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цих умов виникає потреба у інвестуванні інновацій 
як основному інструменті активізації інноваційних 
процесів в економіці країни. Господарським кодек-
сом України «інвестиціями у сфері господарювання 
признаються довгострокові вкладення різних видів 
майна, інтелектуальних цінностей і майнових прав в 
об’єкти господарської діяльності з метою отримання 
доходу (прибутку) або досягнення інøого соціаль-
ного ефекту» [2]. 

Результати аналізу джерел фінансування інвес-
тицій в інновації свідчать про переважання в їх 
структурі власних коøтів інноваційно активних під-
приємств, частка яких у середньому за період 2000–
2013 рр. становить 71,6%, наступним за обсягами 
є інøі джерела (здебільøого банківське кредиту-
вання) – займають близько 19,2% загального обсягу 
інвестування, іноземне інвестування інновацій в 
середньому забезпечує 7,6% інноваційних витрат, 
бюджетне фінансування інвестицій в інновації здій-
снює найменøий внесок у розвиток інновацій та ста-
новить близько 1,5%.

Висновки з даного дослідження. Забезпечення 
прискореного економічного зростання країни як 
визначальна умова реалізації євроінтеграційних 
прагнень України у короткостроковій перспективі 
вимагає інтенсифікації інноваційної активності 
вітчизняного бізнесу. Сучасний стан інноваційно-
інвестиційних процесів в Україні характеризується 
рядом негативних чинників, основними з яких є ско-
рочення наукових кадрів та науково-технічних уста-
нов, скорочення питомої ваги обсягу виконаних нау-
кових і науково-технічних робіт у ВВП, зниження 
інноваційної активності, фрагментарний характер 
інноваційної діяльності вітчизняних товаровироб-

ників, скорочення частки інноваційної продукції у 
загальних обсягах реалізації промислової продукції 
та дефіцит зовніøніх джерел фінансування іннова-
ційних витрат бізнесу. Дані чинники стримують реа-
лізацію інноваційного потенціалу України та вима-
гають локалізації на øляху реалізації інноваційної 
моделі розвитку національної економіки.

Перспективи подальøих розвідок у даному 
напрямку полягають у розробці організаційно-еконо-
мічних заходів щодо локалізації та усунення стриму-
ючих факторів інноваційного розвитку України.
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Постановка проблеми. Внутріøньополітичний 
розвиток держави та зовніøня ситуація навколо 
України загострили питання децентралізації влади – 
передачу повноважень та ресурсів на нижчі рівні 
публічного управління. Децентралізація виступає 
однією з форм розвитку демократії, що дозволяє 
при збереженні держави та її інститутів розøирити 
місцеве самоврядування, активізувати населення 
на виріøення власних потреб та інтересів, звузити 
сферу впливу держави на суспільство, замінюючи 
цей вплив механізмами саморегуляції, виробленими 
самим суспільством, зменøити витрати держави і 
платників податків на утримання держапарату і його 
матеріальних придатків – армію, міліцію тощо.

У зв’язку з цим виникає актуальність проблеми, 
яка визначається необхідністю виріøення питання 
децентралізації влади на сучасному етапі реформу-
вання місцевого самоврядування в Україні, що дасть 
можливість підвищити ефективність функціону-
вання як органів місцевого самоврядування, так і 
органів виконавчої влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми децентралізації влади та досвід зарубіжних 
країн в реформуванні місцевого самоврядування роз-
глядаються в наукових працях О.М. Бориславської, 
І.Б. Заверухи, Е.М. Захарченка, О.В. Курінного, 
А.М. Школика, О.М. Москаленка та інøих науков-
ців. Але до сьогодні відчувається брак знань у галузі 
вивчення питання місцевого самоврядування.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Висвітлення проблем, ризиків та перспек-
тив децентралізації влади в Україні та здійснення 
оцінки ефективності реалізації політики децентралі-
зації на місцевому рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
останнього часу у незалежній Україні фактично збе-
рігалася система територіальної організації влади 
ще з радянських часів. Тоді її головною метою було 
обслуговування адміністративно-командної системи 
та планової економіки. Особливо проблема децентра-
лізації влади актуалізувалась у 2014 р. З 2010 р. в 
Україні фактично існувала суперпрезидентська рес-
публіка, за якої була встановлена жорстка центра-
лізація повноважень та ресурсів у вертикалі органів 
виконавчої влади. За цих умов значно була обмежена 
роль Кабінету міністрів як вищого органу в системі 
виконавчої влади, Верховна Рада опинилась у стані, 
за якого виникла загроза існуванню парламента-
ризму в Україні, фактично було знівельовано місцеве 
самоврядування, знищена фінансова самостійність 
територіальних громад, небачених масøтабів набула 
корупція.

Конституційне та законодавче закріплення пара-
лелізму на місцях у діяльності органів місцевого 
самоврядування та місцевих державних адміністра-
цій і надалі залиøається чинником, що загальмовує 
становлення справжнього місцевого самоврядування 
в Україні. Дублювання функцій замість чіткого їх 
розподілу знижує ефективність роботи, породжує 
ситуації керування місцевим самоуправлінням з 
боку державних адміністрацій замість делегування 
повноважень одним та забезпечення функції контр-
олю з боку інøих. 

Не менø проблематичною залиøається фінан-
сова складова діяльності органів місцевого само-
врядування. На сьогодні в Україні законодавчо не 
закріпленими залиøається можливість органів міс-
цевого самоврядування залучати додаткові коøти на 
розв’язання проблем місцевого характеру, що зре-
øтою робить місцеве самоуправління залежним від 

державних дотацій й, відповідно, зводить нанівець 
увесь їх незалежний характер.

В Україні за роки незалежності були зроблені 
перøі кроки для інституціювання демократичної 
децентралізації в плані створення правової основи 
для процесу децентралізації, прийняті закони «Про 
місцеві Ради народних депутатів і місцеве самовря-
дування» (1990), «Про Представника Президента 
України», «Про місцеві Ради народних депутатів, 
місцеве і регіональне самоврядування» (1992). Зазна-
чені закони визначили межі функціонування органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування. 
Чинна Конституція закріпила систему організа-
ції влади на місцевому рівні, закладеному в 1992 р. 
Наступним кроком у створенні правової основи для 
децентралізації влади стали закони «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» (1997) та «Про місцеві адміні-
страції» (1999). Етапом на цьому øляху стала Концеп-
ція реформи місцевого самоврядування, спрямована 
на децентралізацію влади. Останнім кроком уряду у 
цій сфері було створення у 2014 р. спеціальної комісії 
з питань децентралізації, головним завданням якої є 
створення та внесення зміни у Конституції та право-
вому регулюванні децентралізації. Якісні проведення 
інøих реформ неможливі без проведення децентралі-
зації. Наступним реальним кроком стали пропозиції 
щодо внесення змін до Конституції України, які ґрун-
туються на положеннях Європейської хартії місце-
вого самоврядування, напрацюваннях Конституційної 
асамблеї та Конституційної комісії Верховної Ради, 
груп експертів в області конституційного права і міс-
цевого самоврядування.

Реформа децентралізації потрібна, аби українські 
громадяни могли обирати собі авторитетну місцеву 
владу. У неї будуть повноваження, досить ресурсів і 
відповідальність. Децентралізація дасть øанс людям 
у різних містах і селах самим творити своє майбутнє. 

Для вдалого проведення децентралізації та рефор-
мування місцевого самоврядування потрібно про-
вести поступово наступні кроки:

1) Визначити територіальну основу органів місце-
вого самоврядування та виконавчої влади. Необхідно 
створити трьохрівневу систему адміністративно-
територіального устрою в Україні, а саме 27 регі-
онів, 120–150 районів, 1500–1800 громад. Тобто 
потрібно побудувати просту і логічну систему місце-
вого самоврядування. Саме така система забезпечить 
нормальне і комфортне життя в українських містах 
та селах. Саме так в європейських країнах місцева 
влада надає послуги людям, займається освітленням 
вулиць чи прибиранням сміття, а вже уряд відпові-
дає за макроекономіку чи політику держави.

2) Розмежувати повноваження між органами міс-
цевого самоврядування різних рівнів. Необхідно най-
більø важливі для людей повноваження передати на 
найближчий до людей рівень влади.

Повноваження у громаді:
- доøкільна та øкільна освіта;
- первинна медицина та øвидка допомога;
- комунальне господарство;
- охорона правопорядку;
- пожежна охорона;
- соціальний захист.
Повноваження у районі:
- спеціалізована øкільна освіта;
- спортивні øколи, øколи-інтернати тощо;
- вторинна медицина, стаціонари загального про-

філю.
Повноваження у регіоні:
- професійно-технічна освіта;
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- спеціалізована медична допомога, онкоцентри, 

кардіоцентри та ін.;
- планування регіонального розвитку;
- збереження природних ресурсів;
- дороги та інøа регіональна інфраструктура.
Надлиøок повноважень на обласному, регіональ-

ному рівні призводить до того, що місцеве самовря-
дування занепадає. А отже, й місцеві громади погано 
живуть.

3) Розмежувати повноваження між органами міс-
цевого самоврядування та виконавчої влади. Пере-
дати основні повноваження місцевих держадміністра-
цій органам місцевого самоврядування. Виконавчій 
владі залиøити тільки право контролю.

В останні роки влада лиøе централізовувалася. 
Усе більøе повноважень переходили у руки вико-
навчої влади. Навіть дозволи на будівництво чи реє-
страція øлюбу – все переходило у виконавчу, дер-
жавну владу. Так витрати держбюджету зростали. 
А ще створювались ланцюжки корупції, де збирали 
побори з людей.

4) Визначити, скільки ресурсів треба на кожному 
рівні. Потрібно повністю оновити бюджетну сис-
тему. Коли розмір громади чи району збільøиться – 
з’являться додаткові ресурси на місцях. А отже, їх 
можна буде раціонально використовувати. Від цього 
виграють лиø самі меøканці сіл і містечок. Адже 
саме на цьому рівні потрібні гроøі, наприклад, на 
благоустрій – ремонт доріг, охорону правопорядку, 
роботу початкової øколи, пожежних тощо.

5) Зробити органи місцевого самоврядування під-
звітними перед виборцями і державою. Люди почнуть 
розуміти, що від їхнього голосування залежить, чи 
добре працюватиме для них місцева влада. А отже, 
від самих меøканців залежить якість життя. Запро-
вадити потрібно не лиøе відповідальність місце-
вого самоврядування за успіøність своєї праці перед 
виборцями, але й перед державою – за законність.

Реформа децентралізації влади взаємопов’язана 
із наступними напрямками:

1. Конституційна реформа. Передбачається, що 
ключові зміни у частині децентралізації та рефор-
мування місцевого самоврядування стосуватимуться 
перерозподілу повноважень між органами виконав-
чої влади та органами місцевого самоврядування, між 
органами місцевого самоврядування різного рівня адмі-
ністративно-територіального устрою, створення влас-
них виконавчих органів районною та обласною радами, 
зміни статусу та повноважень місцевих державних 
адміністрацій з виконавчих на контрольно-наглядові, 
реорганізація їх в органи префектурного типу. 

Внесення відповідних змін до Конституції має 
створити правову основу для прийняття низки зако-
нодавчих актів, спрямованих на реалізацію реформи 
місцевого самоврядування. Серед них є нова редак-
ція закону про місцеве самоврядування, закон про 
місцеві державні представництва, зміни до бюджет-
ного кодексу, зміни до низки законодавчих актів, 
які визначають розподіл повноважень між виконав-
чими органами влади і органами місцевого самовря-
дування та ін. Передбачається, що законодавчі ново-
введення забезпечать надійну правову основу для 
ефективного здійснення влади в Україні. Однак, реа-
лізуючи політику децентралізації, слід зважати на ті 
ризики, які можуть виникнути. 

В умовах сучасної політичної, економічної та соці-
альної кризи можливе поглиблення негативних тен-
денцій посилення регіональних ідентичностей серед 
населення, сепаратистських тенденцій в окремих 
регіонах за умов надання їм можливості виріøувати 

свою долю у складі держави. Послаблення централі-
зації влади в результаті децентралізації може спри-
чинити зростання свавілля місцевих чиновників та 
зростання незадоволення населення владою, включа-
ючи центральну, яка не в змозі і нездатна буде захис-
тити інтереси та права регіональних громад.

2. Реформа виборчого законодавства. Передбача-
ється, що ключові зміни стосуватимуться удоскона-
лення системи місцевих виборів, які мають пройти 
на новій законодавчій основі. Зміни до законодавства 
визначатимуть основні засади, організацію і поря-
док проведення виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад, старост 
та сільських, селищних, міських голів з урахуван-
ням положень Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 

3. Реформа системи органів правопорядку. Перед-
бачається створення муніципальної поліції з метою 
розøирення повноважень органів місцевого само-
врядування в сфері охорони громадського порядку в 
населених пунктах. 

4. Забезпечення громадян комунальними послу-
гами та реформування житлової політики. Надання 
повноважень органам місцевого самоврядування на 
встановлення тарифів на послуги з перероблення 
та захоронення побутових відходів. Надання орга-
нам місцевого самоврядування повноважень вста-
новлювати ціни на теплову енергію, що вироблена 
із альтернативних джерел енергії (до певного обсягу 
виробництва), здійснення ліцензування суб’єктів 
виробництва теплової енергії із альтернативних дже-
рел енергії місцевими державними адміністраціями 
(до певного обсягу виробництва).

Але провести децентралізацію без проведення 
змін у законодавстві неможливо, тому що саме Кон-
ституція визначає основи системи влади, і без відпо-
відних змін провести реформу неможливо. 

Основні зміни мають бути спрямовані на: 
- запровадження трьохрівневої системи адміні-

стративно-територіального устрою України – область, 
район, громада з повсюдністю місцевого самовряду-
вання; 

- передачу функцій виконавчої влади від місцевих 
адміністрацій виконавчим органам рад відповідного 
рівня; 

- розподіл повноважень між органами місцевого 
самоврядування за принципом субсидіарності і наді-
лення саме громад максимально øироким колом 
повноважень; 

- чітке забезпечення повноважень органів міс-
цевого самоврядування необхідними фінансовими 
ресурсами, в тому числі через їх участь в загально-
державних податках;

- ліквідацію державних адміністрацій і створення 
натомість державних представництв з тільки контр-
ольно-наглядовими і координаційними, а не вико-
навчими функціями.

Зарубіжний досвід підтверджує, що навіть в 
успіøних в політичному, економічному, соціальному 
планах країнах (Франція, Великобританія, Італія, 
Польща) в процесі здійснення децентралізації влади 
вони мали великі проблеми. В умовах глибокої полі-
тичної, економічної та соціальної кризи цей чинник 
слід завчасно враховувати, щоб упередити можливі 
негативні наслідки децентралізації. В цьому плані 
слід забезпечити послідовність у здійсненні цього 
процесу, зокрема, органи влади зобов’язані забезпе-
чити спроможність участі народу в управлінні сус-
пільно-політичними та суспільно-економічними про-
цесами в державі: держава має посприяти зміцненню 



98 Серія Економічні науки

Випуск 11. Частина 3. 2015

інститутів місцевого самоврядування, ефективності 
їх діяльності з метою забезпечення здійснення ними 
самоврядних функцій на рівні району та регіону, 
забезпечити ефективність системи служби в органах 
місцевого самоврядування, підвищення рівня оплати 
службовців місцевого самоврядування, їх освітнього 
та компетентного рівня, здійснення ефективної полі-
тики, спрямованої на подолання диспропорцій в 
економічній та інøих сферах розвитку територій, 
збільøення обсягу бюджетного фінансування та 
вдосконалення механізму трансфертів фінансових 
ресурсів держави на рівень територіальних громад, 
ліквідації диспропорцій у розвитку економічної та 
правової основ у здійсненні децентралізації та ін.

Децентралізація призведе не лиøе до змін сис-
теми влади в країні. Зміни стосуються всіх аспек-
тів наøого повсякденного життя. Всілякі дозволи, 
реєстрації і посвідчення для ведення бізнесу, напри-
клад, можна буде отримувати на місцях. Можна буде 
залучати інвестиції, не чекаючи дозволу з Києва. 
Виріøувати, чи ремонтувати øколу, утеплювати 
дитячий садочок, де лагодити дорогу чи треба купити 
на кілька сіл пожежну маøину – можна буде само-
стійно. Реформа дасть можливість поліпøити життя 
у своїй громаді і в країні в цілому. 

Таким чином, реально проведена децентралізація 
влади в Україні дасть наступні результати.

По-перøе, підвищиться якість державного управ-
ління на центральному рівні. Уряд отримав би мож-
ливість займатися дійсно важливими справами наці-
онального масøтабу. Чиновники сфокусуються на 
державних проблемах і розвитку держави як такої. 
Їм не будуть заважати сотні локальних питань, які 
відволікають увагу і ресурси.

По-друге, підвищиться якість роботи місцевої 
управлінської еліти. Коли органи місцевого само-
врядування мають власні коøти та повноваження 
з їх мобілізації, вони несуть політичну відповідаль-
ність за соціально-економічний стан відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. У цьому 
випадку громадськість акцентує увагу саме на міс-
цевих чиновниках, що стимулює останніх працю-
вати більø ефективно, якщо вони хочуть зали-
øитися при владі. Під тиском відповідальності та 
загрози втрати влади на виборах правлячі політичні 

сили намагаються задовольнити інтереси макси-
мально можливої кількості людей, що і є критерієм 
ефективності роботи.

По-третє, децентралізація влади і бюджетної сис-
теми сприятиме підвищенню ефективності викорис-
тання бюджетних коøтів

Очевидно, що уряд, який більøою мірою займа-
ється загальнонаціональними завданнями і геогра-
фічно розтаøований у столиці, фізично не може 
орієнтуватися в проблемах різнорідних регіонів кра-
їни. Тому, ґрунтуючись на неповній інформації, він 
при всьому бажанні не здатен ефективно витрачати 
бюджетні ресурси в багатьох напрямках.

Якщо ж бюджетними коøтами розпоряджаються 
органи місцевого самоврядування, які зазвичай фор-
муються з представників місцевої еліти, знайомих із 
місцевими проблемами, то це сприяє більø ефектив-
ному використанню державних коøтів. Не те, щоб 
повністю зникне корупція, однак проблеми виріøу-
ватимуться ефективніøе.

Висновки з даного дослідження. Децентралізація 
влади в Україні є досить важливим кроком як до 
інтеграції країни в Європу, так і покращення рівня 
життя в країні, хоча на øляху проведення реформи 
можуть виникати проблеми, які потрібно буде вирі-
øувати. Нам потрібно буде використати досвід зару-
біжних країн для проведення вдалого реформування. 
Суттєвий внесок у проект децентралізації влади в 
Україні можуть зробити політики, що мають досвід у 
визначених пріоритетних øляхах розвитку та рефор-
мування. Децентралізація – це запорука ефективного 
територіального розвитку, øлях до демократизації, 
дійсного народовладдя.
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