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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

НЕОБХІДНОСТІ ТА АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Визначено основні особливості процесу децентралізації сектора державного управління та його впливу на рівень 
національного та місцевого соціально-економічного розвитку. Виокремлено теоретичні засади децентралізації та 
форми її здійснення, розглянуто практичне значення “теореми децентралізації”. Досліджено актуальність даної 
проблематики в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України та світу та її вплив на рівень розвитку 
країн.  Сформульовані теоретичні підходи до оцінки ефективності реалізації політики розширення повноважень 
місцевих органів влади. Проаналізовано можливість реалізації окремих заходів з децентралізації в межах економічної 
політики держави, що стосуються соціально-економічного розвитку регіонів. Зроблено висновки щодо розглянутої у 
роботі проблеми та наведено ключові пропозиції щодо практичної реалізації політики децентралізації. 
Ключові слова: децентралізація, органи місцевого самоврядування, розподіл владних повноважень, “теорема 
децентралізації”, місцеві доходи. 

 

Постановка проблеми. Актуальність даної 
теми зумовлена тим, що задля підвищення 
ефективності функціонування публічної влади 
необхідно надання більшого обсягу повноважень 
місцевим органам влади відповідно до потреб 
громад. Політика децентралізації має мати пози-
тивний вплив на задоволення потреб місцевого 
населення і підвищувати добробут на місцевому 
рівні. Розширення повноважень місцевих органів 
влади дозволить ефективніше використовувати 
наявні ресурси і, таким чином, забезпечити ви-
щий рівень життя населення. Аналіз процесу 
децентралізації в Україні та світі засвідчує пози-
тивний ефект від впровадження її заходів, однак 
ефективність дії державних структур залежать від 
ступеню розвитку необхідної інфраструктури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед зарубіжних вчених, що приділили увагу 
дослідженню децентралізації в контексті засобу 
підвищення рівня суспільного добробуту, варто 
виокремити праці Р. Масгрейва, Б. Вайнгаста, 
що досліджували ефективність вертикального 
перерозподілу відповідальності за надання 
суспільних благ, У. Оутса - дослідника фінансо-
вої децентралізації. З вітчизняних вчених, що 
приділили активну увагу вивченню впливу 
децентралізації на рівень суспільного добробуту, 
можна виділити праці І. Лютого, А. Буряченка - 
дослідників фінансової децентралізації, С. Слухая - 
автора наукових досліджень щодо зв’язку 
розвитку інституційного середовища та 
ефективності політики децентралізації. 

Мета статті полягає у дослідженні та 
виокремленні основних теоретичних засад та 
практичних методів реалізації децентралізації 
публічного сектору задля підвищення рівня 
добробуту населення. Відповідно до 

сформульованої мети було визначено 
сукупність наступних завдань дослідження: 

● дослідити та узагальнити сутність 
децентралізації в рамках сучасної економічної 
науки, виокремити її типи та форми; 

● визначити взаємозв’язок між процесами 
децентралізації та рівнем суспільного добробуту. 

Основні результати дослідження. Протягом 
останніх двох десятиліть політика ефективного 
розподілу повноважень між центральними та 
місцевими органами влади набула важливого 
значення для більшості країн світу незалежно від 
ступеня розвитку їхньої політичної, економічної 
та соціальної систем. З правової точки зору, існує 
три форми поділу політичного устрою держави: 
унітарна держава, федерація та конфедерація [1]. 
Унітарна держава передбачає концентрацію 
суверенітету та основної маси повноважень саме 
у центрального органу влади. Федерація є 
«системою добровільного самоврядування та 
спільного управління»[1] (Кінкейд, 2002), тобто 
місцеві уряди зосереджують і здійснюють владу в 
рамках власних сфер юрисдикції. Суб’єкти, що 
створюють конфедерацію, зберігають власний 
суверенітет та об’єднуються довкола мінімальної 
платформи співробітництва. За економічним 
показником, на думку У. Оутса, майже всі країни 
є федераціями з існуванням континууму 
«центральна влада – анархічна держава». 

Децентралізація може бути здійснена за 
низхідною або висхідною моделями. Перша з 
них передбачає делегування повноважень міс-
цевим органам влади з боку центрального уря-
ду, однак саме його вплив є вирішальним при 
обговоренні глобальних питань щодо розвитку 
країни, а також при здійсненні регулювання 
соціально-економічних відносин. Дана модель 
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застосовується в більшій частині унітарних 
країн, де ключові повноваження зосереджені 
саме в центральному органі влади. За моделлю 
висхідної децентралізації створюються феде-
ральні органи влади з наданням пріоритетності 
запитам та потребам місцевих громад. 

Головна концептуальна основа децентралізації 
яскраво висвітлена в контексті засобу досягнення 
відповідного рівня суспільного добробуту у 
працях Бьюкенена, Оутса, Масгрейва та Стіглера. 
Існує певна кількість передумов активного інте-
ресу дослідників до децентралізації. По-перше, 
політика децентралізованої бюджетної системи є 
засобом підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів, незважаючи на наявність 
низки ризиків. По-друге, політика децентралізації 
є своєрідною відповіддю та результатом багато-
річного досвіду проведення політики концентра-
ції бюрократичних структур головним чином у 
країнах з перехідною економікою [4]. Центральні 
органи влади можуть передавати окремі повнова-
ження органам місцевого самоврядування і таким 
чином здійснювати нагляд та контроль за націона-
льною економічною системою та ефективністю 
використання грошових коштів. Деконцентрація, 
що є однією зі складових політики децентра-
лізації, передбачає надання соціально-побутових 
та адміністративних послуг місцевими органами 
влади, спрощуючи при цьому порядок звернень 
громадян і підвищуючи таким чином ефектив-
ність надання таких послуг. 

Низка теоретичних та практичних рішень 
створюють дискурс стосовно того, чи є децентра-
лізація позитивною економічною стратегією. З 
одного боку, надання широкого спектру повнова-
жень місцевим органам влади може призвести до 
дисбалансу в національній економічній системі та 
стати загрозою для реалізації економічної політи-
ки на національному рівні[6]. Однак децентра-
лізована система врядування може і повинна бути 
побудована таким чином, аби уникнути дестабі-
лізуючого впливу та забезпечити правильні 
стимули для розвитку. Згідно з У. Оутсом, 
держава є виробником не лише суспільних благ, а 
й локальних суспільних благ, що споживаються 
населенням на певній території. Усі блага, що 
можуть надаватися децентралізовано, завжди є 
обмеженими у просторі[2]. 

Відносно нещодавно дослідники децентралі-
зації почали замислюватись над тим, чи дійсно 
політика надання широкого спектру повнова-
жень місцевим урядам може сприяти розкрит-
тю потенціалу країн з перехідною економікою і 
чи повною мірою використовується їх інститу-

ційний потенціал для повної реалізації суспіль-
них вигод[8]. Проаналізувавши праці дослідни-
ків теореми децентралізації, можу зазначити, що 
забезпечення сталого економічного розвитку не 
є ключовою метою розширення прав регіонів та 
громад. У той же час, децентралізація сприяє 
зростанню місцевої та національної економіки, 
що в кінцевому результаті збільшить обсяг 
валового внутрішнього продукту. 

Бюджетна децентралізація є важливою скла-
довою національної економічної політики, адже 
кінцевою метою її здійснення є забезпечення 
ефективного функціонування органів державної 
влади та виконання ними власних повноважень з 
урахуванням відповідних умов та можливостей. 
У процесі здійснення децентралізації, у тому 
числі і бюджетної, повинні бути створені 
відповідні умови для практичної реалізації 
наступних завдань: 

● пропорційне виконання видаткової 
частини місцевих бюджетів залежно від обсягу 
доходів та видатків «на місцях»; 

● надання необхідних суспільних послуг і 
благ місцевому населенню залежно від уподобань 
і потреб з урахуванням рівня пріоритетності; 

● посилення відповідальності представників 
органів місцевого самоврядування за ефективне 
виконання поставлених завдань щодо 
розвитку соціальної та економічної сфери. 

Для реалізації ефективної політики децен-
тралізації необхідно максимально враховувати 
інтереси місцевого населення, адже кінцевою 
метою даної політики є зростання рівня життя 
населення країни або регіону [3]. Окрім цього, 
необхідно також умовно розділити проблемні 
питання на дві групи, аби зрозуміти наступне: 
які проблеми буде доцільніше вирішити в 
центральному органі влади, тобто на загально-
державному рівні, а які все ж варто доручити 
вирішувати місцевим органам влади у співпра-
ці з місцевим населенням. Держава є постачаль-
ником суспільних благ, які отримує населення 
незалежно від рівня доходу[4]. Це є важливою 
економічною функцією держави, однак за 
умов централізованого надання і розподілу 
суспільних благ відсутнє будь-яке врахування 
особливостей і потреб окремих громад[7]. 
Більш доцільним є розподіл ресурсів для 
надання колективних благ саме місцевим 
органам влади, адже саме вони найкраще 
зорієнтовані у тому, які саме об’єкти місцевої 
інфраструктури потребують найбільших вкла-
день. За таких умов добробут окремо взятих 
громад і регіонів підвищиться, відтак і загаль-
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ний рівень добробуту в країні також. Саме це є 
осердям сформульованої У. Оутсом ще на по-
чатку 1970-х рр. “теореми децентралізації” [9]. 
Важливим елементом політики децентралізації 
є саме контроль за діяльністю місцевих 
органів влади щодо ефективного використання 
виділених ресурсів з боку центрального органу 
влади. Формування дохідної частини місцевих 
бюджетів повинно базуватись на принципі 
еквівалентності, що полягає в отриманні 
вигоди від місцевих суспільних благ. 

Економічний розвиток громад і регіонів 
передбачає не лише збереження наявних, але й 
створення нових робочих місць на місцевому 
рівні шляхом залучення нових підприємств до 
ведення бізнесу на території окремої громади. 
На загальнодержавному рівні держава може 
сприяти розвитку бізнесу шляхом створення 
сприятливого інституційного середовища, а та-
кож привабливого інвестиційного клімату. Міс-
цеві органи влади повинні бути долучені до ме-
ханізму розподілу ресурсів особами, що мають 
намір розпочати підприємницьку діяльність в 
межах певного регіону[5]. Сукупність підпри-
ємств та галузей, що функціонують в межах 
одного чи декількох регіонів утворюють специ-
фічну форму соціально-економічних відносин 
під назвою “економічна зона”. Функціонування 
економічних зон в першу чергу спрямоване 
саме на утворення нових підприємств, що може 
забезпечити відносно стійкий рівень зайнятості 
місцевого населення та навіть гарантувати його 

зростання. Загальнодержавні органи влади 
займаються розробкою спільної для всіх 
регіонів економічної політики та нормативно-
правового забезпечення, а місцеві органи влади 
- втілювати відповідні заходи даної політики з 
урахуванням потреб громади. Зокрема, вони 
можуть використовувати акумульовані та 
розподілені засоби для розвитку окремих 
галузей, що є перспективними з урахуванням 
кліматичних, соціальних та економічних 
особливостей регіону. 

Висновки та пропозиції. Процес децентра-
лізації є одним з ключових елементів соціаль-
но-економічної політики, що реалізується 
державними органами влади. Він передбачає 
деконцентрацію владних повноважень та 
розширення самостійності громад та регіонів. 
Дана політика дозволяє вирішувати проблемні 
питання та задовольняти потреби населення 
відповідно до поточного стану розвитку регі-
ону та його особливостей. Політика бюджет-
ної децентралізації передбачає накопичення 
дохідної частини місцевих бюджетів за рахунок 
доходів від використання місцевих ресурсів, 
зокрема і суб’єктами підприємницької діяльності. 

Для забезпечення ефективної політики 
розширення повноважень регіонів та громад 
необхідно розділити проблеми та нагальні 
питання між центральними та місцевими 
органами влади, ввести систему контролю за 
доцільністю та повнотою використання 
наданих місцевим громадам ресурсів. 
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