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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
Анотація. Розглянуто багатоаспектність поняття «децентралізація». На
підставі узагальнення досвіду розвинених країн світу сформульовано основні
переваги та недоліки децентралізації управління.
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Категорії централізації та децентралізації розглядаються науковцями на
різних рівнях і в різних аспектах. Якщо централізація визначається як таке
державне управління, при якому переважна більшість владних управлінських
повноважень зосереджена в центральних державних органах, а місцева влада
позбавлена можливості самостійно вирішувати багато своїх господарських,
соціальних та інших завдань, то децентралізація є більш складним,
комплексним і багатоаспектним поняттям. Існує чимало тлумачень поняття
«децентралізація» і немає чітко встановлених визначень. Децентралізація – це
процес переорієнтації в умовах демократизації суспільства повноважень і
ресурсів з центрального на регіональний (місцевий) рівень з метою
підвищення ефективності і результативності державно-громадського
управління, вважає Л. Щербак. Науковці (Олійник В.В., Сергеєва Л.М.)
визначають децентралізацію управління як перерозподіл функцій і
повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади на
основі взаємодії з соціальними партнерами.
Аналіз першоджерел та узагальнення досвіду децентралізації в
багатьох країнах світу, а також проведення процесів децентралізації в Україні
є актуальними через недосконалість розподілу управлінських функцій та
повноважень між органами управління різних організаційно-правових рівнів,
і як результат має свої переваги і недоліки. Так, до переваг децентралізації на
рівні управління державою науковці (А.П. Лелеченко) відносять: створення
передумов для розвитку громадянського суспільства; набуття населенням
практичного досвіду у демократії; більш цілеспрямоване використання
видатків бюджету на місцеві пріоритети і потреби; розвиток підприємництва
та сприяння ринковим перетворенням; сприяння розвитку економіки регіону і
стратегічному плануванню; прозорість і спрощення процесу прийняття
рішень; створення можливостей більш раціонального і ефективного надання
освітніх послуг; підвищення відповідальності місцевих органів управління
професійно-технічною освітою тощо.
Як зазначають західні дослідники Дж. Понтон і П. Гілл, будь-яка
децентралізація неминуче стикається з такими проблемами: допустимий
рівень децентралізації (місцевий, регіональний або федеральний), обсяг
влади кожного органу на кожному рівні, політичні та адміністративні
відносини між різними органами влади на різних рівнях.
Отже, поряд з цим децентралізація має й низку негативних наслідків.

Причинами цього в багатьох випадках стають неретельне планування і не
послідовність у реалізації реформ. До недоліків децентралізації відносять:
ускладнення спроможності впливати на макроекономічну ситуацію на
державному рівні і, навіть дестабілізація країни в цілому; збільшується
ймовірність того, що виконання делегованих державних функцій може стати
менш скоординованим як по горизонталі (між адміністративнотериторіальними одиницями), так і по вертикалі (між рівнями управління);
самостійність у діяльності місцевих органів влади може викликати
протиріччя і перерости у конфлікт з намаганням центральних органів влади
зберегти владні повноваження; низький рівень свідомості, культури та
обізнаності членів громадянського суспільства за умов децентралізації
урядування таїть в собі небезпеку «не толерантного» і «нечесного»
використання влади на фоні недостатньої контрольованості і
відповідальності з боку громадянського суспільства можуть мати досить
негативні наслідки; диспропорції і нерівномірність у соціально-економічному
розвитку адміністративно-територіальних одиниць; гальмування реалізації
державних програм на фоні надання більшого значення місцевим політичним
пріоритетам; намагання центральними органами влади уникнути
відповідальності за надання державних послуг населенню, самоусунення
центральних урядів від вирішення нагальних питань; неузгодженість
делегованих повноважень і обов’язків з ресурсами для виконання державних
функцій. Помилки у здійсненні фінансово-бюджетної децентралізації, які
полягають у відсутності належної фінансово-бюджетної автономії та
наповнення дохідної частини місцевих бюджетів ведуть до того, що місцеві
органи влади не будуть спроможними виконувати ці функції.
Отже, результати впровадження реформ децентралізації управління є як
позитивними, так і негативними. Досвід також свідчить, що наслідки
децентралізації навряд чи будуть позитивними, якщо не будуть введені
ефективні нормативно-правові врегулювання у напрямі підвищення
підзвітності на місцях, фіскальні обмеження на рівні місцевих влад і
національного уряду.
На наш погляд, врахування позитивних і негативних сторін під час
впровадження децентралізації управління професійно-технічною освітою є
надзвичайно важливими. Це дасть змогу оптимально розподілити ресурси
держави для вирішення питань національного і місцевого значення, оскільки
в економічному сенсі децентралізація управління ПТО зумовлена визнанням
необхідності більш раціонального використання державних ресурсів.

