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(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПЕРТНОЇ ДОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ)
1. Сучасний стан системи державно-

го управління
Існуюча в країні система державного 

управління демонструє свою неефектив-
ність, внутрішню суперечливість, відірва-
ність від громадян і, як результат, виступає 
однією з перепон, що стримує здійснення 
модернізаційних процесів та системних пе-
ретворень в усіх сферах розвитку суспіль-
ства.

Надмірна концентрація повноважень 
саме в центральних органах виконавчої вла-
ди, передусім в Уряді, призводить до того, 
що вони не займаються питаннями страте-
гії розвитку держави, не формують держав-
ну політику в окремих сферах чи галузях, 
оскільки основні зусилля та час йде на ви-
рішення поточних проблем.

Важливою проблемою державного 
управління в Україні є поступова політиза-
ція органів виконавчої влади на місцевому 
рівні.

До основних причин незадовільного 
стану державного управління слід відне-
сти:

 • відсутність належної нормативно-
правової бази з регулювання діяльності ор-
ганів державної влади та вкрай неефектив-
не використання існуючої;

• незавершеність трансформації Кабі-

нету Міністрів України в орган політичного 
керівництва;

• неефективну систему взаємодії орга-
нів державної влади на центральному, регі-
ональному та місцевому рівнях;

• недосконалу систему державної та 
муніципальної служби;

• недостатнє використання в діяль-
ності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування принципів від-
критості і прозорості та механізму електро-
нного урядування.

Унаслідок конституційної реформи 2004 
року та запровадження партійного принци-
пу формування місцевих представницьких 
влад в Україні відбулося, фактично, розба-
лансування усієї системи влади, як на наці-
ональному, так і на місцевому рівнях.

Також став очевидним факт розриву 
між реальними проблемами населення (за-
йнятістю, освітою, соціальним забезпечен-
ням, медичним обслуговуванням тощо) та 
політикою місцевої влади.

В умовах кризи представницьких орга-
нів, сформованих за недосконалим вибор-
чим законодавством 2006 року, постає необ-
хідність розширення прав територіальних 
громад у використанні механізмів прямої    
демократії: громадянських слухань, зборів 
громадян за місцем проживання, муніци-
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пальних ініціатив.
2. Напрями реформування системи 

державного управління
Реформування системи державного 

управління є виконанням суспільного замов-
лення на ефективні та відкриті інститути ви-
конавчої влади і місцевого самоврядування, а 
відтак і на належне демократичне врядуван-
ня.

Концептуальну основу ж демократично-
го врядування становлять принципи:

• участі народу;
• відповідальності або підзвітності уря-

дів;
• відповідальності за результати.
Унаслідок реалізації зазначених принци-

пів має відбутися переосмислення ролі дер-
жави та розподіл функцій між державою та 
громадянським суспільством, розширення 
участі народу в гарантуванні громадянам ре-
альної влади в самоуправлінні.

В основу реформи системи державного 
управління мають бути покладені принципи, 
що відображають стандарти європейського 
розуміння його сутності та конкретизовані в 
понятті публічної адміністрації, що охоплює 
сферу діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування.

Реформування системи державного 
управління в Україні, на наше переконання, 
має відбуватися шляхом реалізації наступних 
заходів:

• раціонального інституційного роз-
межування політичних та   адміністратив-

них   функцій   у   системі   виконавчої влади:   
удосконалення   процедур   діяльності   орга-
нів публічної адміністрації;

• відмежування політичних посад від 
сфери публічної цивільної служби та вста-
новлення правових механізмів захисту служ-
бовців від незаконних політичних впливів;

• децентралізація публічних функцій та 
ресурсів;

• справедливого правового р е г у л ю -
вання адміністративних процедур; спря-
мування діяльності публічних інституцій, 
насамперед, на надання публічних послуг, 
удосконалення механізмів правового захисту 
громадян у відносинах з органами публічної 
адміністрації;

• залучення громадськості до участі в 
управлінні публічними справами та контролю 
за функціонуванням публічної адміністрації.

Відкритість влади, її готовність до по-
стійного діалогу з громадянами, залучення 
громадян до підготовки рішень і контролю 
за їх виконанням є важливою передумовою 
успішності всього процесу реформування.

них   функцій   у   системі   виконавчої влади:   
на міжнародному семінарі у Чернівцях

СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

Засідання представників Центру та кафедри з 
планування та координації співпраці

У лютому відбулося спільне засідання 
представників Чернівецького регіонального 
центру перепідготовки та підвищення квалі-
фікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій та кафедри 
політології та державного управління Черні-
вецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича . Обговорювалися питання пла-
нування та координації співпраці на 2009 рік.

Центр спільно з кафедрою постійно 
працюють над пошуком шляхів підвищення 
ефективності підготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовців та посадо-
вих осіб органів 
місцевого само-
врядування та 
проводять різно-
го роду комуніка-
тивні заходи.


