мент впливу на розвиток регіонів й управління 
ними – децентралізацію влади на рівні терито-
ріальних громад. Децентралізація розглядаєть-
ся і як основа реформування управління регіо-
нами та територіальними одинцями, і як основа 
для розбудови місцевої демократії й поширення 
принципів місцевого самоврядування відповідно 
до європейських стандартів. 

Нормативно-правовий каркас реформи де-
централізації і далі є предметом підвищеної 
уваги політичних гравців, експертів та громад-
ських діячів. Цей фокус уваги зумовлено потре-
бою встановлювати та коригувати механізми 
децентралізації влади відповідно до актуальних 
пріоритетів зміцнення державності та стимулю-
вання демократичних перетворень в Україні. 
Серед викликів упровадженню децентралізації 
у цій сфері виділяється проблема узгодженості 
між очікуваними та встановленими нормативно-

правовими рамками реформи, зокрема у частині 
формування спроможних територіальних гро-
мад. Політичні реалії можуть вносити свої кори-
гування до послідовності кроків упровадження 
децентралізації влади; водночас стратегічний 
вектор реформи є цілісним, а корекції зазнають 
тактичні кроки щодо його реалізації [4].

Цілісне бачення очікуваних змін від рефор-
ми децентралізації було закладене у Концеп-
ції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, 
що була ухвалена Кабінетом Міністрів України 
1 квітня 2014 року. Цей установчий документ по-
кликаний розв’язати низку проблем, що стоять 
на заваді розвитку місцевого самоврядування 
та гальмують упровадження публічних політик 
у масштабах держави.

Децентралізацію, як багатоаспектне поняття, 
по-різному визначають у наукових роботах за-
лежно від зосередження уваги на тих чи інших 
його аспектах та формах. Відповідно децентра-
лізацію розглядають, як принцип, метод, влас-
тивість державного управління. Серед форм 
децентралізації виділяють політичну, адміні-
стративну, демократичну, ринкову, просторову, 
фінансово-бюджетну та децентралізацію надан-
ня громадських послуг.

Розглядаючи проблеми децентралізації, до-
слідники підкреслюють важливість пошуку ба-
лансу централізації та децентралізації як необ-
хідність для забезпечення ефективної діяльності 
органів місцевої та центральної влади. Серед при-
чин, які спонукають до передачі більшого обсягу 
повноважень органам місцевого самоврядування, 
фахівці виділяють більший рівень ефективності 
та підзвітності органів місцевого самоврядування, 
кращі перспективи місцевого розвитку, а також 
впровадження демократії та захист прав грома-
дян [5]. Дослідники зосереджують увагу на розви-
ток територій та місцевої демократії.

Зміст виконавчої влади, діяльності її органів 
випливає з призначення. Найбільш розповсю-
дженою позицією щодо призначення виконавчої 
влади є втілення в життя рішень прийнятих пар-
ламентом. Тобто, основна роль виконавчої влади 
та її органів полягає у забезпеченні реалізації 
законів держави, що і визначає її зміст. Діяль-
ність виконавчих органів ґрунтується на законах 
держави і спрямована на їх виконання. Покли-
кання цієї влади полягає у виконанні управлін-
ської організаційної діяльності, спрямованої на 
виконання правових актів, прийнятих або без-
посередньо народом, або його представницьки-
ми органами. Саме це представляє сутність усієї 
діяльності виконавчої гілки влади й характер 
повноважень її органів, визначає підзаконність 
усіх рішень цієї влади [1].

Отже, виконавча влада має свою відміну від 
інших гілок влад діяльність, що спрямовується 
на виконання законів, втілення їх в життя. Осно-
вним же завданням виконавчої влади є управ-
ління соціальними та економічними процесами 
суспільства, керуючись при цьому законодавчи-
ми актами.

Варто зазначити, що роль виконавчої влади 
багато в чому полягає не тільки у виконанні за-
конів прийнятих законодавчим органом. Діяль-
ність цієї гілки влади охоплює різні сфери жит-
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тєдіяльності суспільства. Для більш ефективної 
роботи вона має повноваження, що не пов’язані 
виключно з виконанням законодавчих актів. 
Помилково було б зводити роль і призначення 
виконавчої лише до виконавчих функції, адже 
здійснення державного управління потребує не 
лише чіткого виконання, а й вміння удоскона-
лювати нормативно-правову базу, реагувати на 
суспільні потреби тобто за нею залишається мож-
ливість творчих дій. Також, органи виконавчої 
влади виконують і розпорядчі функції, що про-
являються при здійсненні державного управлін-
ня ухвалюючи певні рішення та контролюючи 
галузі, що підпорядковуються їм.

Отже, виходячи з вищевказаного, виконавчу 
владу можна охарактеризувати як одну з гілок 
державної влади на яку покладається реаліза-
ція нормативно-правових актів держави шляхом 
забезпечення їх виконання з метою впливу на 
державу та суспільство. Така оцінка характеру 
діяльності виконавчої влади пов’язана в пер-
шу чергу з її функціональними особливостями 
та відведеною для неї ролі серед трьох гілок влад.

Для ефективного розв’язання питань місце-
вого значення потрібна модель, яка б забезпечу-
вала необхідну єдність державної влади з одно-
часною самостійністю територіальних громад, 
сприяла ефективності взаємодії органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування. 

Взаємодія органів державного управління 
і представницьких органів місцевого самовряду-
вання повинна бути логічно обґрунтована, тому 
що, по-перше, це дозволяє найефективніше реа-
лізовувати принцип поєднання державного і міс-
цевого інтересів при здійсненні управління на 
місцях; по-друге, здійснення делегованих повно-
важень обласними державними адміністраціями 
дозволяє поліпшити якість державного управ-
ління, оскільки державні завдання вирішуються 
з розумінням суті проблем населення області або 
району і з урахуванням місцевих можливостей; 
по-третє, таке делегування дозволяє уникнути 
створення громіздких та численних виконавчих 
органів обласних і районних рад при збереженні 
якості здійснення повноважень [6]. 

При розробці проектів децентралізації та при 
здійсненні відповідних реформ необхідно не до-
пустити помилок, які можуть призвели до втрати 
координації в управлінні та до виникнення кон-
фліктів між центральними і місцевими органами 
влади. Наслідком чого може бути дестабілізація 
в країні; диспропорції у соціально-економічному 
розвитку територій, ускладнення реалізації дер-
жавних та регіональних програм. 

Для того щоб забезпечити їх раціональне 
співвідношення, необхідно, насамперед, до-
тримуватись таких принципів: комплімен-
тарності – неперервність у структурі влади, 
рівномірний розподіл її функцій; департамента-
лізації – поєднання функціональних (галузевих) 
і територіальних функцій, консолідація яких за-
безпечує єдину політику з обслуговування насе-
лення; демократизму – широка участь населен-
ня у прийнятті рішень та розробка програм, що 
базуються на механізмах залучення населення 
до поточних справ держави, виділення сфер по-
вноважень громадських об’єднань; субсидіарнос-
ті – перерозподіл повноважень: на вищому рівні 

вони здійснюються за умови неможливості їх ви-
конання на нижчому рівні [3]. 

В умовах децентралізація органи виконавчої 
влади повинні сприяти формуванню та функ-
ціонуванню ефективної моделі публічної влади 
на загальнонаціональному, регіональному і міс-
цевому рівнях. Також повинно забезпечуватися 
підвищення ефективності роботи державного ме-
ханізму й активізуватися розвиток регіонів і муні-
ципалітетів на засадах демократії. Показниками 
ж такої ефективності й активізації є повноцінне 
забезпечення прав, законних інтересів місцевого 
населення, яке структуроване в комунально-му-
ніципальних та регіональних громадах, а також 
в органах територіальної самоорганізації [2]. 

Лише належний та ефективний розподіл 
функцій та повноважень між рівнями органів 
місцевого самоврядування та органами виконав-
чої влади на засадах субсидіарності; ефективне 
та стабільне функціонування органів місцевого 
самоврядування, забезпечення прозорості діяль-
ності органів місцевого самоврядування та їх 
посадових осіб, мінімізація умов для корупції; 
безпосередня участь громад у вирішенні питань 
місцевого значення, ефективність громадського 
впливу на прийняття рішень органами місцево-
го самоврядування; організаційна та фінансова 
самостійність територіальних громад, представ-
ницьких органів місцевого самоврядування, на-
ближення їх можливостей та якості діяльності 
до європейських стандартів може забезпечити 
та гарантувати успішність.

Форми взаємодії місцевих органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування є, за 
своєю суттю, формами реалізації їх повноважень. 
Зокрема, вони мають бути демократичними, за-
безпечувати права і свободи людини та громадя-
нина, науково обумовленими, застосовуватись 
компетентно, мати правову визначеність, постій-
но вдосконалюватись тощо [7].

Зарубіжний досвід останніх десятирічь з пи-
тань модернізації публічного управління свід-
чить, що ключовим моментом у цьому процесі 
був перегляд відносин між центральним, регіо-
нальним, місцевим рівнями державного управ-
ління та місцевим самоврядуванням. Крім того, 
у дослідженнях відзначається значущість децен-
тралізації для країн, які перебувають у стадії 
глибинних змін у системі регулювання суспіль-
них відносин. Загалом аналіз зарубіжного до-
свіду дозволяє фахівцям зробити висновок, що 
децентралізація має значний потенціал та пер-
спективи для місцевого розвитку.

Висновки і пропозиції. Отже, виконавча 
влада є важливою гілкою влади на яку поклада-
ється особлива функція виконання. Саме з цією 
особливістю вона виконує важливу роль особли-
во коли йдеться мова про ефективне втілення 
нормативно-правових актів держави, контроль 
за втіленням реформ. При цьому дана гілка 
влади маю свою самостійність по відношенню до 
інших гілок. Також, варто зауважити, що вико-
навча влада є основою здійснення державного 
управління, а тому більшість перетворень в дер-
жаві зазвичай починаються саме з реформуван-
ня виконавчої гілки, що і спонукає науковців все 
частіше звертатись до ролі та місця виконавчої 
влади в системі державної влади.
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висновок, що децентралізація відкриває значні 
перспективи для забезпечення спроможності 
місцевого самоврядування самостійно вирішува-
ти питання місцевого життя, зокрема підвищен-
ня ролі громадян, їх впливу на процес прийняття 
та втілення рішень щодо забезпечення умов со-

ціального та економічного розвитку суспільства. 
Подальше вивчення зазначеної проблематики 
потребує уточнення та децентралізації питання 
надання послуг органів місцевого самоврядуван-
ня територіальним громадам, їх класифікації, 
механізмів забезпечення на всіх рівнях місцево-
го самоврядування.
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