УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
2 квітня 2019 року у рамках заходів щодо законодавчого
забезпечення реформування публічного управління та адміністрування
Інститутом законодавства Верховної Ради України проведено круглий
стіл з обговорення актуальних проблем правової модернізації механізмів
публічного управління та адміністрування в Україні.
Відкриваючи зібрання, директор Інституту, академік НАН України
Олександр Копиленко зазначив, що система державного управління є однією
з основних передумов демократичного врядування, яка ґрунтується на
принципах верховенства права. Він наголосив, що головна мета реформи
державного управління, у проведенні якої Україна має потужну підтримку
ЄС, полягає у формуванні дієвої системи такого управління, здатної
виробляти та реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на
суспільний сталий розвиток, адекватне реагування на внутрішні й зовнішні
виклики, створення найсприятливіших правових і організаційних умов для
економічного зростання, забезпечення ефективності та підвищення
конкурентоспроможності національної господарської системи.
Модератор круглого столу, завідувач відділу комплексних проблем
державотворення Інституту законодавства, д.н.держ.упр. Валерій Воротін
вказав на необхідність удосконалення законотворчої роботи заради
здійснення Україною правової модернізації системи публічного управління
та адміністрування в Україні. За його словами, процес такої модернізації має
забезпечити досягнення нової траєкторії зростання. Від ефективності
державного управління безпосередньо залежить рівень життя громадян,
якість ведення бізнесу, темпи збільшення ВВП та інші економічні показники.
Ефективна діяльність щодо формування державних політик можлива лише за
наявності професійної та результативної системи виконавчої влади в Україні.
У доповіді, з якою виступив професор Національної академії
державного управління при Президентові України Олег Коваль, основну
увагу було приділено розгляду методологічних аспектів інституційного
забезпечення управлінського процесу, алгоритму упорядкування процесу
децентралізації. Детально висвітливши досвід європейських країн щодо
розробки концепцій реформування системи публічного управління та
адміністрування, доповідач зауважив, що у запропонованій Кабінетом
Міністрів України відповідній стратегії не враховано базові поняття та
терміни, а також не передбачено механізму її реалізації та відповідальності за
порушення норм права.
Підтримавши в основному тези доповіді, заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, народний
депутат України Сергій Алєксєєв висловив низку конкретних пропозицій
щодо подальшого удосконалення системи державного управління загалом і
вдосконалення правового забезпечення модернізації державного управління
та місцевого самоврядування зокрема. Він підкреслив, що система
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публічного управління потребує докорінного реформування в частині
законодавчого забезпечення і вдосконалення управлінських механізмів та
інструментів.
Науковий консультант Інституту законодавства, д.е.н. Валерій
Сергієнко, зробивши огляд основних положень державних політик України
та змін, що відбуваються у них останніми роками, вказав на наявні прогалини
та недоліки у сфері державного управління окремих галузей.
Розвиваючи тези доповіді, голова секретаріату Української асоціації
районних та обласних рад Юрій Андрійчук охарактеризував механізми
фінансової децентралізації, яка, на його думку, потребує докорінного
вдосконалення в частині ефективності використання ресурсів органами
місцевого самоврядування.
В обговоренні актуальних питань щодо удосконалення національного
законодавства у сфері державного управління також взяли участь провідні
співробітники Апарату Верховної Ради України та наукових установ
України: Алла Шевченко, Андрій Шинкарьов, Василь Проданик та інші.
Сформульовані за результатами круглого столу конкретні пропозиції
будуть передані до профільного комітету Верховної Ради України, а
матеріали обговорення увійдуть до науково-практичного збірника.
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