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Постановка проблеми. Проблема вдо-
сконалення демократичності управлінських 
процесів проявляється саме в нечіткості ви-
окремлення суб’єктів забезпечення децен-
тралізації державної влади. Так, оголошений 
нашою державою курс на реформування ад-
міністративно-управлінської системи варто 
розпочинати із чіткого закріплення системи 
повноважень за конкретними суб’єктами за-
безпечення децентралізації державної влади, 
оскільки на практиці одні й ті ж функції, що 
складають зміст повноважень, часто закрі-
плені за декількома суб’єктами забезпечення 
децентралізації державної влади, хоча вод-
ночас деякі групи повноважень закріплені за 
всіма суб’єктами забезпечення децентраліза-
ції державної влади. Це призводить до нечіт-
кого розмежування повноважень між різни-
ми суб’єктами забезпечення децентралізації 
державної влади, зниження якості надання 
ними відповідних управлінських послуг на-
селенню.

Стан дослідження. Проблематиці визна-
чення суб’єктів забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні приділяли увагу такі 
вітчизняні й зарубіжні науковці, як О.В. Ба- 
танов, О.М. Бориславська, Л.С. Гамбург,  
В.П. Горбатенко, І.Б. Заверуха, Н.В. Камін-
ська, Т.О. Карабін, Л.В. Козлова, Ю.П. Лебе-
динський, М.Г. Левчук, А.Ф. Мінніахметов, 
О.В. Петришин, Х.В. Приходько, О.Ф. Ска-
кун, Т.М. Тарасенко, А.М. Школик та інші.

Метою статті є визначення поняття 
«суб’єкти забезпечення децентралізації 
влади в Україні» та здійснення класифіка-
ції суб’єктів забезпечення децентралізації 
влади в Україні.

Виклад основного матеріалу. Під 
суб’єктами забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні треба розуміти 
індивідуальних або колективних суб’єктів 
забезпечення розосередження владних 
управлінських функцій і повноважень як 
усередині ієрархічної системи державного 
апарату виконавчої влади, так і між іншими 
суб’єктами, зокрема органами місцевого са-
моврядування, з метою найбільш ефектив-
ного прийняття й виконання управлінських 
рішень.

Незважаючи на достатній рівень розвитку 
наукових напрацювань у сфері адміністра-
тивного й конституційного права та законо-
давства, на сьогодні відсутні будь-які науко-
ві позиції стосовно виокремлення окремих 
груп суб’єктів правовідносин забезпечення 
децентралізації державної влади в Україні. 
Це пов’язано з тим, що саме поняття суб’єкта 
правовідносин забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні є невизначеним. 
Може здатися, що встановлення змісту вка-
заного вище поняття та групування суб’єктів 
правовідносин забезпечення децентралізації 
державної влади є недоцільними та суто те-
оретичними, однак варто пам’ятати, що вони 
не позбавлені й практичних характеристик. 
Так, встановлення істинного значення кате-
горії суб’єкта забезпечення децентралізації 
державної влади в Україні допоможе прак-
тичним працівникам як органів, що безпосе-
редньо здійснюють діяльність з управління 
державними справами, так і тим, що коорди-
нують та організовують цю діяльність.

Проте це не означає, що суб’єктів забез-
печення децентралізації державної влади в 
Україні неможливо класифікувати. Зважаю-
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чи на відсутність спеціальних комплексних 
наукових напрацювань у сфері виокремлен-
ня видів суб’єктів забезпечення децентра-
лізації державної влади в Україні, належне 
виконання поставленого завдання значною 
мірою залежить від точності та правильності 
встановлення груп усіх залучених суб’єктів 
децентралізаційних процесів у цілому.

Варто зауважити, що суб’єктів децентра-
лізації влади переважно називають під час 
встановлення змісту самого поняття децен-
тралізації. Так, одні науковці до суб’єктів 
децентралізації публічної влади відносять 
адміністративно-територіальні одиниці 
й автономні утворення унітарних держав  
[1, с. 168–169]. Недоліком такого підходу до 
визначення суб’єктів децентралізації дер-
жавної влади є його змістовна обмеженість. 
Більше того, дискусійним є питання відне-
сення саме адміністративно-територіальних 
одиниць до суб’єктів забезпечення децентра-
лізації державної влади. Вказані утворення є 
об’єктами реформування управлінської сис-
теми. Такі ж міркування стосуються й авто-
номних утворень унітарних держав.

Інші науковці до суб’єктів децентраліза-
ції державної влади відносять територіальні 
громади та систему територіальних органів 
представницької демократії, організацій-
но-виконавчі органи й місцевих очільників  
[2, с. 137]. Наведений підхід до встановлення 
переліку суб’єктів забезпечення децентралі-
зації державної влади є розосередженим і не-
чітким, оскільки не зовсім зрозуміло, напри-
клад, про яких місцевих очільників йде мова. 
Хоча в аспекті визнання територіальних гро-
мад і територіальних органів представниць-
кої демократії безпосередніми учасниками 
забезпечення децентралізації державної вла-
ди такий підхід варто визнати правильним. 
Однак і в цьому випадку варто конкретизу-
вати, які саме територіальні органи представ-
ницької демократії прямо стосуються децен-
тралізаційних відносин.

Традиційним підходом до визначення 
суб’єктів забезпечення децентралізації дер-
жавної влади є поділ їх на органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
як найактивніших суб’єктів забезпечення 
децентралізації державної влади [3, с. 21]. 
Варто зауважити, що із цього приводу деякі 
зарубіжні науковці, зокрема російські, за-
ймають категоричну позицію, згідно з якою 
суб’єктами децентралізації державної влади у 
федеративних державах є федеральні органи 
державної влади та органи державної влади 
суб’єктів федерації. Місцеве самоврядування 
може виступати суб’єктом децентралізації 
публічної, проте не державної влади [4, с. 85]. 
Очевидно, що такий формальний підхід до 

розмежування суб’єктів децентралізаційних 
процесів є невиправданим, оскільки тради-
ційно органи місцевого самоврядування ви-
знаються одним із найактивніших суб’єктів 
розосередження влади. У зв’язку із цим до-
цільним і логічним є розгляд суб’єктів децен-
тралізації державної влади в Україні в най-
ширшому розумінні.

Водночас серед суб’єктів децентралізації 
публічної влади Н.В. Камінська виділяє таких:

– первинних (народ);
– безпосередніх (державні органи, органи 

місцевого чи регіонального рівня) [5].
Очевидним недоліком такої класифі-

кації суб’єктів децентралізації державної 
влади є відсутність чіткого критерію їх по-
ділу на первинних і безпосередніх. Окрім 
цього, занадто загальним є такий суб’єкт 
децентралізації державної влади, як народ. 
Фактично в децентралізаційних процесах 
народ бере участь через створені ними фор-
ми – добровільні об’єднання (територіальні 
громади, органи самоорганізації населення, 
громадські організації, різні спілки, союзи 
тощо). Варто зазначити, що такі безпосеред-
ні суб’єкти децентралізації державної влади, 
як державні органи та органи місцевого чи 
регіонального рівня, не зовсім точно відобра-
жають рівні організації влади в державі. Не-
зрозуміло, які саме органи управління (міс-
цевого чи регіонального рівня) беруть участь 
у децентралізаційних процесах. Саме тому 
запропонована науковцем класифікація не 
може слугувати базою для поділу суб’єктів 
забезпечення децентралізації державної вла-
ди в Україні.

Водночас киргизькі науковці, розуміючи 
децентралізацію державної влади як переда-
чу певного обсягу владних повноважень від 
центральних інститутів влади й управління 
до інших управлінських структур на міс-
цях, відзначають, що такими структурними 
одиницями можуть виступати як інститути, 
що входять до єдиної структури державної 
влади, так і органи, що не залучені до цієї 
вертикалі [6]. Аналіз наукової літератури 
та законодавства Республіки Киргизія дає 
змогу стверджувати, що децентралізація як 
делегування повноважень стосується не всіх 
аспектів державної влади, а тільки тих, які 
сприяють ефективній організації життєза-
безпечення місцевих громад та оперативно-
му виконанню державних функцій. У тако-
му контексті розуміння децентралізаційних 
процесів говориться про галузеву самостій-
ність суб’єктів забезпечення децентраліза-
ції державної влади. Варто зауважити, що 
суб’єкти на місцях не повинні виконувати 
низку завдань і функцій на місцевому рівні 
у зв’язку з особливою важливістю та страте-
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гічністю деяких питань життєдіяльності сус-
пільства в цілому й територіальних громад 
зокрема.

Деякі українські науковці в порівняльно-
правовому ракурсі відзначили, що у високо 
розвинутих країнах прийняття управлін-
ських рішень і реалізація державної політи-
ки відбуваються не лише шляхом співпраці 
органів державної влади різних рівнів, а й 
на основі залучення до управління інших 
суб’єктів, які зацікавлені в співпраці з орга-
нами місцевого самоврядування – громад-
ський і приватний сектори. Часто суб’єктами 
співпраці виступають і міжнародні органі-
зації [7]. Такий опосередкований підхід до 
визначення суб’єктів забезпечення децен-
тралізації державної влади є корисним для 
врахування під час встановлення конкрет-
ного критерію класифікації суб’єктів забез-
печення децентралізації державної влади в 
Україні. Так, нині децентралізація державної 
влади у всьому цивілізованому світі тракту-
ється не тільки як передача значної частини 
владних повноважень від центральних до 
місцевих органів управління, які, крім іншо-
го, включають у себе представницькі органи 
місцевого самоврядування, а і як доступ до 
безпосередньої участі в управлінській діяль-
ності громадського та приватного секторів –  
громадських організацій різного галузевого 
спрямування та підприємств, установ, ор-
ганізацій приватної форми власності. Інше 
питання стосується їхнього усвідомлення 
важливості свого місця та ролі в процесі за-
безпечення децентралізації державної влади. 
На сьогодні в Україні такі суб’єкти тільки 
починають включатися в децентралізаційні 
процеси.

Корисним і цікавим є досвід Польщі у 
сфері визначення кола суб’єктів децентра-
лізації влади. Так, децентралізація влади в 
розумінні польського законодавця передба-
чає ширше коло суб’єктів реалізації завдань 
і функцій, що мають публічний характер, 
не обмежуючись лише рівнем територіаль-
них одиниць, а отже, і органами місцевого 
самоврядування. У Польщі до самовряд-
них суб’єктів належать такі: органи місце-
вого самоврядування; спілки, товариства, 
об’єднання (професійні, ремісничі, студент-
ські, учнівські, сільськогосподарські та інші); 
комунальні підприємства; адміністративні 
установи державної й недержавної форми 
власності (школи, лікарні); інші суб’єкти, що 
самостійно виконують управлінські функції 
та надають послуги публічного характеру, 
тобто здійснюють урядування [8, с. 131].

Можна погодитися з думкою про те, що 
нині не є виправданим ототожнення місцево-
го самоврядування з децентралізацією в най-

ширшому розумінні, адже це поняття значно 
розширилося [9, с. 14]. Проте для україн-
ського суспільства віднесення вищеназваних 
організацій та інституцій до суб’єктів забез-
печення децентралізації державної влади є 
передчасним, оскільки на сучасному етапі 
адміністративно-правової реформи держав-
ного управління такі ключові суб’єкти забез-
печення децентралізації державної влади, як 
територіальні громади, органи самоорганіза-
ції населення та органи місцевого самовря-
дування, не набули того чіткого правового 
статусу, яким би вони повинні були володіти 
для повноцінного здійснення децентраліза-
ційних процесів. Більше того, деякі україн-
ські науковці підкреслюють проблематику 
конкретизації статусу територіальної грома-
ди як базового елементу системи місцевого 
самоврядування в Україні [10, с. 284]. Зага-
лом аналіз наукової юридичної літератури 
дає підстави стверджувати, що для багатьох 
вітчизняних досліджень спільним є висновок 
про необхідність законодавчої конкретизації 
правового статусу не тільки територіальної 
громади, а й інших суб’єктів забезпечення де-
централізації державної влади в Україні, зо-
крема органів самоорганізації населення, ін-
ших інституцій громадянського суспільства.

Сучасний етап проведення адміністра-
тивно-правової реформи системи органів 
управління характеризується впевненими 
кроками в напрямі виправлення ситуації 
відсутності законодавчого забезпечення ді-
яльності окремих суб’єктів децентралізації 
державної влади в Україні. Так, протягом 
2014–2015 рр. Верховною Радою України, 
Кабінетом Міністрів України та Президен-
том України в межах проведення реформи 
з децентралізації було напрацьовано та при-
йнято низку законодавчих і розпорядчих до-
кументів, а саме:

– Закон України «Про співробітництво 
територіальних громад»;

– Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»;

– Закон України «Про місцеві вибори»;
– Закон України «Про засади державної 

регіональної політики»;
– Закон України «Про ратифікацію До-

даткового Протоколу до Європейської хартії 
місцевого самоврядування про право участі у 
справах органу місцевого самоврядування»;

– Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адмі-
ністративних послуг»;

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної стратегії регі-
онального розвитку на період до 2020 року»;
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– Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні»;

– Указ Президента України «Про Стра-
тегію сталого розвитку «Україна – 2020», у 
якому щодо децентралізації та реформи дер-
жавного управління зазначено: «Метою полі-
тики у сфері децентралізації є відхід від цен-
тралізованої моделі управління в державі, 
забезпечення спроможності місцевого само-
врядування та побудова ефективної системи 
територіальної організації влади в Україні, 
реалізація повною мірою положень Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування, 
принципів субсидіарності, повсюдності й 
фінансової самодостатності місцевого само-
врядування [11].

Варто відзначити прогресивний момент 
закріплення вищенаведеного положення 
в законодавстві України, який полягає в 
чіткому та визначеному обранні курсу на 
децентралізацію державної влади. Однак 
із цього приводу слушним є зауваження  
Х.В. Приходько, суть якого полягає в тому, 
що важливим є не просто констатація обра-
ного Україною курсу «радикальної децентра-
лізації влади» як однієї з умов модернізації 
та оптимізації територіальної й адміністра-
тивної основ надання публічних послуг на-
селенню, а й конкретизація виду/типу/мо-
делі децентралізації на конституційному та 
законодавчому рівнях [12, с. 73]. Наведене 
твердження потребує ще одного уточнення: 
на законодавчому, зокрема конституційному 
рівні, треба передбачити чітку конкретиза-
цію також суб’єктів забезпечення децентра-
лізації державної влади в Україні.

Окрім цього, варто також зазначити, що 
Президентом України було подано законо-
проект «Про внесення змін до Конституції 
України щодо децентралізації влади», який 
був попередньо схвалений Постановою Вер-
ховної Ради України «Про попереднє схва-
лення законопроекту про внесення змін до 
Конституції України щодо децентралізації 
влади» [13]. Ним передбачено, що джерелом 
влади в Україні повинні стати місцеві грома-
ди, які будуть збирати податки й розподіляти 
бюджети. Місцеві органи влади отримають 
значний об’єм повноважень. У власність те-
риторіальних громад передаються землі, ру-
хоме й нерухоме майно, комунальні об’єкти, 
природні ресурси тощо. Замість обласних і 
районних адміністрацій держава буде пред-
ставлена інститутом префектів. Прогресив-
ність наведених положень полягає у вста-
новленні чіткого механізму розосередження 
влади між різними рівнями її організації.

Висновки

Таким чином, враховуючи те, що децен-
тралізація за своєю суттю притаманна пра-
вовій демократичній державі, а ступінь де-
централізації управління відображає рівень 
розвитку демократії, а також беручи до уваги 
положення всіх наведених вище норматив-
них актів, за критерієм безпосередньої участі 
суб’єкта в забезпеченні децентралізації дер-
жавної влади в Україні можна виділити:

– територіальні громади;
– органи самоорганізації населення;
– громадські організації;
– органи місцевого самоврядування  

(локальні й регіональні);
– територіальні органи публічної адмі-

ністрації (локального, регіонального й цен-
трального рівнів).
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В статье определено понятие «субъекты обеспечения децентрализации государственной власти 
в Украине». Осуществлена классификация субъектов обеспечения децентрализации государственной 
власти в Украине. Проанализированы позиции ученых по указанному вопросу.

Ключевые слова: государственная власть, децентрализация, обеспечение децентрализации, 
субъекты обеспечения децентрализации, классификация субъектов обеспечения децентрализации.

This article defines the term “entities to ensure the centralization of state power in Ukraine”. We classify 
subjects ensure decentralization of state power in Ukraine. Scientists analyzed the position on this issue.
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