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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF STATE 

POLICY IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION 

 

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад формування публічної політики та її 

розвитку в умовах децентралізації. Досліджено погляди західних та вітчизняних науковців 

щодо дефініцій понять «політика», «публічна політика» та «державна політика». 

Встановлено, що при формуванні державної політики задіяні не лише суб’єкти державної 

влади, а й приватні та неурядові громадські об’єднання, які, певним чином, формують 

політичну систему. Аналіз наукових досліджень показав, що структура політичної системи 

в різних країнах значно відрізняється. Тому, існуючі концепції чи моделі реалізації державної 

політики розвинених країн можуть бути недостатніми для пояснення процесу формування 

політики країн, що розвиваються. Досліджено сутність децентралізації, яка є одним з 

найважливіших впроваджень уряду задля більш якісного, ефективного, дієвого та 



демократичного управління. Доведено, що децентралізація державного управління може 

розглядатися як необхідна умова для розвитку місцевого та громадянського суспільства та 

є невід'ємною частиною процесу демократизації, що реалізується завдяки волевиявленню 

людей, які обирають власний уряд чи представників для встановлення державної політики 

та делегування різного роду повноважень. Встановлено, що успішна децентралізація 

державного управління призводить до зростання ефективності, відповідності потребам 

суспільства та демократичного розвитку. Невдала децентралізація створює загрози 

економічній та політичній стабільності держави та руйнує систему надання державних 

послуг. 

 

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of public policy formation and its 

development in the context of decentralization. The views of Western and domestic scholars on the 

definitions of "politics", "public policy" and "state policy" are studied. It has been established that 

not only subjects of state power are involved in the formation of state policy, but also private and 

non-governmental public associations, which form the political system in a certain way. Analysis of 

scientific research has shown that the structure of the political system in different countries differs 

significantly. Therefore, existing concepts or models for implementing public policy in developed 

countries may not be sufficient to explain the policy-making process of developing countries. The 

essence of decentralization, which is one of the most important implementations of the government 

for better, more efficient, effective and democratic governance, has been studied. It has been proven 

that public administration decentralization can be considered as a necessary condition for the 

development of local and civil society and an integral part of the democratization process, which is 

realized through the will of people who elect their own government or representatives to establish 

public policy and delegation. It is established that the successful public administration 

decentralization leads to increased efficiency, compliance with the needs of society and democratic 

development. Failed decentralization threatens the economic and political stability of the state and 

destroys the public service delivery system. It is established that the system of public administration 

is defined as the configuration of centralized and decentralized management. We believe that there 

is no dichotomy between centralization and decentralization, mutual exclusion: they are 

hypothetical poles of a system of continuous consistent government, which includes various 

combinations of centralized and decentralized government. The advantages of centralization are: 

national unity, harmonization, justice and prosperity. However, the benefits of centralized 

management may be necessary or desirable under certain conditions. The arguments of 

decentralized governance are: participation in political life, institutional openness and closeness to 

the people, which increases democratic accountability, the legitimacy of governance and freedom, 

the transfer of power and interaction between government bodies. 
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Постановка проблеми. У другій половині ХХ століття країни у всьому світі були свідками складних 

соціальних, економічних, демографічних, політичних проблем, а також технологічних нововведень, що вимагає 

певних змін у системах державного управління. Поштовхом до реформ державного управління стали: 

міжнародні виклики та глобалізаційні процесі; зміна ролі сучасного уряду у світовій економіці; взаємодія 

ринкової економіки з державним, приватним та некомерційним секторами у наданні державних послуг; участь 

суспільства в процесах управління, справедливість та етика в управлінні, нові моделі державного управління.  

Через тиск цих сил національні уряди були змушені переглянути свої стратегії. Питання «що робить 

уряд?» змусив керувати системою управління шляхом встановлення пріоритетів державної політики, 

координації діяльності, вирішення конфліктів та створення регуляторних та примусових заходів державними 

установами. Питання «чи успішний уряд?» стимулювало до регуляторних та організаційних змін, які були 

спрямовані на розвиток адекватних управлінських компетенцій та системи фінансування, а також 

децентралізацію державного управління. Під впливом змін у суспільстві, була змінена традиційна практика 

державного управління [10]. Державна політика реалізується в рамках складних інституційних мереж 



громадських організацій різного рівня, децентралізованих структур, державно-приватного партнерства та 

профспілок некомерційних організацій тощо [7].  

Науковцями було окреслено суть сучасної проблеми, яка полягає у можливостях організації 

державного сектору з метою його адаптації до мінливих потреб суспільства, не втрачаючи при цьому цілісності 

стратегії чи стратегії безперервності цінностей управління [4]. Таким чином, перед державною політикою 

постали серйозні виклики щодо врахування суспільних інтересів та посилення рівня публічності, чому має 

сприяти децентралізація влади.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою аналізу ефективності реалізації державної 

політики, політологами та соціологами було розроблено багато теорій, моделей та підходів. Дослідниками 

США та Західної Європи було запропоновано ґрунтовні концепції та моделі політичної системи. Зокрема, 

концепцію державної політики, яка регламентує жорсткі схеми розподілу ресурсів, досліджував політолог 

Гринберг Г. [13]. Андерсон описував державну політику як відносно стабільний, цілеспрямований напрям дій, 

за яким актор чи сукупність акторів вирішує проблему чи питання, що викликають занепокоєння у суспільства 

[5]. Більшість дослідників сходились на думці, що державна політика – це досить складний динамічний процес, 

що включає низку дій та аспектів бездіяльності різних груп із відмінними інтересами на різних етапах [1, 5, 10, 

13]. 

Проблемам становлення та розвитку публічної політики присвячені численні праці вітчизняних 

науковців. Зокрема, Пухкалом О.Г. та Гомоляко О.В. було досліджено етимологію понять «публічна» та 

«державна» політика. Науковцями доведено, що «…публічна політика є ширшим поняттям, оскільки вона 

охоплює не лише державну політику, а й політику, яку здійснюють (чи можуть здійснювати) недержавні 

організації, об'єднання державних і громадських органів або навіть приватні структури й агенції» [3]. 

Дем’янчуком О.Г. досліджувалась практика реалізації публічної політики в посткомуністичних країнах, яка 

наразі відповідає теоретичним вимогам і потребам суспільних трансформацій на шляху до демократії [1]. 

Розвиток децентралізації накладає безпосередній відбиток на умови реалізації державної політики, 

тому дослідження в цьому напрямку є актуальними та такими, що потребують ґрунтовного висвітлення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення теоретичних засад формування та розвитку 

державної політики в умовах децентралізації. 

Для досягнення поставленої мети було окреслено наступні завдання:  

- розкрити сутність понять «політика», «державна політика» та «публічна політика»; 

- визначити та сформулювати аспекти розвитку державної політики в умовах децентралізації. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і 

явищ, монографічний метод (аналіз сутності понять «політика», «державна політика» та «публічна політика» з 

точки зору різних наукових підходів та концепцій), емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного 

стану об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). 

Виклад основних результатів дослідження. Найпоширенішим тлумаченням терміну «політика» є 

процес відображення майбутніх цілей та прагнень, що містить вказівки для реалізації цих цілей [2]. Д. Істон 

розкриває термін «політика» як «продукт політичного впливу, який визначає та встановлює межі того, що 

робить держава» [8]. Термін «державна політика» розкривається Андерсеном як «…дії уряду з метою 

прийняття рішення або вибору певного напрямку дій для вирішення соціальних проблем, планування та 

реалізації конкретної державної стратегії [5].  

Політологи стверджують, що державна політика найкраще розкривається з точки зору процесу [5, 8]. 

Це пояснюється тим, що політичні рішення - це «…не щось, що обмежується лише рівнем організації на 

верхніх щаблях влади та що відбувається разово на початковому етапі, а є чимось стабільним та безперервним». 

Роуз Р. (1969) також зробив схоже припущення: «Реалізацію державної політики слід описувати як 

безперервний процес, а не як одномоментну дію. Цей процес включає переговори, прийняття рішення та 

адаптацію. Ці політичні взаємодії відбуваються всередині системи, у якій приймаються рішення, формуються 

та реалізуються програми та відбувається взаємодія між установами та організаціями» [15].  

Отже, «вироблення політики» - це не простий, а досить складний динамічний процес. Тут важливо 

зазначити, що формування державної політики включає не лише державні органи чи державних службовців як 

суб'єктів політики. Приватні та/або неурядові громадські об’єднання також відіграють активну роль у 

формуванні політики. Ця державно-приватна взаємодія становить структуру політичної системи, в рамках якої 

політики впливають на політичний процес. Структура політичної системи в різних країнах значно 

відрізняється. Тому, існуючі концепції чи моделі реалізації державної політики розвинених країн можуть бути 

недостатніми для пояснення процесу формування політики країн, що розвиваються. 

Проте, теоретичні концепції сприяють опануванню топ-менеджментом країни ключовими аспектами 

реалізації державної політики, покращенню рівня комунікацій та формуванню ефективних політичних 

стратегій. Теоретичні концепції корисні в тій мірі, в якій вони спрямовують нашу увагу на важливе політичне 

явище, допомагають прояснити наше мислення та встановити причинно-наслідковий зв'язок між політичними 

рішеннями та їх наслідками.  

Теоретичні підходи включають теорію еліти, теорію груп, теорію політичних систем та 

інституціоналізм, аналіз результатів політики та теорію раціонального вибору, які в першу чергу стосуються 

формування державної політики як процесу [12].  

Девідом Істоном – відомим канадським політологом, у кінці 60-х років ХХ ст. була запропонована 

«модель політичної системи» (Істон, 1965), яка пояснювала процес вироблення політики країнами, що 

розвиваються [8]. Модель «політичної системи» Істона розкриває політичний процес як «політичну систему, що 



відповідає вимогам, що випливають із середовища». «Політична система», визначена Істоном, подібна до 

біологічних систем, у якій всі складові взаємодіють між собою та чинять вплив одна на одну.  

Модель Істона ґрунтується на ключових аспектах вироблення політики Сполучених Штатів. В 

американському контексті, так само як і у контексті інших розвинених країн, застосування Моделі Істона є 

цілком виправданим та практичним. Однак для країн, що розвиваються, реалізація політики не завжди 

відповідає ланцюгу дій, визначеному дослідником. У порівнянні з розвиненими країнами, політика країн, що 

розвиваються, у меншій мірі відповідає вимогам навколишнього середовища та має меншу підтримку 

суспільства [8].  

Дослідження у напрямку реалізації державної політики спочатку обмежувались лише питаннями 

оборони, зовнішніх відносин та правопорядку [18]. Однак на сьогодні досліджувана область державної 

політики значно розширилась та включає в себе безліч інших галузей, таких як: освіта, охорона здоров’я, 

житлово-комунальне господарство, туризм, сільське господарство, промисловість, торгівля та транспорт тощо. 

Державна політика - це політика, розроблена державними органами та посадовими особами. Значення 

та визначення державної політики випливають з рішення державного службовця, уповноваженого виконувати 

суспільні інтереси. Суспільні інтереси - це поєднання думок репрезентативних представників суспільства, 

пов’язаних із забезпеченням їх ключових соціально-економічних та безпекових потреб [14].  

На сьогодні необхідною умовою розвитку громадянського суспільства є децентралізація державного 

управління. Децентралізація державного управління є невід'ємною частиною процесу демократизації, що 

реалізується завдяки волевиявленню людей, які обирають власний уряд чи представників для встановлення 

державної політики та делегування різного роду повноважень. 

Термін «децентралізація» на сьогодні трактується по-різному, і підхід до децентралізації дуже 

різноманітний, в залежності від рівня автономії державного управління різних країн. Тим не менше, як в 

передових країнах, так і в країнах, що розвиваються, існує загальна думка, що децентралізація є одним з 

найважливіших впроваджень уряду задля більш якісного, ефективного, дієвого та демократичного управління 

[17]. Децентралізація є процесом перерозподілу влади при плануванні управління та прийняття рішень на 

національному та регіональному рівні [14]. Децентралізація в дії проявляється у формі регіональної автономії, 

яку часто розуміють як наділення владними повноваженнями для самовизначення та з метою досягнення 

спільних інтересів [9].  

Сучасна концепція децентралізації державного управління є відносно новим явищем, і його еволюцію 

умовно можна розділити на три етапи [6], що показують розвиток змісту та обсягу державного управління в 

умовах децентралізації (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Еволюція процесу децентралізації державного управління 

Джерело: узагальнено автором за [6] 

 

Децентралізація державного управління виникла у 1950–60-х роках, коли англійські та французькі 

урядові адміністрації прийняли рішення стосовно передачі частини своїх повноважень за певними державними 

програмами органам місцевого самоврядування. В основному це стосувалося адміністративних аспектів 

децентралізації.  

Другий період децентралізації державного управління розпочався у 1980х роках на тлі змін у потребах 

громад щодо надання відповідних послуг органами державного управління. Фокус було зміщено з делегування 

обов'язків в рамках системи державного управління до пошуку ефективних способів управління економікою 

через розподіл окремих повноважень між державним та місцевим органами влади, приватним сектором та 

неурядовими організаціями у процесах економічного зростання та соціального забезпечення.  

Третій період розпочався приблизно у 90-х роках і триває досі. Емерджентний попит на більш широку 

громадську, політичну та економічну участь та більш відкрите державне управління, спричинені глобалізацією, 

зростанням глобальної економічної взаємодії, складністю суспільств, розширенням глобальних комунікаційних 

мереж, стимульованих технологічним розвитком. Взаємодія глобалізації та сили локалізації формують зміни 

державного управління [9]. Відповідно, розвиток концепції державного управління призвів до змін у концепції 

децентралізації державного управління: децентралізація влади перетворилася на децентралізацію управління 

Фаза 1 (1950 - 1980-ті) 
Деконцентрація 

ієрархічної структури та 

бюрократії в пошуках 

більшої ефективності в 

наданні державних 

послуг та посилення 

відповідальності органів 

місцевої влади 

Фаза 2 (1980 - 1990-ті) 
Поширення політичних 

повноважень, 

демократизація, 

лібералізація ринку, 

приватно-державне 

партнерство 

Фаза 3 (з 1990-х) 

Відкритість та 

ефективність 

державного управління, 

досягнуті завдяки 

колективній роботі 

державного сектору з 

іншими суб’єктами 

публічної політики 



шляхом набуття нових значень та форм. В останні десятиліття децентралізація державного управління стала не 

лише теоретичним, а й практичним явищем.  

Враховуючи рівень демократичності виборів всіх рівнів, як показника (політичної) децентралізації 

державного управління, 95% демократичних країн мають виборні субнаціональні урядові установи, як 

зазначено у звіті Світового банку. З 193 країн світу 119 з них віднесено до категорії представницьких 

демократій, 90 країн віднесено до категорії „вільних”, а 60 країн - „частково вільних”; іншими словами, 4,2 

мільярда людей (64% від усього світового населення) проживають у демократичних державах [16].  

В контексті змін у системі державного управління, децентралізація державного управління 

розглядається як засіб:  

- надання високоякісних державних послуг, що відповідають суспільним уподобанням;  

- підвищення управлінської автономії за рахунок зменшення адміністративного контролю, що 

здійснюється центральним урядом;  

- створення конкурентоспроможного середовища для участі організацій приватного сектору та 

неурядових організацій в процесах надання державних послуг;  

- що дозволяє громадянам брати участь у прийнятті рішень, стратегічному плануванні та державному 

управлінні.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Успішна децентралізація державного управління 

призводить до зростання ефективності, відповідності потребам суспільства та демократичного розвитку. 

Невдала децентралізація створює загрози економічній та політичній стабільності держави та руйнує систему 

надання державних послуг. Децентралізація державного управління є складним явищем, що охоплює багато 

вимірів та соціальних секторів із залученням багатьох соціальних суб'єктів: 

- географічні суб'єкти, включаючи міжнародний, національний, субнаціональний та місцевий рівні 

управління;  

- соціальні суб'єкти державного управління, що представляють уряд, приватний сектор та громадянське 

суспільство;  

- соціальний сектор, включаючи політичний, правовий, соціальний, культурний розвиток, а також 

навколишнє середовище [17]; 

- управлінська діяльність, децентралізація організації, управління фінансовими та людськими 

ресурсами, правові та політичні реформи [7].  

Система державного управління визначається як конфігурація централізованого та децентралізованого 

управління. Вважаємо, що між централізацією та децентралізацією немає дихотомії, тобто - взаємовиключення: 

вони є гіпотетичними полюсами системи безперервного послідовного державного управління, що включає різні 

комбінації централізованого та децентралізованого державного управління.  

Прихильники централізованого управління стверджують, що перевагами централізації є: національна 

єдність, гармонізація, справедливість та добробут. Однак прояви переваг централізованого управління можуть 

бути необхідними або бажаними за певних умов.  

Аргументами децентралізованого управління є: участь у політичному житті, інституційна відкритість 

та близькість до людей, що збільшує демократичну підзвітність, легітимність управління та свободу, передачу 

повноважень влади та взаємодію між урядовими органами [11]. Пошук адекватного розподілу повноважень між 

центральною владою та органами місцевого самоврядування визначає ступінь ефективності управління 

країнами [17]. 

Подальші дослідження будуть здійснюватися у напрямку визначення впливу децентралізації на 

врядування та соціально-економічний розвиток територій. 
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