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Вступ

Останні майже півстоліття процеси децентралізації поширилися на більшість країн 
світу незалежно від характеру їх політичного устрою, розмірів та рівня економічного та соці-
ального розвитку. 

Численні дослідження присвячуються фундаментальним питанням щодо змісту децен-
тралізації та причин її запровадження. Сучасна концепція децентралізації, що сформувалася 
в результаті тривалої трансформації, полягає в тому, що вона містить в собі не тільки транс-
ферт повноважень та відповідальності всередині системи органів влади, а й розподіл по-
вноважень та ресурсів для формування публічної політики всередині суспільства в цілому. 

Існування широкої в міжнародному масштабі реформи в цій сфері викликає принайм-
ні два питання: чи очевидними є емпіричні підтвердження, що децентралізація повсюдно 
сприяє розвитку країн, регіонів, громад? Чому рівень централізації залишається достатньо 
високим, а останнім часом у різних країнах активізується процес, який отримав назву «ре-
централізація»? 

Більшість науковців, які досліджують наслідки здійснення децентралізації, дають не-
однозначні відповіді: в одних країнах децентралізація покращує надання публічних послуг, 
погіршуючи або залишаючи їх незмінними в інших. Теоретичні висновки, що базуються на 
численних моделях, не підтверджуються такими ж численними прикладами, часто навіть в 
одних і тих же країнах.

Широкий спектр отриманих результатів, які по-різному трактують вплив децентралі-
зації на окремі сфери суспільного життя, може пояснюватися кількома обставинами,у тому 
числі: різноманітними підходами до визначення децентралізації; відмінними моделями, що 
використовуються для оцінювання; недостатньою точністю отриманих результатів; немож-
ливістю виокремити та оцінити дію тих чи інших факторів, які впливають на розвиток одно-
часно із децентралізацією.

Зокрема, слід визнати, що існуючі дослідження політичних наслідків децентралізації 
менш поширені, ніж економічні чи соціальні. Емпірична література не дає чітких обгрунту-
вань, наскільки децентралізація, у тому числі та, яка використовує асиметричність у розпо-
ділі повноважень між регіонами, негативно впливає на поширення сепаратистських тенден-
цій, що загрожують єдності країни.

Чому ж реформа з такими численним аргументами в її перевагах не завжди досягає 
бажаної мети?

Фактори, що змушують державні органи влади децентралізувати повноваження та 
ресурси й аргументи, які вони використовують у цьому разі, змінюються весь час і є різними 
на різних територіях. Варіації форм і ступенів децентралізації відображають різні відповіді 
на питання субсидіарності, тобто, яким є найнижчий прийнятний рівень, до якого повинна 
бути децентралізована та чи інша сфера політики. Твердження про різні територіальні чи 
політичні ідентичності були важливою мотивацією створення більш децентралізованих 
державних структур, проте останнім часом, як відмічають науковці, домінують економічні 
аргументи, оскільки державні органи влади шукають можливі «економічні дивіденди» від 
децентралізації з точки зору вигід ефективності та покращеного місцевого зростання. 

Результати багатьох наукових досліджень надають можливість аргументувати, що цен-
тралізацію і децентралізацію доцільно розуміти, відповідно, як концентрацію, дифузію чи 
розподіл повноважень, а не стільки як більш наближений чи віддалений від національного 
рівня влади процес прийняття рішень, як це зазвичай розуміється. Децентралізація краще 
усвідомлюється як розподіл повноважень по всіх територіальних рівнях влади, тоді як цен-
тралізація повинна означати концентрацію повноважень на певному конкретному територі-
альному рівні, який може ранжуватися від місцевого до глобального.

Отже, фактично мова повинна йти про пошук певного балансу повноважень між різни-
ми територіальними рівнями центральної, місцевої влади та органами місцевого самовря-



дування, який має бути витриманий з метою найбільш ефективного і справедливого забез-
печення доступу громадян, юридичних осіб до різноманітних публічних послуг. 

У пропонованій монографії здійснюється спроба надати узагальнююче уявлення про 
існуючі підходи до визначення децентралізації, її типів та форм. Наголос робиться на тому, 
що власне децентралізація не є самодостатнім феноменом, а являє собою складний, ба-
гатофункціональний інструмент державного управління, з високим потенціалом впливу на 
розвиток країни та її регіонів і громад, який слугує вдосконаленню надання населенню та 
юридичним особам публічних послуг. Децентралізація розглядається як реакція органів 
державної влади на виклики, що формуються в суспільстві. Процеси децентралізації лише 
обслуговують розвиток тієї чи іншої країни; характер її здійснення є похідним від самого 
розвитку, і наслідки від децентралізації такі ж непередбачувані, як і наслідки самого роз-
витку, адже децентралізація асоціюється із можливостями території адаптуватися до змін 
економічного середовища і використовувати свій економічний потенціал. З іншого боку, 
централізація та децентралізація уявляються складовими одного континууму, баланс яких 
формується в кожний конкретний історичний період і має забезпечити розвиток таких інсти-
тутів, як держава та територіальні громади. 

У книзі подано аналіз проведення реформ децентралізації в різних країнах світу, наве-
дено наукові та практичні підходи до оцінювання впливу децентралізації на різні аспекти 
суспільного життя, а також до виміру власне децентралізації. 

Актуальним для читача також убачається дослідження процесу децентралізації в 
Україні, розгляд актуальних проблем, пов’язаних із подальшим її впровадженням як на рівні 
громад, так і регіонів. 



Розділ 1

 Теоретичні аспекти дослідження децентралізації

1.1. Генезис концепцій децентралізації 
У загальному вигляді децентралізацію розглядають як багатогранне поняття і відно-

сять до процесу, чи ситуації передавання (transfer) влади (повноважень) та відповідальності 
щодо надання публічних (суспільних) послуг від центрального (національного) до нижчих 
(субнаціонального, регіонального, місцевого) рівнів влади чи квазі незалежних державних 
установ та/або приватного сектору [195]. 

Таке трактування вбачається надзвичайно важливим з огляду на концептуалізацію 
поняття децентралізації, принаймні в декількох аспектах.

 По — перше, децентралізація не існує поза державою, вона здійснюється власне дер-
жавою, за правилами, які ж і встановлює. Децентралізація розглядається як свідома та 
цілеспрямована дисперсія (розосередження) повноважень, фінансів, персоналу по різних 
територіальних рівнях влади і може супроводжуватися (як правило супроводжується) сут-
тєвим скороченням можливостей побудови ієрархії у підзвітності та відповідальності, що 
абсолютно є не природним для будь-якої влади. Отже, такому процесу завжди притаманний 
певний спротив, або, принаймні, небажання втрачати контроль над владними повноважен-
нями та ресурсами. На актуальність можливої подібної поведінки центральної бюрократії 
звертає увагу відомий науковець Ж.-П. Фаге, який підкреслює, що децентралізація може не 
досягти мети сприяння розвитку. Часткова, «цинічна» децентралізація дуже широко поши-
рюється, наприклад, коли передається відповідальність за витрати без автономії прийняття 
рішення, чи повноваження розподіляються між різними територіальними одиницями для 
посилення ролі центральної влади [88].

По-друге, саме явище трансферту влади та ресурсів свідчить про те, що централізацію 
та децентралізацію можливо уявляти двома крайніми станами єдиного континууму, що 
характеризує державно-управлінський простір, де відбувається прийняття різноманітних пу-
блічних рішень. Один із найвідоміших у світі фахівців з питань децентралізації В. Оутс зазна-
чав, що різниця між системами органів влади країн виявляється більше у ступені (глибині) 
децентралізації, аніж у різних її категоріях. За Оутсом між двома екстремальними станами — 
унітарні і анархічні системи — можна знайти більш-менш централізовані федеративні систе-
ми [135, с. 18]. Рис. 1.1 ілюструє цю точку зору в спрощеному вигляді. 

Рис 1.1. Континуум державних систем за В. Оутсом

У зв’язку з цим, по-третє, немає підстав протиставляти поняття централізація/децен-
тралізація як антоніми. Адже у будь-якій точці означеного континууму, за винятком двох 
крайніх, завжди існуватиме наявність централізованих та децентралізованих підходів до 
здійснення різних сфер політики. Належний їх баланс є важливим для ефективного та ре-
зультативного функціонування державного управління. Адже не всі функції можуть (чи 
повинні) фінансуватися та виконуватися у децентралізований спосіб. Навіть коли національ-
ні органи влади децентралізують відповідальність, вони часто залишають за собою роль 



нагляду. Центральна влада повинна створювати чи забезпечувати необхідні умови, які да-
ють змогу місцевим органам влади чи неурядовим організаціям взяти на себе більше відпо-
відальності. Органи виконавчої влади національного рівня часто відіграють ключову роль 
у забезпеченні децентралізації через створення належної й ефективної державної політики 
та регулювання і посилення місцевих інституціональних можливостей для взяття на себе 
місцевою владою відповідальності за нові функції. 

 По-четверте, децентралізація, як передавання повноважень та ресурсів від централь-
них органів влади, не може розглядатися як самоціль: нерідко її пов’язують із демократич-
ними та політичними процесами, невиправдано залишаючи осторонь раціональну складову. 
Ось чому здійснення децентралізації завжди повинно супроводжуватися вимогою її доклад-
ного проектування та оцінювання з точки зору її здатності (порівняно із централізацією) до-
сягнути більш широких цілей — справедливості, ефективності, якості та фінансової обгрунто-
ваності, а успіх децентралізації безпосередньо залежить від підготовки як центральних, так 
і місцевих органів влади до децентралізованого адміністрування [53, с. 1513]. 

Дослідження наукових джерел свідчать про те, що концепція децентралізації вибудову-
валася на перетині теорій фіскального федералізму, державного управління та політичних 
наук.

 Теорії фіскального федералізму в рамках децентралізації фокусують увагу на максимі-
зації соціального добробуту, який характеризується як комбінація економічної стабільності, 
ефективності та рівності. Формування прийнятної в певний історичний період конфігурації 
цих складових і визначення важливості кожної з них залежить від контексту, у якому де-
централізація відіграє важливу роль при розміщенні ресурсів на тому територіальному рівні 
влади, який оптимізує соціальний добробут [133]. Моделі фіскального федералізму дають 
уявлення про те, яку міру впливу на добробут населення мають фіскальні повноваження у 
того чи іншого рівня влади.

Теорія державного управління розглядає концепти децентралізації з точки зору побу-
дови ефективних, результативних та раціональних структур органів виконавчої влади (адмі-
ністративна децентралізація) [192]. Основні аргументи раціональності децентралізації буду-
ються на вигодах, що отримуються в результаті автономії місцевих органів, яка надається 
центральною владою [166]. 

З точки зору державного управління децентралізація використовується з метою ви-
рішення завдань суспільного сектору, пов’язаних із наданням публічних товарів та послуг, 
що безпосередньо стосується ієрархічного та функціонального розподілу повноважень між 
центральним й іншими (не центральними) органами влади, які створюються на різних адмі-
ністративно — територіальних рівнях [61]. 

 Теорії політичних наук досліджують децентралізацію з точки зору її впливу на мобілі-
зацію, організацію, артикуляцію, участь, відстоювання та узагальнення інтересів різних груп 
населення. Усі політичні системи здійснюють ці процеси, і шлях, який вони використовують, 
залежить від контексту. Децентралізовані політичні системи — це системи, у яких політичні 
актори і проблеми актуалізуються на місцевому рівні і, принаймні частково, незалежні від 
таких же політичних сил та проблем на національному рівні [95]. 

У політично децентралізованих системах населення визначає інтереси та формує 
власну ідентичність на основі місцевих проблем, а організації, такі як партії та соціальні 
рухи, конкурують між собою на місцевому рівні за виборців. Отже, вибори можуть слугувати 
очевидним індикатором представництва інтересів, що з’являються на різних територіальних 
рівнях. Місцеві вибори, принаймні, збільшують вірогідність того, що низка політичних функ-
цій є децентралізованими. Електоральні компоненти є найбільш вагомими індикаторами по-
літичної децентралізації, оскільки вони втілені у фундаментальні аспекти політичної влади. 
Вибори адресують проблеми представництва, що є основним шляхом «постачання» інтере-
сів, до законодавчої та виконавчої влади.



Концепції децентралізації протягом останніх чотирьох десятиріч достатньо суттєво змі-
нювалися разом з уявленням про зміст і характер державного управління. До початку 1980-
х рр. державна влада розглядалася як інституціональне втілення державного суверенітету і 
як домінантне джерело прийняття політичних та законодавчих рішень. У цей період децен-
тралізація ототожнювалася із деконцентрацією ієрархічних владних структур та бюрократії: 
органи державної влади різних країн почали децентралізувати свої структури з метою на-
дання публічних послуг у більш ефективний спосіб через надання місцевим органам вико-
навчої влади більшої відповідальності у цій сфері [165].

Наприкінці минулого століття органи влади впроваджували три основні форми децен-
тралізації: деконцентрацію, деволюцію (передавання) та делегування. 

Деконцентрація передбачала переміщення адміністративної відповідальності від мі-
ністерств та інших центральних органів виконавчої влади на регіональні та місцеві адміні-
стративні рівні шляхом створення відповідних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади та трансферту їм низки повноважень для прийняття рішень.

 Деволюція мала на меті посилення місцевих органів влади через передавання їм по-
вноважень, відповідальності та ресурсів для забезпечення інфраструктури надання послуг, 
підтримки охорони здоров’я та безпеки громадян, а також формування та імплементації 
різних сфер політики на місцевому рівні.

 Шляхом делегування державні органи влади передавали повноваження для організа-
ції здійснення окремих функцій напівавтономним від центральних урядів установам з регіо-
нального планування та агентствам розвитку, державним підприємствам, а також багатоці-
льовим або спеціально створеним публічним органам влади. [166; 163]. 

Із посиленням проявів глобалізації, пов’язаних зі зростанням міжнародної торгівлі, 
активізацією економічної, соціальної та політичної взаємодії країн крізь державні кордо-
ни, швидке поширення технологічних інновацій, які збільшили масштаб і знизили вартість 
комунікацій та транспортування товарів та послуг, сприяли поширенню знань та інформації, 
суттєво змінюється уявлення про зміст і форми державного управління та притаманні йому 
функції. 

Глобалізація змусила державні органи влади визнати обмеження та слабкість центра-
лізованого економічного планування та менеджменту. Зміщення акценту в теоріях розвитку 
і стратегіях економічного зростання у напрямі базових людських потреб, цілей, орієнтова-
них на добробут, що базуються на справедливості, а також розвитку на основі участі органів 
місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості, також було спрямоване на підвищен-
ня попиту на децентралізацію [111]. 

Розширена управлінська концепція, що полягала в трансформації державного управ-
ління в публічне управління, включила як його суб’єкти не тільки органи державної влади, 
а й інші інститути суспільства, у тому числі приватний сектор та громадські об’єднання. 
Дискусії щодо подібних поглядів мали широкий спектр: від чіткого розподілу відповідально-
сті всередині органів влади до проблем, наскільки значним має бути втручання держави в 
економічну діяльність, чи центральні органи влади стримують або сприяють економічному 
зростанню і соціальному розвитку, якою має бути роль влади, приватного сектору та грома-
дянського суспільства[79].

Таким чином, державна влада стала розглядатися лише як один, хоча і критично важ-
ливий, публічний інститут; факт, що на життя людей, крім держави, також впливають рішен-
ня підприємців, приватних компаній, мультинаціональних корпорацій та міжнародних фінан-
сових інституцій, а також різних місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, 
організацій громадянського суспільства, що здійснюють діяльність як всередині, так і за 
межами національних територій, став більш очевидним [164].

 Глобалізація також виявилася суттєвим фактором територіальної дисперсії економіч-
ної діяльності серед країн та всередині країн. Вона посилила тиск на органи влади всіх тери-



торіальних рівнів щодо розширення адміністративних і фіскальних спроможностей субнаці-
ональних (регіональних) адміністративних одиниць, а також міст, сільських територій щодо 
підвищення участі індивідів та підприємств у глобальному ринку з метою отримання вигід 
від нього.

Сучасна концепція децентралізації, що сформувалася в результаті подібної трансфор-
мації, полягає в тому, що вона містить в собі не тільки трансферт повноважень та відпові-
дальності всередині системи органів влади, а й розподіл повноважень і ресурсів для фор-
мування публічної політики всередині суспільства. У цьому трактуванні децентралізація 
концептуалізується принаймні в чотирьох типах: адміністративному, політичному, фіскаль-
ному та економічному (ринковому).

 Необхідно зауважити, що, нові інформаційні технології надали можливість науковцям 
розширити цей перелік так званою віртуальною децентралізацією, суть якої полягає у ви-
користанні Інтернету для створення інформації та надання доступу населенню та бізнесу до 
різноманітних послуг. Як свідчать дослідження, віртуальна децентралізація є ефективнішим 
інструментом контролю корупції та тіньової економіки за інші типи децентралізації. Надання 
державних послуг на основі Інтернету може бути значно дешевшим, дуже швидко пристосо-
вуватися до змін (зростання масштабу пропозиції послуг), а також мати більшу географічну 
досяжність [100, с. 23].

Науковцями сформований також інший фундаментальний підхід до класифікації моде-
лей децентралізації: залежно від напряму процесу — згори-донизу (top-down) або знизу-дого-
ри (bottom-up). Їх характеристика наведена в табл. 1.1. 

Перша модель — «згори-донизу» надає центральним органам влади «стратегічну» 
перевагу у вигляді максимального контролю повноважень: така децентралізація зазвичай 
запроваджується в унітарних державах і передбачає трансфер попередньо визначених 
центральною владою повноважень та відповідальності до спеціалізованих установ («функ-
ціональна» децентралізація — у Франції; ці установи інкорпоровані в державні інституції, чиї 
юрисдикції визначаються статутами) або установ, діяльність яких здійснюється в рамках 
певної території («територіальна децентралізація»).



Таблиця 1.1

Моделі децентралізації та їх характеристики

Складено за [68].

Значно рідше на практиці застосовується друга модель децентралізації — знизу-дого-
ри, яка стосується федеральних органів влади. За цієї моделі пріоритет надається місцевим 
потребам і місцеві органи влади мають значну автономію.



Модель децентралізації «згори донизу» традиційно пов’язана з такими формами, як 
деконцентрація, делегування та деволюція [98]. 

1.2. Типи і форми децентралізації
Кожен із означених типів децентралізації (політичний, адміністративний, фіскальний та 

ринковий) характеризується власною моделлю (design), яка відповідає політичній структурі 
та адміністративним чи політичним проблемам конкретної країни. Вплив децентралізації 
визначається обраним її типом, цілями та умовами, в яких вона здійснюється. Адміністра-
тивна, політична, економічна та фіскальна децентралізації можуть також впроваджуватися 
в різноманітних формах і їх поєднаннях у різних конфігураціях як серед різних країн, так і в 
межах конкретної країни.

Адміністративна децентралізація
Адміністративна децентралізація, насамперед, стосується перерозподілу повноважень 

щодо прийняття та реалізації управлінських рішень органами виконавчої влади. Цей тип 
децентралізації використовується з метою раціоналізації вирішення завдань суспільного 
сектору, пов’язаних із наданням публічних товарів та послуг. У найбільш загальному вигляді 
адміністративна децентралізація має справу з ієрархічним та функціональним розподілом 
повноважень між центральним й іншими (не центральними) органами виконавчої влади, що 
існують на різних адміністративно — територіальних рівнях. 

Наукова література класифікує адміністративну децентралізацію, використовуючи в 
основному три її найбільш відомі форми, такі як деконцентрація, делегування та деволюція 
[162]. Такий підхід до цього типу децентралізації розглядає вищеназвані категорії не більше, 
як точки континууму адміністративної автономії. В цьому разі під автономією розуміється 
здатність конкретного територіального рівня влади приймати рішення та діяти в рамках 
визначених повноважень. Очевидним є те, що будь-яка автономія має завжди відносний 
характер. 

Деконцентрація означає трансферт, який змінює просторовий та географічний роз-
поділ повноважень, проте нічим суттєвим не змінює автономію органу влади, що отримує 
повноваження. Деконцентрація розглядається як переміщення повноважень щодо прийнят-
тя рішень від центрального органу виконавчої влади до його самостійних підрозділів, розо-
середжених по всій території країни. Такі територіальні представництва у власних рішеннях 
підзвітні та підконтрольні відповідним центральним органам виконавчої влади. Головна 
мета деконцентрації — покращити адміністративну ефективність, розширити сферу поста-
чання послуг і гарантувати адекватне представництво центрального органу влади, а також 
забезпечити нагляд на субнаціональному рівні за виконанням рішень центральних органів 
по всій території країни [86]. 

 Слід зазначити, що така форма окремими вітчизняними дослідниками з державного 
управління не вважається децентралізацією [32]. Певною мірою пояснення подібної позиції 
може грунтуватися на тому, що у разі запровадження деконцентрації, коли вона здійсню-
ється без інших форм децентралізації чи без одночасної демократизації, органи виконавчої 
влади вищого (центрального) рівня лише переміщуються на нижчий територіальний рівень, 
залишаючись відповідальними виключно перед керівниками вищого рівня. Це дає можли-
вість центральній виконавчій владі більш ефективно охоплювати впливом різні території 
без розширення впливу різноманітних груп (політичних, соціальних, бізнесових), які відобра-
жають територіальні інтереси. Отже, у такому разі, йдеться про просте переміщення держав-
них чиновників на різні адміністративні рівні національної території. За таких обставин на 
практиці подібне означає утвердження централізації, оскільки посилюються важелі впливу 
центральної влади. 

Тим не менш, така міжнародна інституція, як Світовий банк, вважає доцільним відне-



сення деконцентрації до адміністративного типу децентралізації (одночасно характеризую-
чи цю форму як достатньо слабку і менш ефективну за інші), як механізму донесення низки 
державних послуг безпосередньо до населення в адміністративно — територіальних одини-
цях нижчих територіальних рівнів, насамперед в унітарних країнах [40]. 

 Деконцентрація широко застосовується в державному управлінні в Україні. Найбільш 
рельєфно практика деконцентрації повноважень утілена у створення міністерствами та ін-
шими центральними органами виконавчої влади своїх територіальних органів. Вона перед-
бачена ст. 13 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [30], яка визначає, 
що територіальні органи міністерства (центрального органу виконавчої влади) утворюються 
як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних службовців 
та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, і ліквідову-
ються, реорганізовуються за поданням керівника міністерства Кабінетом Міністрів України. 
Водночас Закон припускає утворення таких територіальних органів безпосередньо міні-
стром у рамках структури апарату міністерства без статусу юридичної особи.

 Територіальні органи можуть утворюватися в областях, районах, містах, а також як 
міжрегіональні (з поширенням повноважень на кілька адміністративно — територіальних 
одиниць). Їх структура затверджується міністром. Закон передбачає ієрархічність у від-
носинах між територіальними органами та міністерствами. Зокрема, ст. 8 (п.14) Закону 
визначена одноосібне право Міністра скасовувати повністю чи в окремій частині акти те-
риторіальних органів міністерства. Отже, існує достатньо широка можливість деконцентра-
ції повноважень міністерств та центральних органів виконавчої влади, яка певною мірою 
впорядкована і формалізована з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України, якою 
затверджено Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого централь-
ного органу виконавчої влади [26].

У цьому Положенні завданням для територіальних органів визначена реалізація повно-
важень міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. 

У рамках цього на них покладені такі повноваження:
• надання адміністративних послуг;
• здійснення державного нагляду (контролю);
• управління об’єктами державної власності в межах, визначених законодавством;
• узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до їх компе-

тенції, підготовка та внесення в установленому порядку пропозиції щодо його вдоскона-
лення;

• здійснення інших повноважень, визначених законодавством.
Отже, порівнюючи засади впровадження деконцентрації шляхом переміщення повно-

важень з прийняття рішень від центрального органу виконавчої влади до його самостійних 
територіальних органів, визначені українським законодавством, можна констатувати, що 
вони в цілому відповідають практиці інших країн та підпадають під загальноприйнятні між-
народні характеристики. 

Слід також відмітити існуючу можливість Кабінету Міністрів України в межах, визна-
чених законами України, передавати місцевим державним адміністраціям окремі пов-
новаження органів виконавчої влади вищого рівня. У ст. 14 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» визначено, що таке передавання повноважень супроводжується 
передаванням відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних 
для їх здійснення [27]. Подібне передавання повноважень від центральних органів виконав-
чої влади до місцевих державних адміністрацій, які є складовою єдиної системи органів 
виконавчої влади в країні, не можна характеризувати інакше, як деконцентрацією.

Певною мірою органами виконавчої влади, що є продуктом деконцентрації в рамках 
адміністративної децентралізації, можна визначити і власне місцеві державні адміністрації. 



Їх діяльність значно меншою мірою детермінується міністерствами та іншими центральни-
ми органами виконавчої влади, проте, відповідно до Закону України « Про місцеві державні 
адміністрації», їм притаманна ієрархічність у відносинах із Кабінетом Міністрів України та 
Президентом України: місцеві державні адміністрації та їх голови відповідальні перед Пре-
зидентом України та відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні й підкон-
трольні йому; призначення їх керівників здійснюється Президентом України за поданням 
Кабінету Міністрів Україні; їх структура визначається Кабінетом Міністрів України, а струк-
турні підрозділи підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним 
органам виконавчої влади. Фінансування оплати праці державних службовців, які працю-
ють у місцевих державних адміністраціях, здійснюється з державного бюджету. 

Ще однією формою адміністративної децентралізації є делегування1 певних повнова-
жень центральних органів виконавчої влади з надання державних послуг місцевим органам 
виконавчої влади та/чи органам місцевого самоврядування, які мають незалежний юридич-
ний статус з чітко визначеною сферою відповідальності. Ці юридичні особи з незалежним 
статусом та самостійним бюджетом, як правило, зобов’язані звітувати центральному органу 
за виконання делегованих повноважень. 

Водночас прийняття рішень та адміністрування, що здійснюються місцевими органами 
влади в цьому разі, не повністю контролюються центральною владою. З іншого боку, у рам-
ках делегованих функцій місцеві органи влади справляють лише частковий вплив на обсяг 
та якість послуг, які вони надають. Центральний орган влади доручає місцевим органам 
влади надання послуг із відповідальністю у сферах, які він хоче контролювати, окреслюючи 
делегування умовами, стандартами чи наглядовими нормами для гарантування мінімально-
го рівня гармонізації послуг між регіонами країни. 

В умовах України делегування певних функцій як форма децентралізації має свою 
специфіку. У Конституції України термін «делегування повноважень» застосовується у двох 
статтях: у ст. 119, де визначається, що мають забезпечувати місцеві державні адміністра-
ції (п.7): реалізацію інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами 
повноважень; у ст. 118, яка визначає підзвітність і підконтрольність місцевих державних 
адміністрацій відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм районними чи 
обласними радами. Ідеться про делегування повноважень обласних та районних рад відпо-
відним державним адміністраціям: останнім делеговані повноваження, які мають належати 
виконавчим органам обласних та районних рад, утворення яких законодавством не перед-
бачено. 

У Законі ж «Про місцеве самоврядування в Україні» [28] ст. 1 «Основні терміни, викори-
стані в цьому Законі» визначається, що делеговані повноваження — повноваження органів 
виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повнова-
ження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим держав-
ним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад. Частина в цьому визначенні, що 
стосується повноважень, які передаються місцевим державним адміністраціям рішеннями 
районних, обласних рад, фактично визначає синонімами терміни «делеговані» та «передані» 
повноваження. Крім того, у цьому ж Законі ст. 11 визначає підконтрольність і підзвітність 
виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад відповідним радам, 
а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також під-
контрольність відповідним органам виконавчої влади. У результаті, зміст понять «делегу-
вання повноважень» у Конституції України та в Законі України «Про місцеве самоврядуван-
ня» є відмінним. Таким чином, слід констатувати відсутність в українському законодавстві 
чіткого визначення поняття делегованих повноважень, механізму їх надання, на що експер-
тами та науковцями неодноразово зверталася увага.

Деволюція вважається найбільш розширеною формою адміністративної децентраліза-
ції, оскільки передбачає передавання на законодавчому рівні повноважень, ресурсів та від-



повідальності за надання послуг територіальним громадам, які обирають свої власні органи 
влади, збирають власні податки та приймають рішення щодо здійснення витрат, формулю-
ють і реалізують власну (місцеву, регіональну) політику розвитку. Це форма адміністратив-
ної децентралізації, яка закладає основу політичної децентралізації.

 У такій системі децентралізованих повноважень перебувають в Україні органи міс-
цевого самоврядування, насамперед базового рівня (що обираються територіальними 
громадами): вони мають чіткі й законодавчо визначені географічні межі, у рамках яких 
здійснюють повноваження і виконують публічні функції. Конституція України (ч. 3, 4 ст. 143 
Конституції України) [13] передбачає можливість надання законом органам місцевого само-
врядування окремих повноважень органів виконавчої влади з фінансуванням здійснення 
цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету або шляхом 
віднесення до місцевого бюджету у встановленого законом порядку окремих загальнодер-
жавних податків, передаванням органам місцевого самоврядування відповідних об’єктів 
державної власності. При цьому органи місцевого самоврядування з питань здійснення 
ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконав-
чої влади. Норма аналогічного змісту існує в Законі України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»: у п. 2 ст. 16 визначено, що «Органам місцевого самоврядування законом можуть 
надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є під-
контрольними відповідним органам виконавчої влади».

 Ряд науковців, раніше досліджуючи різні типи та форми децентралізації, ставили знак 
рівності між деволюцією та політичним типом децентралізації, розглядаючи подібне пере-
давання повноважень у зв’язку з політичними процесами демократичного обрання місце-
вих органів влади та надання їм права широкої автономії від центральних органів влади 
[167]. 

Проте це навряд чи є виправданим: навіть коли адміністративна децентралізація має 
найбільш широку форму — деволюцію — у державної влади продовжує залишатися відпо-
відальність, яку на себе не може взяти будь-який інший — недержавний чи місцевий орган 
влади. Держава має бути достатньо сильною, щоб захищати політичні права та свободи, а 
також норми закону по всій території країни, забезпечуючи верховенство права. Держава 
повинна також захищати територіальну цілісність країни. У децентралізованій системі суб-
національні органи влади, обрані чи адміністративно призначені, можуть мати право оби-
рати, які послуги надавати та якими мають бути рівні податків, проте вони не можуть мати 
право діяти всупереч законодавству. Це важливо, оскільки децентралізація суттєво підви-
щує інтерес до незаконної поведінки частини субнаціональних посадовців шляхом переда-
вання їм додаткових доходів, активів та зобов’язань. Цьому сприяє слабкість центральних 
органів влади. 

Крім того, навіть під час проведення найбільш радикальних реформ у рамках адміні-
стративної децентралізації, слід ураховувати, що за невеликим винятком, будь-яке переда-
вання повноважень, відповідальності та ресурсів субнаціональним органам влади, обраним 
найдемократичнішим шляхом, не виключатиме участь державних органів у наданні місце-
вих послуг. Базова середня освіта — класичний приклад такої участі. У багатьох країнах цей 
рівень освіти віднесений до повноважень місцевих органів влади (оскільки місцеві школи 
функціонують для дітей певної громади). Проте у зв’язку з тим, що держава (чи регіон) заці-
кавлена у високоосвіченому населенні, успішне виконання цієї функції вважається суспіль-
ною вигодою не тільки для громади. При цьому виявляється, що середня освіта може бути 
поділена на декілька складових функцій: формування освітніх програм, сертифікація вчите-
лів, набір персоналу, виплата заробітної плати, вибір підручників, організація зовнішнього 
незалежного оцінювання випускників шкіл тощо. У виконанні таких функцій задіяні як міс-
цеві, регіональні, так і центральні органи влади [82].  



Політична децентралізація 
Політична децентралізація (яку в науковій літературі часто ще визначають як демокра-

тичну чи конституційну) суттєво відрізняється від децентралізації адміністративного типу 
і асоціюється з тим, що сучасна система публічного управління, діяльність органів влади 
безпосередньо пов’язана із впровадженням політичних механізмів у виборчий процес не 
тільки на центральному, а й на інших територіальних рівнях — регіональному та місцевому. 
Вона надає особливого значення запровадженню відповідальності посадових осіб через 
безпосереднє їх обрання населенням, що сприяє посиленню підзвітності та контролю за їх 
діяльністю. Коли місцеві органи влади перебувають у безпосередньому контакті із тими, 
кому вони надають послуги, споживачі цих послуг стають більш вимогливими до їх якості.

 Отже, цей тип децентралізації асоціюється з тим, що система публічного управління, 
діяльність органів влади безпосередньо пов’язані із впровадженням політичних механізмів 
у виборчий процес не тільки на центральному, а й на інших територіальних рівнях — регіо-
нальному та місцевому [62]. 

У разі політичної децентралізації реалізація закріплених законодавством повноважень, 
використання ресурсів місцевими органами влади безпосередньо контролюється насе-
ленням, яке обирає ці органи. Крім того, як відмічав відомий американський дослідник із 
публічного адміністрування Д. Рондінеллі, цей тип децентралізації передбачає організації 
та процедури, що безпосередньо впливають на зростання участі населення у виборі полі-
тичних представників різних територіальних рівнів для участі у формуванні та реалізації 
державної політики; поділ влади серед інститутів в середині держави з використанням ін-
струментів федералізації та автономії; створення інституцій та запровадження процедур, що 
дозволяють свободу об’єднань та участь організацій громадянського суспільства в процесі 
прийняття рішень щодо розвитку країни та її адміністративно- територіальних одиниць. Вона 
дозволяє створювати систему більшого представництва різноманітних політичних, етнічних, 
релігійних та культурних груп, уникаючи дестабілізації в державі [59]. 

За твердженням Д. Рондінеллі, конституція, закони та регулювання встановлюють 
формальні правила гри, за якими може функціонувати політично децентралізована система. 
Структурно бажана архітектура цих правил доволі чітка: конституції повинні використову-
ватися для встановлення загальних принципів, у яких функціонує децентралізація, включа-
ючи права та відповідальність усіх рівнів влади; визначення та роль головних інститутів на 
центральному та місцевому рівнях; основа, на якій деталізовані правила можуть бути запро-
ваджені чи змінені. Повинен існувати закон, що визначає специфічні вимоги та параметри 
міжбюджетних відносин та інституціональну структуру місцевих органів влади, уключаючи 
основні структури, процедури (у тому числі вибори), підзвітність та санкції; низка регулю-
вань, що асоціюються з кожним законом, повинні інтерпретувати та описувати в деталях 
умови, за якими застосовується відповідний закон. Закони, що мають справу із завдання-
ми, які розподілені між національним та субнаціональними органами влади, повинні вміщу-
вати норми взаємодії між різними територіальними рівнями влади.

Аналогічних поглядів дотримується інший відомий науковець Ж.-П. Фаге, який пов’язує 
політичну децентралізацію з передаванням центральною владою низки функцій до регі-
ональних (чи муніципальних) органів влади, які є незалежними від центру і суверенними 
в рамках юридично обмежених географічною й функціональною сферами зі всіма адміні-
стративними, політичними та економічними атрибутами [89]. Слід зазначити, що здійснення 
передавання повноважень, відповідальності, ресурсів може відбуватися неоднаково для 
різних територіальних рівнів влади, і навіть для адміністративно-територіальних одиниць 
одного рівня. У таких випадках ідеться про асиметричну форму політичної децентралізації.

Водночас ряд західних дослідників асоціює політичну децентралізацію в особливій її 
інституціоналізованій формі з федералізмом [69]. Не повністю відділеними феноменами 
вважають політичну децентралізацію та федералізм експерти USAID, які відмічають, що 



«Серед країн, що розвиваються, різноманітні форми децентралізації, як правило, мають 
тенденцію руху унітарних країн до федералізму. Особливо, коли децентралізація в унітарних 
країнах посилюється не тільки муніципальними та іншими місцевими органами влади, а й 
проміжними рівнями органів влади (intermediate-level governments); це може спрямувати ди-
наміку управління у федеративному напрямі. Усе більше країн займають простір між уніта-
ризмом і федералізмом» [75].

 Відомий французький дослідник Ж. Марку стверджував, що політична децентралізація 
у переважній більшості стосується територіального рівня, вищого за територіальну громаду 
(йдеться про регіон, що об’єднує певну сукупність громад). У зв’язку з цим політичну децен-
тралізацію він пов’язував з поняттям регіоналізації [122].

 Через посилення впливу субнаціональних одиниць, з якими населення більше контак-
тує, децентралізація відрізняється від демократизації та економічної лібералізації, які вмі-
щують більшість змін національного рівня.

Американський вчений Д. Трейсман, протиставляючи адміністративній децентраліза-
ції політичну, визначає останню як певну форму конституційно запровадженого місцевого 
самоврядування, розрізняючи кілька її концепцій: структурну, децентралізацію прийняття 
рішень, ресурсну децентралізацію, електоральну та інституціональну [188]. 

Перша концепція — структурна децентралізація — стосується числа ярусів (рівнів) сис-
теми влади. При цьому «ярус» (рівень) влади є такою групою органів влади в країні, що всі 
члени цієї групи мають одні й ті ж юрисдикції. Зокрема, всі органи влади, чиї юрисдикції по-
криваються тільки юрисдикцією національного уряду, є субнаціональними органами влади 
першого ярусу (рівня). Чим більше рівнів існує, тим більш децентралізованою є система.

 Друга концепція — децентралізація прийняття рішень — фокусується на масштабі про-
блем, які субнаціональні органи влади можуть розв’язувати автономно. Країна, де конститу-
ція надає значний рівень повноважень у сферах реалізації політики субнаціональним орга-
нам влади, більш децентралізована ніж та, де кінцеві рішення залишаються за центральною 
владою.

 Третя концепція — ресурсна децентралізація — базується на механізмі розподілу дер-
жавних ресурсів (доходи, кадри) між центральним і субнаціональним рівнем. 

Ще одна концепція — електоральна децентралізація — пов’язана із способом обран-
ня субнаціональних органів влади. Якщо субнаціональні органи влади обрані на місцевих 
виборах місцевими громадами, ця система більш децентралізована, ніж у разі призначення 
представників місцевих органів центральною владою.

 Остання концепція децентралізації — інституціональна децентралізація — належить до 
ступеня, згідно з яким субнаціональні органи влади чи їх представники мають формальні 
права відносно процедур із реалізації рішень центральних органів влади. Система, у якій 
державні закони мають бути ратифіковані конституційними органами, більш децентралізо-
вана в сенсі, що конституція може бути змінена національним референдумом. Країни, у яких 
регіони мають право вето щодо центрального законодавства через своїх представників, 
також більше інституціонально децентралізована. 

Таким чином, не зважаючи на суттєво різноманітні наукові погляди на політичний тип 
децентралізації, практично всі вони пов’язані з якісно відмінним від адміністративного її 
типу механізмом упровадження: через політичний процес (виборність представницької вла-
ди та керівників виконавчих органів); забезпечення відкритості, відповідальності та підзвіт-
ності представників влади безпосередньо перед населенням, яке цю владу обирає; суттєва 
автономність від центральних органів влади у прийнятті рішень щодо напрямів місцевого та 
регіонального розвитку; створення умов координації та взаємодії між різними територіаль-
ними рівнями виконавчих органів влади та органами місцевого самоврядування. 

Спираючись на ці ознаки, можна із впевненістю стверджувати, що в Україні політична 
децентралізація повною мірою відбулася на рівні територіальних громад та обраних ними 



органів. На конституційному рівні затверджено право місцевого самоврядування самостій-
но вирішувати питання місцевого значення (ст.140 Конституції України). Депутати місцевих 
рад обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування. Таким же чином обирається міський, селищний голова (ст. 141). Місцеве са-
моврядування розвивається на власній матеріальній та фінансовій основі (ст.142). Органи 
місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішен-
ня, які є обов’язковими до виконання на відповідній території (ст.144) (власна юрисдикція). 

Законом України «Про місцеве самоврядування» також визначаються основні права 
місцевого самоврядування, що засвідчують ключові ознаки здійсненої політичної децен-
тралізації: самостійність місцевих бюджетів, яка гарантується власними та закріпленими за 
ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом само-
стійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону 
(ст. 61 Закону). Міські, селищні та сільські ради самостійно створюють власні виконавчі 
органи, які їм підзвітні (ст.11 Закону); чисельність працівників органів місцевого самовряду-
вання встановлюється ними самостійно, хоча і в межах загальної чисельності, визначеної 
типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України (ст. 10 Закону).

 Одним із джерел доходів місцевих бюджетів є місцеві податки і збори (ст. 69 Закону), 
органи місцевого самоврядування справляють достатньо великий вплив на визначення 
ставки оподаткування (в певних межах), а також бази оподаткування на території власної 
юрисдикції.

Водночас щодо обласного та районного (регіонального) рівнів самоврядування можна 
фіксувати наявність лише окремих складових елементів політичної децентралізації: вибор-
ність представницьких органів, наявність території власної юрисдикції, власний бюджет, 
який, проте, формується за рахунок коштів державного бюджету і розподіляється між тери-
торіальними громадами або слугує джерелом фінансування виконання спільних проектів, 
а також із коштів, залучених на договірних засадах із місцевих бюджетів (територіальних 
громад) для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм. Відсутність 
власних податків, створених відповідними радами виконавчих органів, підконтрольних і 
підзвітних цим радам, робить цей рівень місцевого самоврядування в Україні достатньо 
слабким у розв’язанні регіональних проблем розвитку. 

Зазначимо також, що в науковій літературі останнім часом самостійною концепцією 
виокремлюється постконституційна децентралізація. Якщо конституційна (політична) децен-
тралізація пов’язана з механізмами прийняття рішень (формальними та неформальними), 
то постконституційна децентралізація відображає результати політичного процесу. Зокре-
ма, якщо в рамках конституційної децентралізації фіскальна автономія регіональних органів 
влади визначається в категоріях податків і бюджету, то постконституційної зводиться до 
розподілу фінансових потоків між центром та регіонами [15].

Економічна децентралізація 
Ще один тип децентралізації — економічна (або ринкова) децентралізація — асоціюєть-

ся з двома формами: приватизацією та дерегуляцією [120].
Зазвичай (проте не завжди), приватизація та дерегуляція супроводжуються економіч-

ною лібералізацією та політикою розвитку ринків. Це дає змогу функції, відповідальність 
за виконання яких до цього виключно зосереджувалася на органах влади (центральних чи 
місцевих), перекласти на бізнес, громади, приватні структури, добровільні асоціації та інші 
недержавні організації. Приватизація охоплює значний діапазон можливостей, від відмови 
надання державою публічних товарів та послуг і перекладання цього на ринок до публіч-
но-приватного партнерства, при якому державна влада та приватний сектор кооперується 
для надання послуг чи створення відповідної інфраструктури. Приватизація може включати: 

1) дозвіл приватним підприємствам виконувати функції, які попередньо були монополі-
зовані державними органами; 



2) укладання контрактів чи менеджмент публічних послуг;
3) фінансування програм публічного сектору через ринок інвестицій і дозвіл приватним 

компаніям брати участь у цьому.
Дерегуляція знижує законодавчі обмеження на участь приватного сектору в наданні 

послуг, або дозволяє конкуренцію серед приватних постачальників щодо послуг, які раніше 
надавалися органами влади. 

Останнім часом в Україні здійснено суттєві кроки з дерегуляції, яка спрощує вхід і за-
безпечує комфортні умови існування бізнесу в різних сферах економічної діяльності. Ключо-
вими напрямами впровадження цієї сфери політики вважаються:

• усунення надмірного регулювання господарської діяльності завдяки зменшенню кіль-
кості документів дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних процедур та перелі-
ку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації; 

• забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу за напрямами, що враховуєть-
ся під час складання рейтингу Doing Business;

• сумарне скорочення витрат суб’єктів господарювання на виконання обов’язкових дер-
жавних регуляторних приписів на 20% протягом п’яти років;

• скорочення кількості регуляторних і контролюючих органів;
• відмова від системи тотального обтяжливого контролю за всіма суб’єктами господар-

ської діяльності на основі запровадження ризикоорієнтованої системи державного 
контролю;

• підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу;
• забезпечення ефективного захисту прав приватної власності, гармонізація із законодав-

ством ЄС положень українського законодавства щодо захисту інвесторів (внутрішніх та 
іноземних) і кредиторів;

• забезпечення належного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про 
засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [25].
Таким чином, політика дерегуляції пов’язана з комплексом заходів, спрямованих на 

модернізацію реєстраційної системи, суттєве спрощення дозвільної та ліцензійної систем, 
полегшення контрольно-перевірочної діяльності, а також удосконалення податкового адмі-
ністрування. 

Суттєвим чинником, який мотивує запровадження економічної децентралізації є те, 
що, як свідчать численні дослідження, недержавний та приватний сектори можуть реалізо-
вувати низку програм та надавати послуги з меншими затратами, ніж це роблять державні 
чи місцеві органи влади, і водночас дотримуватись певного рівня або навіть покращуючи 
якість послуг, що постачаються. Недержавний сектор може здійснювати це і отримувати 
прибуток, оскільки не має надмірних витрат під час реалізації таких програм, на відміну від 
організації постачання послуг державними чи місцевими комунальними установами.

 Досвід із запровадження альтернативного постачання послуг (ASD) приводить до 
переосмислення ролі держави у безпосередньому їх постачанні. У науковій та практичній 
літературі здійснені спроби ідентифікувати та позначити різні підходи в процесі використан-
ня ASD (на прикладі США), які узагальнені в табл. 1.2 [74, с. 23]. 



Таблиця 1.2
Способи альтернативного державному постачанню публічних послуг 

на прикладі США

Слід відзначити, що в Україні серед вищенаведеного різноманіття поки що є спроба 
використовувати лише публічно-приватне партнерство.

Фіскальна децентралізація
Найбільш дослідженим та важливим типом децентралізації вважається фіскальна 

децентралізація (або фіскальний федералізм), оскільки адміністративна чи політична де-
централізація можуть бути ефективними лише за умови, коли субнаціональні (регіональні та 
місцеві) органи влади, отримуючи більше повноважень та відповідальності за формування 



та реалізацію окремих сфер політики, мають адекватний рівень автономії і свободу дій в 
певних межах у підвищенні власних доходів, а також при використанні бюджетних ресурсів 
[93].

Фіскальна децентралізація, яка включає передавання органам влади нижчого терито-
ріального рівня фіскальних повноважень (у формуванні доходів та здійсненні видатків на 
основі власних рішень), постійно дискутується науковцями різних країн. Причина такого 
інтересу — теоретичні припущення, що фіскальна децентралізація підвищує ефективність 
державного управління та сприяє економічному розвитку [137].

 Фіскальні відносини впливають на поведінку компаній домогосподарств та органів 
влади і через це на їх економічну діяльність. Рішення фірм щодо інвестицій визначаються 
продуктивністю суспільного сектору, і різниця між витратами та вигодами у наданні послуг в 
адміністративно-територіальних одиницях може спонукати їх на зміну розташування. Анало-
гічно, рішення домогосподарств щодо пропозицій на ринку праці можуть стати причиною їх 
міграції, якщо вони вважають рівень послуг, які отримують за рахунок сплачених податків, 
кращий в іншому місці. Як наслідок, сукупні дії домогосподарств та компаній можуть приво-
дити до рішень та дій в політиці як на національному, так і субнаціональному рівнях, приско-
рюючи реформи у фіскальних відносинах між різними територіальними рівнями влади [139].

Фінансова відповідальність є основним компонентом децентралізації. Для того, щоб 
місцеві органи влади та приватні організації виконували свої децентралізовані функції ефек-
тивно, вони повинні мати адекватний обсяг доходів, які збираються на певній території або 
надходять від центральних органів влади, так як і повноваження з прийняття рішень щодо 
витрат. Фіскальна децентралізація може мати багато форм, уключаючи: самофінансування 
чи відшкодування витрат за рахунок користувачів; спільне фінансування чи спільну угоду, за 
якою користувачі беруть участь у виробництві послуг та використовують інфраструктуру за 
рахунок грошових внесків або внесків працею; розширення місцевих доходів від власності 
чи податків з продажу, чи непрямих зборів; міжбюджетні трансфери, що перерозподіляють 
основні доходи від податків, які збираються центральною владою і розподіляються між 
місцевими органами влади для загальних чи специфічних потреб; право на муніципальні 
запозичення та мобілізацію державних чи місцевих ресурсів через кредитні запозичення. 

Фіскальна децентралізація належить до класу інститутів з такими характеристиками:
• політично автономні субнаціональні органи влади користуються основним обсягом по-

вноважень щодо здійснення економічної політики;
• субнаціональні органи влади повинні фінансувати свої власні програми переважно за 

рахунок податків, які вони призначають;
• товари, послуги та населення може вільно пересуватися через межі субнаціональних 

адміністративно-територіальних одиниць [193]. 
Як видно, фіскальний тип децентралізації є комплементарним до політичної децентра-

лізації і навпаки. Розглядаючи ситуацію із фіскальною децентралізацією в Україні, можна 
констатувати, що вона найбільш активно продовжує запроваджуватися на базовому рівні — 
у територіальних громадах. Це абсолютно узгоджується із високим рівнем здійсненої на 
цьому територіальному рівні політичної децентралізації. Натомість, на регіональному рівні 
(обласному, районному) незавершеність політичної децентралізації адекватно відобража-
ється на проблемах запровадження тут фіскальної децентралізації. 

Узагальнення існуючих сучасних типів і форм децентралізації, а також їх характеристи-
ка наведено в табл. 1.3. 

У більшості країн (у тому числі з федеративним устроєм) усі типи (в певній конфігурації 
форм) можуть існувати одночасно і доповнювати одна одну. Зокрема, у Швейцарії кантони 
зберігають значну свободу в прийнятті рішень в організації освіти (що може розглядатися 
як деволюція в моделі децентралізації «згори-донизу»), проте їх політика в охороні навко-
лишнього середовища значно детермінована федеральними стандартами (що рівнозначно 



делегуванню повноваження згори, коли комуни виконують функції відповідно до федераль-
них стандартів і нічого більше) [68]. 

 
Таблиця 1.3

Класифікація типів та форм децентралізації

Доцільно підкреслити, що децентралізація сама по собі немає ніякого значення без 
усвідомлення того, якої форми вона набуває, які завдання покладено на той чи інший тип 
децентралізації як на механізм державного управління. Як будь-який системний та склад-
ний управлінський механізм, децентралізація містить значний потенціал сприяння розвитку 
громад, регіонів та країни в цілому. Водночас наукові дослідження привертають увагу до 
ризиків (викликів), з якими пов’язана децентралізація. 

По-перше, немає автоматичної гарантії, що збільшена політична автономія місцевих 



органів влади приводить до покращення надання публічних послуг. 
По-друге, широко відомий ризик поглинання (capture) локальними політичними елі-

тами вигід від децентралізації, що може порушувати справедливість у розподілі публічних 
послуг.

По-третє, технічні можливості місцевих органів влади щодо здійснення децентралізо-
ваних повноважень можуть бути невідповідними.

По-четверте, децентралізація може впливати на зростання міжрегіональних диспропо-
рцій у наданні публічних послуг. 

По-п’яте, децентралізація формує макроекономічні ризики через зростання вразливо-
сті фінансового державного дефіциту та розширення розміру публічного сектору [154]. 

Отже, упровадження децентралізації має здійснюватися з урахуванням необхідності 
створення впливу максимального сприяння розвитку різних адміністративно-територіаль-
них одиниць та мінімізації ризиків, які супроводжують цей процес. 

1.3. Економіка децентралізації та фіскальний федералізм
Одним із перших обгрунтувань традиційного підходу, що базується на класичному еко-

номічному трактуванні децентралізації, є праця американського економіста Ч. Тібу (Tiebout) 
«Чиста теорія місцевих витрат» [185], в якій добре поінформовані індивіди переміщаються 
серед населених пунктів (територіальних громад), що пропонують їм різні публічні блага. 
Кожна громада фінансує свої публічні блага (товари та послуги)2 через ефективне оподат-
кування місцевих жителів. Виникаюча конкурентна рівновага у виборі населених пунктів 
створює ефективне розміщення індивідів. Проте Ч.Тібу не бере до уваги у своїй моделі 
центральну владу, як співіснуючу з місцевими органами влади, чи незалежну від них. Більш 
узагальнено, поєднання високомобільного населення та фіксованих органів влади уявля-
ється ідеальною моделлю, яка в реальності відсутня в країнах світу.

Водночас власне ідея конкуренції між органами влади в умовах децентралізації вия-
вилась продуктивною в багатьох аспектах. Ряд дослідників відмічає, що одна з важливих 
причин сподіватися на більш низький рівень корупції у федеральних державах походить від 
аргументу Ч.Tібу, що конкуренція юрисдикцій дисциплінує владу. Коли резиденти можуть 
переміщатись вільно між регіонами чи територіальними громадами, це повинно тиснути на 
регіональні чи місцеві органи влади виробляти місцеві публічні послуги більш ефективно. 
Якщо представники влади марнують чи розкрадають ресурси, резиденти їдуть до інших 
міст чи регіонів, знижуючи тим самим для себе податковий тягар і обираючи більш ефектив-
ну владу.

 У низці наукових досліджень наводяться аргументи, що така конкуренція збільшує 
стимули для місцевих органів влади створювати належну інфраструктуру та знижувати 
можливості надавати соціально неефективні послуги, зокрема підтримувати неефективні 
фірми. Разом із тим стверджується, що така горизонтальна конкуренція не існує в унітарній 
державі, у якій місцеві органи влади є лише адміністративними підрозділами центральної 
влади [150].

Побудована іншим видатним американським економістом В. Oутсом на основі теоре-
тичних поглядів Ч.Tібу модель центральних та місцевих органів влади досліджує гетероген-
ність в уподобаннях та опосередковані наслідки (екстерналії) від надання публічних послуг. 
За цією моделлю місцева влада може пристосувати надання публічних товарів і послуг до 
місцевих уподобань, а центральні органи влади продукують спільний для усіх населених 
пунктів (громад) набір товарів та послуг [135]. 

На найзагальнішому рівні ця теорія стверджує, що центральна влада повинна нести 
основну відповідальність за функцію макроекономічної стабілізації і перерозподіл доходів 
у вигляді допомоги бідним. В обох випадках основний аргумент походить від низки фунда-
ментальних обмежень, які існують на нижчих територіальних рівнях влади. За відсутності 
монетарних та обмінних повноважень щодо курсу валют і в умовах відкритої економіки про-



вінційні (регіональні), місцеві органи влади мають дуже обмежені важелі для традиційного 
макроекономічного контролю за їх економікою. Так само мобільність економічних суб’єктів 
може суттєво стримуватися можливістю державних органів влади перерозподіляти дохо-
ди. Адже агресивна місцева програма підтримки домогосподарств із низькими доходами, 
зокрема, може стимулювати приплив бідних та заохотити масовий відтік осіб з високими 
доходами, які мають нести податковий тягар. На додаток до цих функцій центральна влада 
повинна виробляти певні національні публічні блага (як приклад національна безпека), яки-
ми забезпечуються все населення країни. 

В. Оутс також відмічав, що децентралізовані рівні влади мають сенс у виробництві то-
варів і послуг, споживання яких обмежено їх власними юрисдикціями. Через пристосування 
таких товарів і послуг до особливих уподобань та потреб виборців, децентралізоване їх на-
дання збільшує економічний добробут порівняно з тим результатом, який досягається більш 
однорідними характеристиками таких послуг при їх виробництві на національному рівні. Ос-
новним аргументом цього є те, що ефективний рівень обсягу споживання місцевих публіч-
них благ буде варіювати в різних юрисдикціях як результат особливих уподобань жителів та 
різних витрат виробництва цих благ. Максимізація загального соціального добробуту, таким 
чином, передбачає, що місцеві обсяги певних благ (публічних послуг), відповідно, різняться. 
Таке твердження водночас слід розглядати як загальний тренд, ніж чіткий принцип. Є без-
ліч фактів, коли державні та місцеві органи влади вдаються до значних перерозподільних 
заходів.

Більше того, подібний рецепт має загальний характер. Він не пропонує точного опису 
специфічних товарів і послуг, які мають бути вироблені на кожному рівні влади. Як резуль-
тат, можна знайти значні суттєві відмінності між країнами стосовно того, що вважається 
«місцевим». Особлива модель виробництва товарів та послуг на різних рівнях влади буде, 
таким чином, відмінна до деякої міри в часі й місці. Тим не менш, основним принципом 
фіскальної децентралізації залишається те, що виробництво публічних послуг має бути роз-
міщено на найнижчому територіальному рівні влади, який забезпечує адекватність вигід і 
витрат.

В.Оутс обгрунтував, що децентралізація найбільш прийнятна в системах з гетерогенни-
ми уподобаннями населення та відсутністю непередбачуваних наслідків впливу (екстерна-
лій) від надання публічних товарів і послуг. В іншому разі перевагу доцільно надавати цен-
тралізації.

Слід зазначити, що в рамках теорії фіскального федералізму доведено нерозривне 
поєднання процесу деволюції з двома явищами: економією на масштабі та побічними ре-
зультатами (spillovers). Економія на масштабі полягає в усередненні витрат з метою їх суттє-
вого зменшення на території декількох громад. У цьому разі має бути знайдений баланс між 
зниженням витрат і фактом, що надання таких послуг буде менше відхилятися від місцевих 
потреб. Аналогічна проблема з’являється, коли існують побічні результати (ефекти перели-
вів) у рамках кількох громад у споживанні певних публічних товарів і послуг: споживання 
товарів і послуг вважається неоптимальним. У такому разі необхідно виробити спільне 
рішення в рамках кількох громад.

Водночас існування і розмір ефектів переливу від реалізації місцевих політик, безсум-
нівно, залежить від географічного розміру відповідної юрисдикції. Один із засобів боротьби 
з цими переливами — збільшити розмір юрисдикції, і таким чином привести у відповідність 
усі вигоди із витратами. Проблемою при цьому може бути втрата добробуту від зниженої 
можливості диференціювати локальні послуги. Таким чином, виникає компроміс між при-
веденням у відповідність переливів (і витрат) та існуванням місцевої диференціації (гетеро-
генності). На практиці більшість проблем походить від існуючих меж між юрисдикціями, які 
в основному детерміновані історично та культурно і є малозначущими в рамках економічної 
та географічної реальності [134]. 



Подібні проблеми мали місце і в Україні при реалізації моделі добровільного об’єд-
нання територіальних громад у разі, якщо вони розташовані на адміністративній території 
різних районів, а також у разі добровільного об’єднання територіальної громади міста об-
ласного значення із територіальними громадами інших сіл, селищ. У прийнятому Верховною 
Радою України в березні 2017 р. Законі, суттєво спрощується процедура подібного об’єднан-
ня, за яким в об’єднаній громаді значно покращується доступ громадян до базових публіч-
них послуг. Збільшення у такий спосіб юрисдикції нової громади дозволяє, з одного боку, 
позбавитися від ефектів небажаних переливів, які постійно відбувалися в рамках однієї 
великої та значної кількості малих суміжних територіальних громад. З другого — отримати 
ефект економії на масштабі від об’єднання громад без втрати будь-якої значимої диференці-
ації у потребах та уподобаннях щодо публічних послуг для тих громадян, які стають в подіб-
них ситуаціях членами об’єднаної територіальної громади [22].

В.Oутс узагальнив основні міркування з економічної основи децентралізації у своїй 
знаменитій теоремі [135]: для публічних послуг, що споживаються географічно локалізова-
ним населенням, і для якого витрати виробництва однакові та дорівнюють витратам цен-
трального уряду, завжди більш ефективно, якщо їх забезпечення здійснюється на місцево-
му рівні. У місцевої влади, яка володіє більш повною інформацією про потреби населення, 
існує більше можливостей пошуку оптимального співвідношення між розміром податкових 
платежів та обсягом публічних послуг, що надаються жителям. Інакше кажучи, територіаль-
ний рівень влади, який є найближчим до споживачів публічних послуг, здатний забезпечити 
найбільш ефективне витрачання бюджетних коштів. Тим самим досягається парето-ефек-
тивний рівень виробництва, якщо виконуються такі умови:

• витрати надання публічних послуг однакові для центральних і місцевих органів влади, 
тобто відсутня економія на масштабі;

• вироблені на території конкретної юрисдикції публічні послуги повністю споживаються 
населенням цієї юрисдикції, тобто відсутні ефекти переливів (spillovers);

• уподобання жителів конкретних юрисдикцій суттєво відрізняються між собою (ураху-
вання місцевих потреб може призводити до значного подорожчання централізованого 
надання публічних послуг). 
В.Оутс також розробив формальну аналітичну модель, яка пояснює різницю у наслід-

ках прийняття рішення в централізований та децентралізований спосіб. Для пояснення ви-
годи децентралізації його модель передбачає, що держава складається з двох географічних 
юрисдикцій (регіонів 1 та 2), з різними уподобаннями між ними щодо оптимальної кількості 
для них певної публічної послуги й одночасної гомогенності щодо уподобань жителів усе-
редині кожної з юрисдикцій відносно цієї послуги. За припущенням, (1) ефекти екстерналій 
між юрисдикціями відсутні, а також 

2) граничні витрати на виробництво даної публічної послуги однакові. Отже, процес 
прийняття економічного рішення відносно виробництва публічних послуг може бути пред-
ставлений, як це зображено на рис 1.2. [186].



Ціна

Кількість

Рис. 1.2. Графічне трактування теореми децентралізації

Попит на публічну послугу в юрисдикціях 1 та 2, а також агрегований при централізова-
ному прийнятті рішення, відповідно представлений кривими D1, D2, та Dcentr. У наведеному 
прикладі юрисдикція 2 надає сильну перевагу публічній послузі, що демонструє вищий по-
пит на неї, ніж в юрисдикції 1. АС відображає середній рівень витрат на виробництво публіч-
ної послуги.

Відповідно, Q1, Q2 — обсяги даної послуги, що виробляються при ціні, яка дорівнює 
середнім витратам АС, коли рішення приймається децентралізовано кожною з юрисдикцій, 
а Qcentr — обсяг послуги, визначений у централізований спосіб для двох юрисдикцій. Важ-
ливим є те, що централізоване рішення не спроможне повністю задовільнити уподобання 
ні жителів юрисдикції 1, ні жителів юрисдикції 2. Зокрема, юрисдикція 1 могла б збільшити 
свій добробут шляхом скорочення виробництва публічної послуги, у той час, як юрисдикція 
2 могла б підвищити власний добробут шляхом збільшення виробництва публічної послуги 
відносно централізованого рішення. 

У разі прийняття централізованого рішення в обох юрисдикціях жителі втрачають 
корисність, яка вимірюється площинами двох трикутників авс і cde. Таким чином, при цен-
тралізованому прийнятті рішення наявні втрати, які мають вимір. Зворотна ситуація, коли 
здійснюється децентралізація, і дві юрисдикції можуть самостійно приймати рішення щодо 
надання жителям певної публічної послуги, може, за рівних умов, збільшувати добробут кож-
ної з юрисдикцій. 

Наведена теоретична модель В.Оутса (теорема децентралізації) може слугувати інстру-
ментом обгрунтування доцільності здійснення децентралізації. Як правило, децентралізація 
вимагає певного обсягу витрат, у тому числі адміністративних, що спричиняє удорожчання 
надання публічних послуг порівняно із централізованою моделлю. Децентралізація в тако-
му разі уявляється ефективною, якщо витрати на її запровадження кількісно виявляються 
меншими за вигоди, які вона надає населенню (у випадку з моделлю В.Оутса ці вигоди до-
рівнюють сумі площ двох трикутників — авс і cde). 

Отже, процес деволюції завжди пов’язаний із двома явищами: економією на масштабі 
та побічними результатами (переливами). Економія на масштабі необхідна для усереднення 
витрат з метою їх суттєвого зменшення на території декількох громад. У цьому разі баланс 
має бути знайдений між зниженням витрат і фактом, що надання таких послуг буде менше 
відхилятися від місцевих потреб. 



Аналогічна проблема з’являється, коли існують побічні результати (переливи) у спожи-
ванні певних публічних товарів і послуг між громадами. У цьому разі споживання товарів 
і послуг будуть неоптимальним; необхідно вироблення спільного рішення в рамках кількох 
громад. 

Таким чином, кожна публічна послуга має бути надана юрисдикцією, яка має контроль 
над мінімальною географічною територією, що дає змогу локалізувати на цій території виго-
ди і витрати від її надання [135, с. 54].

Теоретичні погляди В.Оутса, а також ряду інших відомих науковців (П.Самуельсона, 
Р.Масгрейва та ін.) склали основу так званого першого покоління теоретичних досліджень 
з фіскального федералізму. Крім вищеперерахованих проблем, ці дослідження значну увагу 
привертали до питань оподаткування в умовах багаторівневої (територіальної) організації 
влади. Ця тематика відома як проблема закріплення податків і стосувалася того, що визна-
чення податків, які доцільно закріплювати за місцевими органами влади, має певні особли-
вості. Місцевій влади доцільно фокусуватися на оподаткуванні майна та платі за користу-
вання майном. Запровадження інших видів податків, що справляються місцевою владою, 
повинно враховувати ймовірність спотворення у розміщенні економічної діяльності, оскіль-
ки база оподаткування може бути високо мобільною і резиденти просто переміщатимуться 
на ті території, де податки є порівняно низькими [80]. 

Усі ці теоретичні погляди об’єднує те, що обґрунтування рішення щодо рівня надання 
публічних послуг населенню конкретної території (центральним чи місцевими органами 
влади) базується на виключно економічних підходах отримання суспільством в цілому 
найбільшої вигоди (за найменших витрат): якщо економія від надання публічних послуг 
центральною владою переважає, добробут буде максимізований, оскільки цей рівень влади 
неупереджено розподіляє більшу частину послуг серед адміністративних територій відпо-
відно до визначениої ним цільовою функцією. Проте статичність цих моделей не враховує 
політичну, інформаційну та інші складові, які мають свою динаміку, що звужує можливість їх 
застосування. 

Подібні обмеження у використанні теоретичних моделей стали предметом досліджен-
ня другого покоління наукових робіт із фіскального федералізму, які зосереджуються на 
інформаційних проблемах, моральних ризиках (moral hazard) (ризики недобросовісності) та 
«безкоштовної участі» у споживанні публічних послуг, мотивації, яка детермінує поведінку 
представників органів влади в умовах запровадження децентралізації [193]. 

У табл. 1.4 наведено порівняння характеристик першого і другого покоління теорій 
фіскального федералізму.



Таблиця 1.4

Порівняльна характеристика першого і другого покоління теорій фіскального федералізму



Складено за [20].

Друге покоління наукових досліджень з проблем фіскального федералізму доповнює, 
удосконалює перше, адаптуючи його до завдань розвитку фінансової системи та її інститу-
тів у поєднанні політичних та економічних складових.

Основними механізмами, через які фіскальна децентралізація, як вважається, поши-
рює ефективність, є інформаційні переваги, конкуренція між юрисдикціями, урахування 
гетерогенності, коли політики мають низку сильних стимулів, що націлені на потреби насе-
лення. 

Важливою складовою для коректного функціонування фіскального федералізму ви-
значена політична підзвітність. У своїй класичній роботі В.Рікер [153] наголошував на необ-
хідності децентралізувати політичний процес і створити конкурентні стимули для політиків 
шляхом запровадження місцевих виборів для результативного функціонування фіскальної 
децентралізації. 

У теоретичному дослідженні розосередження повноважень за різними рівнями влади 
як механізму мотивації політиків П.Сібрайт [174] доводить, що централізація покращує ко-
ординацію, проте вона обмежує підзвітність. Це підтверджується низкою емпіричних дослі-
джень [85]. Зокрема, доведено, що призначені місцеві посадовці не покращують результат 
запровадження фіскальної децентралізації порівняно з випадком, коли вони обираються. 
Брак політичної відповідальності може посилити вплив місцевого лобі на місцеву владу. 
У разі запровадження фіскальної децентралізації без політичної відповідальності ресурси, 
передані на місцевий рівень, можуть бути використані із зловживаннями, що призводить до 
загального зниження економічної ефективності [52]. 

Як відмічають науковці, принцип фіскального федералізму більше підходить до місце-
вих гетерогенних уподобань, коли місцеві органи влади фактично відповідають за потреби 
населення, яке їх обирає. Посилення підзвітності місцевих посадовців може також послаби-
ти інші потенційні проблеми, які з’являються із впровадженням фіскальної децентралізації. 
Проблема м’яких бюджетних обмежень може бути суттєво обмежена заснуванням більш 
сильного зв’язку між фіскальною децентралізацією та відповідальністю та повноваження-
ми місцевих органів влади, і це позитивно впливає на ефективність та економічне зростан-
ня [136].

На надзвичайну важливість необхідності врахування впливу політичної компоненти у 
фіскальному федералізмі звертає увагу відомий професор Лондонської школи економіки 
Ж.-П. Фаге, запропонувавши економічну модель порівняння централізованої та децентралі-
зованої влади в державі з федеральним устроєм. Така модель демонструє, що периферійні 
адміністративні субрегіональні одиниці ніколи не досягатимуть покращення від децентра-
лізованого розподілу повноважень, оскільки центральна влада завжди має нерозподілену 
між ними частку ресурсів. Цим автор пояснює невиразність багатьох емпіричних дослі-
джень щодо ефекту від децентралізації [90, с. 24]. 

З іншого боку, ця модель, на думку автора, дає можливість прогнозувати, що в країнах 
без сильної і незалежної системи права, де конституція не захищає адміністративні субна-
ціональні одиниці та/або де інститути надто слабкі, щоб протистояти політичним бажанням 
виконавчої влади, ресурси будуть акумулюватися в столицях таких країн і значно меншою 
часткою розподілятися в регіонах. Водночас, автором наводяться випадки можливого 
уникнення подібних негативних явищ при запровадження децентралізації на прикладах 
Європейського Союзу, США та Німеччини шляхом установлення сильних інституціональних 
основ, які захищають повноваження субнаціональних одиниць від зловживань центральних 
органів влади. 


