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INTRODUCTION
Over the recent years, Ukraine has been actively transitioning to a new
model of territorial power organisation, based on decentralisation and the
establishment of viable institutions of local self-government, namely the
amalgamated hromadas, also known as the united territorial communities.
There is no doubt that it is impossible to achieve a new quality of local selfgovernment without fundamental changes in approaches to comprehend the
institutional and procedural principles of the local democracy political and
administrative processes at the level of local self-government.
The theoretical and applied aspects of local self-government
democratisation and the formation of local democracy are reflected in the
works by Ukrainian political scientists, including S. Bayrak, S. Bula,
M. Lendel, Y. Sadykova, M. Tsumarev and others.
A separate layer of the Ukrainian scientific bibliography on the
decentralisation of political and administrative processes at the level of local
self-government bodies is represented by the research works of
contemporary lawyers, namely Y. Baltsii, V. Grobova and others.
Alongside with the political science and legal literature, it is appropriate
to indicate the scientific results on studying political and administrative
management local democracy problems by public administration specialists,
including I. Arkhypenko, O. Batanov, T. Kravchenko and others.
The aim of the given study is to analyze the conditions and prospects as
for the decentralisation of political and administrative processes within the
context of local demoracy establishment in contemporary Ukrainian science.
To achieve this goal, the following tasks are set:
 to reveal the main approaches to comprehend the “local selfgovernment” concept in Ukrainian science;
 give characteristics of the current conditions relating to the local selfgovernment system in Ukraine;
 focus on the transformation of the place and role of some local selfgovernment institutions while establishing democratic principles in the
Ukrainian state;
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 consider the concepts and essential characteristics of local
democracy;
 determine the main approaches to comprehend decentralisation, its
forms and levels of functioning;
 prove the importance of decentralisation processes for the
establishment of democratic institutions in Ukrainian society;
 indicate the positive and negative consequences resulting from the
implementation of decentralisation processes in territorial communities;
 summarise proposals for enhancing the decentralisation processes and
establishing new local communities.
The methodological basis of the study includes general philosophical,
general logical and special scientific methods. Researching decentralisation
mechanisms applied while political and managerial processes of local
democracy is determined by the need for a comprehensive analysis of the
topic and it is based on an integrated approach exercising historical, neoinstitutional, systemic, structural and functional, comparative and other
methods.
1. Local self-government
as the component of democratic political system
The “self-government” term can be considered within two senses. First,
from a broader perspective, when a state is viewed as a self-governing
organisation, and the parliament to be its integral part acts as a body of selfgovernment. Secondly, in a more narrow sense, it can be addressed as
a complex legally regulated self-government institution, which includes
relations not only in the field of public authority and the exercise of state
power, but also relations in the sphere of population’s private law interests 1.
Local self-government system is an extremely complex and
multidimensional social, political and legal institution, its legalisation is
enshrined in the constitutional law, and its formalisation is guaranteed by
civic participation2.
Local self-government should be considered as the right of a territorial
community to resolve the issues of local significance independently. The
right to solve one’s own problems and govern one’s life independently,
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without external interference, is a coherent part of the human and civil rights
system in a democratic society3.
The degree of self-government development depends on the degree of
democracy development in a society: the more contributions to the society
democratisation are implemented, the more widely its self-governing
principles are developed. Consequently, it is assumed here that selfgovernment has a close connection with democracy, and it is its
manifestation or the part of it represented by a specific institution as an
implementation instrument4.
Municipalism to be a special mode of self-governing (municipal) power
functioning provides for the priority of human and civil rights and freedoms
over the interests of local self-government bodies, the limitation and selfrestraint of those authorities in favour of civil society, and it is an integral
part of constitutionalism5.
Local self-government is characterised by some features:
 the people are its source, and its primary bearer is the territorial
community;
 it applies only to the territory of administrative-territorial units
(municipalities);
 its bodies function on behalf of the territorial community, not the
people or the state;
 the material and financial resources of its bodies consist of communal
(municipal) property and local (municipal) budget;
 its bodies have closer ties with the population;
 there is no rigid hierarchy and subordination within the system of its
bodies6.
The contradictory and inconsistent nature of democratic changes in
legislative and regulatory frameworks of local self-government is on account
of the specifics of democratic transition in Ukraine 7.
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The crisis situation in local self-government institutions, which activity
should have ensured the formation, development and assimilation of
democratic traditions in a transitional society, on the contrary, reveals the
elements of crisis as for social and political consciousness (political apathy,
alienation, frustration)8.
The establishment of the independent Ukrainian state and the
democratisation processes require new approaches to the creation and
development of political institutions, including local self-government
institutions. To be the representative of people power, local self-government
has to ensure the authorities to be in touch with the citizens, it should
promote our country integration into a democratic political regime 9.
At the same time, the democratisation of the political process in Ukraine,
in particular at the local level, requires the introduction of some additional
measures, namely the improvement of national legislation in the field of
referendums and elections, the introduction of control and accountability
mechanisms of elected representatives to the citizens both by revocation,
recall, early termination of a mandate and by introducing the preferential
voting within open party lists, etc10.
The existing system of local self-government is more appropriate
considered to be a dynamic system generated by political and social conflicts
of interest, which is in a permanent crisis mode being far enough from stable
condition and functional excellence11.
Concurrently, the problem of local self-government development in
Ukraine is the strengthening of its politicisation processes, especially within
the context of local government functions’ execution, which is demonstrated
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153

by the implementation or blocking the implementation of the interests of
certain social groups12.
The existing local self-government institutions are more effective when
they are objectively embedded in public life, in the authority and
administration system, when they are perceived as objectively valid vertical
separation of powers, as the distribution of authority powers at all levels.
That is to say, local self-government acts as a part of the democratic selforganisation of society, as an element of the authority and administration
general structure13.
Therefore, the developed and efficient local government should become
an integral part of statehood, the one that is based on the initiative of the
population, its organisational and legal, functional, financial and economic
independence, state support and guarantee, etc 14.
Currently, local self-government efficiency is one of the key issues
within the context of fast-developing political system of Ukraine. One can
state the need to reform local self-government, applying international
experience and adapting self-government modern models according to
present-day realities15.
That is why the legal enshrinement of innovative forms of citizens’
realisation of their right to participate in local self-government is considered
to be relevant16.
2. Local democracy concept
To meet the successful modernisation of all life areas in Ukraine the
country requires updating the social and political model of its development,
12
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the conversion of population into influential factors, legal entities of these
transformations. It might come true due to the expansion of opportunities for
public participation while the state policy formation and its implementation
through various forms of public social activity and self-organisation. To
ensure the representation of citizens’ interests in public authorities and local
governments is of an extreme importance as well 17.
The municipal democracy level, to be the product of local population’s
civic engagement, is inevitably programming the democratic political regime
in the state and society18.
Until recently, instead of the term “local democracy”, which is
widespread in the Polish political discourse, the term “egional democracy”
was mainly used in Ukraine.
M. Lendiel uses the term “regional democracy” to describe the political
regime implemented at the lowest territorial level of public authority within
the institutions of civil society. It is guaranteed by the state and its features
are autonomy, the combination of representative and direct forms of
democracy, competition of elites, democratic participation in politics, as well
as the presence of favourable political and cultural vectors 19.
Local democracy to be a conceptual basis for the functioning of
representative and local self-government institutions is based on the concept
of participatory democracy and it is closely related to the development of
civil society, which provide for the citizens’ participation in political life.
Those processes are determined not only by the need to protect individual
interests, but also by the development of a general awareness of civic unity
which is considered to be a prior condition for the introduction of highquality political representation within local communities 20.
The system of local democracy provides for the close relationships
between citizens and authorities, the ability of citizens to be actively
17
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involved in decision-making processes, to influence the agenda of local selfgovernment bodies, to create an open and responsible society. According to
S. Bula, the establishment of local democracy system depends on the
beneficial preconditions, the legal and regulatory framework 21. It is indeed
true that political values are related to the system of authority relations and
political institutions. They motivate the actions of political actors, and
therefore they are of pluralistic nature. Political values contain persons’
ideas on the current and future political relations, the desired types of
political institutions and the ways to achieve their goals 22.
The task of state bodies at the local, regional and national levels is to
promote the development of local democracy institutions, provide
organisational and material support and encourage them to participate in
making and implementation of decisions on local policy issues 23.
The main purpose of the territorial power reform is to construct a
decentralised model of power organisation capable in a market economy to
influence effectively and efficiently the processes of social, economic and
cultural development of territories. The model that would ensure a highquality level of management services provided to the population in
accordance with European standards and which would be capable of selfimprovement and self-regulation24.
3. Decentralization mechanisms of political and administrative
processes. Theoretical substantiation
The mechanism for democratic and effective local self-government
establishment is decentralisation, which ensures the transfer of part of the
power to self-governing institutions. The object of decentralisation is the
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community, that is a local social system and it is able to implement the
management functions25.
At the present stage of state formation, there are three types of
decentralisation: political, administrative and fiscal, as well as there are three
major forms of decentralisation – deconcentration, devolution and
delegation. Political decentralisation is firstly, the transfer of powers from
central government to lower levels; secondly, joint policy development and
implementation through stakeholder engagement. Political decentralisation
is manifested through devolution26.
It is advisable to reduce the forms of decentralisation and their varieties
to two major forms:
 unconditional and full transfer of powers as well as all sources of
resource support to self-government bodies;
 transfer of responsibility for the exercise of these powers to local
governments while maintaining a centralised supply of resources. And the
execution of delegated power functions is due to the receipt, flow of
resources from the central government 27.
Ukrainian scientists claim that the process of power decentralisation has
two levels, namely horizontal (delegation of powers between the branches of
government) and vertical (distribution of powers between the levels of
government). Therefore, given this circumstance, it is necessary to specify
that local self-government is the level of government, and consequently it
cannot duplicate the functions or powers of state authorities 28.
The separation of local self-government as a relatively independent
branch of public administration does not mean or even does not presuppose
it is to be democratic, as while the absence of effective mechanisms to
uphold public interests no one can exclude the use of public money or
property to satisfy narrow sectional or even private interests 29.
According to I. Arkhypenko, the following major decentralisation
advantages should be highlighted among others: a clear delineation of
25
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powers between the executive authorities and various levels of local
government; creating the preconditions for the successful development of
civil society; the participation of territorial community members in solving
issues of local importance; more efficient allocation of budget resources in
order to address the urgent needs of the territorial community; creating
favourable conditions for the development of local economy; assistance to
the development of the regional economy and strategic planning; ensuring
transparency and publicity of management decisions in local communities;
improving the quality of services and their maximum approximation to
consumers; increasing the responsibility of local bodies and local
government officials for their activities to voters and the state 30.
The expected results of the local self-government reform and power
decentralisation in Ukraine should be mentioned, including the creation of
favourable legal conditions for the widest involvement of the population in
management decisions, as well as the development of direct forms of
government by the people (democracy); the introduction of quality standards
for public services provided to the population by local self-government bodies
of the basic and regional levels, quality assessment criteria; ensuring the
division of powers between local and regional self-government bodies, local
state administrations and territorial bodies of central executive bodies31.
Decentralisation of power is a basic condition for establishing an
effective dialogue between a community and district, district and region,
region and state32.
The processes of power decentralisation and the development of local
self-government have a complex dialectical connection, its essence is to
provide local communities with the right to manage and to govern, but not
only to form a certain level of professionalism and competence. The
aforementioned in many ways causes the institutional weakness of local
government to be directly controlled by public officials as carriers of high
standard professionalism and competence while addressing local issues 33.
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The effectiveness of political processes taking place in the united
territorial communities depends both on the work of local authorities and on
the initiative of its residents34.
However, alongside with the positive aspects of decentralisation, there
are certain shortcoming, including complications to influence the
macroeconomic situation at the state level; less coordination while the
implementation of delegated powers; slowing down the implementation of
state programmes against the background of paying more attention to local
political priorities; self-removal of central authorities from solving urgent
issues; inconsistency of delegated powers and responsibilities with the
resources for their implementation35.
Decentralisation of power is an obligatory segment of the
democratisation process. However, it is not equivalent to democracy, since
the decentralisation institution might be also one of the forms to implement
cartel management, and it can be successfully used by elites to provide an
environment where the democracy application is not possible 36.
In this regard, it is worth referring to the article by V. Popazohlo. The
author claims that political processes are influenced not only by formal, but
also by informal institutions represented by a variety of destructive ones.
Destructive informal institutions are the basis for the appearance ofrentoriented type of behaviour, they construct uncivilised mechanisms and
algorithms of power reproduction37.
The decentralisation process should not be based on the cultural
peculiarities of the region and it should not be the instrument of
manipulative influence of certain political forces on the public, so as not to
provoke public confrontation and separatism processes. The decentralisation
process should address not only formal, but also essential and substantive
characteristics. Therefore, the division into regions has to go along with the
modelling democratic consciousness and national patriotism; comprehensive
discussion of the regionalism problems by various public circles and the
mass media participation; taking into account the dispositions and interests
34
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of local communities of the basic level and on. This process should take
place from the bottom to the top on a gradual and phased basis. Only under
such conditions, regional political identity may become the reason and basis
for decentralisation38.
The implementation of decentralisation grounds and principles is an
important condition for overcoming paternalistic sentiments in a transitional
society39.
Decentralisation is an important precondition for the institutionalisation
of democracy in present-day Ukraine. However, it will be effective provided
that the state and civil society interact to find the ways to resolve social and
political conflicts in a peaceful and constructive manner 40.
Decentralisation of power to be the component of regional development
state policy is one of the defining ones on the reform agenda in Ukraine. It
has paved the way for the establishment of fundamental institutional
transformations, for enhancing citizens quality of life and it is of great
importance for the continuation of sectoral reforms. Due to the appearance
of a new system of power distribution between central and local authorities,
a new system of relations between various branches of government and a
new system of checks and balances are currently being formed in Ukraine 41.
Civil society, representing a certain social community of the population,
should become the main detonator of the power decentralization process; it
acquires new opportunities to embody its potential in the political arena 42.
The active citizens’ involvement in the process of making managerial
decisions at the local level is a condition for the successful implementation
of the policy of state power decentralisation in Ukraine, the implementation
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of administrative and territorial reforms, the improvement of the local selfgovernment national institutions43.
At the same time, the implementation of a decentralised management
system is a rather complex and long-term process that should be clearly and
carefully defined. Decentralisation reform requires constant attention and
adjustment, political and technical support from the government. It should be
noted that there is still no single global model of decentralised management
that could be recommended for the application in all countries 44.
In Ukraine the decentralisation of power is established through the prism
of two opposite models, namely the “administrative” model (direct exercise
of power by local administrative bodies and the local community is only a
participant of the governance process) and the “public management” one
(attempts by local communities to be involved in the process of managing
their own territory, to be autonomous from state interference, and it might be
a certain risk in regard to the balance of power). Therefore, in Ukraine the
problem of developing a “medium model” of decentralisation is becoming
an extremely urgent one. It should combine highly professional officials
from among local communities and it should not entail risks of separatism
and authority imbalance45.
Decentralisation in Ukraine is no longer the process of coordination and
cooperation between the state authorities and the local community, but a
political situation where local self-government is as a necessary but optional
level of power. Optionality here should be comprehended in the context of
its institutional positioning. According to R. Grynyuk and M. Prymush,
decentralisation of state power in Ukraine is only a mechanism and system
of horizontal redistribution of powers (between branches of government),
while in European and world practice it is a vertical one. In other words, the
local government powers are delegated not by the executive branch, but by
the government, which is a personified institution of power, and it does not
have a direct right and authority while the process of delegating them to
local authorities. All of the aforementioned indicates that the current
43

Законодавче врегулювання інституту місцевого референдуму в Україні:
аналітична доповідь / Павленко І.А., Макаров Г.В., Токар-Остапенко О.В. Київ :
НІСД, 2013. С. 5.
44
Дирів А.Б. Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування
як етап формування нової ефективної системи управління. Проблеми розвитку
публічного управління в Україні : матеріали науково-практичної конференції за
міжнародної участі до 100-річчя запровадження державної служби України
(12–13 квітня 2018 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С.
Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 40.
45
Гринюк Р.Ф., Примуш М.М. Регіональний та державний виміри української
специфіки децентралізації влади. Політичне життя. 2016. № 3. С. 15.

161

situation with the decentralisation of power within the context of local selfgovernment results in the establishment of two models, namely
administrative and public-civil ones46.
CONCLUSIONS
Based on the study, we can draw the following conclusions and
recommendations:
1. The “local self-government” concept plays an important role in the
present-day Ukrainian discourse of public administration, political science
and law, as they analyze its nature, characteristics, manifestations and
development trends from different points of view.
2. We can agree with our numerous Ukrainian colleagues to determine
the crisis in the system of local self-government in Ukraine and, accordingly,
the need to reform it, including methodological principles.
3. Based on this, the need for successful modernisation of all spheres of
life in Ukraine requires updating the social and political development model.
It should be emphasised that the local self-government reform should not be
an end in itself, like a “reform for the sake of reform”, but it should be
planned and implemented in conjunction with the renewal of other fields of
public life.
4. The concept of local democracy as one of the basic theoretical and
methodological approaches while the process of reforming the local selfgovernment system in Ukraine should be considered.
5. Decentralisation is an important precondition for the democracy
institutionalisation in present-day Ukraine.
6. We can agree that the main purpose of transforming the territorial
power organisational system in Ukraine should be the construction of a
decentralised model, capable to influence effectively and efficiently the
processes of social, economic and cultural development under conditions of
market economy.
7. The mechanism for the democratic and effective local self-government
establishment is decentralisation, which ensures the delegation of a part of
powers to self-governing structures.
8. At the present stage of Ukrainian state formation, three types of
decentralisation are being implemented, namely political, administrative and
fiscal, as well as three main forms of decentralisation, that is
deconcentration, devolution and delegation.
9. The expected results of local self-government reform and
decentralisation of power in Ukraine should result in the creation of
46
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favourable legal conditions for the widest involvement of the population in
management decisions at the level of local self-government bodies.
10. Alongside with the positive achievements of the decentralisation
process at the current stage of the transformation of public power territorial
organisation, the researchers are right when pointing out the negative
manifestations of the decentralisation processes, which require adequate
response to minimise risks for the Ukrainian state as a whole.
SUMMARY
The aim of the given study is to analyze the conditions and prospects as
for researching the decentralisation of political and administrative processes
within the context of local democracy establishment in contemporary
Ukrainian science.
In accordance with the set goal the actual tasks have been solved and they
are summerised in the conclusions of the work. The main approaches to
comprehend the concept of “local self-government” in Ukrainian science have
been revealed. The current position of the local self-government system in
Ukraine is described. Considerable attention is paid to the transformation of
the place and role of some local self-government institutions while
establishing the democratic foundations for the Ukrainian state. The concept
and essential characteristics of local democracy have been considered. The
main approaches to comprehend decentralisation, its forms and levels of
functioning have been identified and described. The essential importance of
decentralisation processes for the democratic institutions’ establishment in
Ukrainian society has been proved. The positive and negative consequences
related to the implementation of the decentralisation course in Ukraine are
pointed out. The proposals on the intensification of decentralisation processes
and establishment of new local communities have been generalised.
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