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Досліджено теоретичні засади реформування державного управління в Україні. Вивчена нормативна база, 
що слугує основою для проведення адміністративної реформи в Україні. Визначені основні завдання модер-
нізації державного управління в Україні. Оцінене практичне застосування Стратегії реформування держав-
ного управління в Україні. Описані подальші перспективи модернізації адміністративної сфери в Україні.
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Постановка проблеми. Однією з актуаль-
них для вивчення проблем в Україні 

є її відношення до категорії країн з перехід-
ною економікою, а саме таких країн, що по-
требують детального вивчення та вдоскона-
лення. Зокрема, в частині державних реформ.  
На нашу думку, реформа державного управ-
ління в країнах з перехідною економікою – 
є одним із пріоритетних завдань у державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вищезазначена проблема зумовила дослі-
дження нами наукової доповіді Ю. Ковбасюка, 
К. Ващенка, Ю. Сурміна та інших, матеріа-
лів Р. Войтович, а також новел українського 
законодавства в частині адміністративного 
права, зокрема, стосовно державної служби 
та управління в Україні, ефективності вико-
навчої влади, проведення реформ тощо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В проблемі модернізації дер-
жавного управління ми б хотіли звернути увагу 
на те, що, адміністративне реформування є осно-
вою для модернізації усіх інших сфер у державі. 
Адже ефективний розвиток країни можливий 
лише за наявності виконавчої влади високого 
рівня, робота якої ґрунтується на професійнос-
ті кадрів та спрямована на результативність.  
На нашу думку, модернізація державного 
управління здатна покращити конкурентоспро-
можність України у світових рейтингах. 

Мета статті. Основною метою цієї роботи 
є визначення основних засад та завдань мо-
дернізації державного управління в Україні, 
які б послужили б підґрунтям для здійснення 
реформ у політичній, економічній та соціаль-
ній сфер держави та покращили б її загаль-
ний рівень.

Виклад основного матеріалу. Як вже було 
зазначено, на нашу думку, модернізація дер-
жавного управління здатна покращити конку-
рентоспроможність України у світових рей-
тингах. Досягти цього можна завдяки:

– зниженню адміністративного наванта-
ження державного регулювання;

– збільшенню рівня адміністративних 
послуг та забезпеченню передбачуваності ад-
міністративних дій збоку державних органів 
та службовців [1].

Окрім того, варто звернути увагу на те, що 
Україна стоїть на шляху до демократичного 
врядування, яке грунтується на засадах вер-

ховенства права. А, як відомо, ефективна мо-
дернізована система державного управління 
є однією з основних передумов демократизації 
держави, до якої прагне Україна.

Як зазначено у матеріалах вивчених нами 
авторів, основним плюсом України в процесі 
модернізації є те, що наша країна має мож-
ливість проблема використання європейського 
досвіду державного управління в процесі ре-
формування всіх сфер суспільства та держа-
ви. І має можливість не тільки проаналізувати 
свої проблеми, зокрема в частині державного 
управління, а і має «вікно в Європу» з точки 
зору їх вирішення, завдяки підписанню в лис-
топаді 2013 року Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом [2].

Свій шлях до модернізації державної служ-
би Україна почала тільки у 2016 році, коли 
була розроблена і затверджена Урядом Стра-
тегія реформування державного управлін-
ня до 2020 року, що відповідає європейським 
стандартам.

Провівши аналіз вищезазначеної Стратегії 
можна визначити ключові завдання реформи, 
яка повинна привести Україну до європей-
ського рівня адміністрування та стати осно-
вою для модернізації інших сфер діяльності 
в державі.

Основні завдання реформи:
– забезпечити теоретичну та стратегічну 

основу реформування з боку Уряду;
– створити спроможні міністерства, які б 

служили основою в частині практичної реалі-
зації реформ;

– здійснити планування діяльності Уря-
ду та міністерств;

– забезпечити фінансування реформ, 
розподіливши ресурси держави;

– впровадити аналіз політики та рішень 
Уряду;

– підвищити якість урядових рішень;
– перетворити Секретаріат Кабінету Мі-

ністрів на сучасний «центр Уряду»;
– підібрати професійний персонал та су-

часні методи управління ним для розвитку 
державної служби;

– забезпечити високу якість адміністра-
тивних послуг в Україні [3].

Як вже було зазначено, на сьогоднішній день 
Україна залучена підтримкою Європейського  
Союзу.
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Наприкінці 2016 року Україна та ЄС під-
писали фінансову угоду, яка передбачає, що 
Європейська Комісія Союзу буде забезпечу-
вати підтримку України в реалізації Страте-
гії реформування державного управління до 
2020 року рамках програми ЄС «Підтримка 
комплексної реформи державного управління 
в Україні».

Варто зазначити, що вже у травні 2017 року 
Україна отримала перший транш бюджетної 
підтримки від ЄС у розмірі 10 мільйонів євро.

На сьогоднішній день в Україні створений 
спеціальний орган для забезпечення якісного 
здійснення реформи. Його здійснює Координа-
ційна рада з питань реформування державно-
го управління. Координаційна рада підпоряд-
ковується Кабінету Міністрів України [4].

Варто зазначити, що в процесі написання 
даної статті ми провели дослідження сталих 
та нових нормативно-правових актів Украї-
ни, спрямованих на модернізацію державної 
служби та державного управління в Україні. 
В процесі дослідження ми з'ясували, що за-
конодавча база в частині модернізації є до-
статньо широкою. Відзначивши також і те, що 
за останній час було реалізовано багато нових 
підзаконних та локальних НПА, що спрямо-
вані на якісне здійснення адміністративного 
реформування.

На сьогоднішній день до ключових норма-
тивно-правових актів у сфері модернізації 
державного управління можна віднести на-
ступні:

– Закон України «Про державну службу»;
– Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України»;
– Закон України «Про Центральні органи 

виконавчої влади»;
– Стратегія реформування державного 

управління на 2016–2020 роки та план заходів 
з реалізації Стратегії;

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про Координаційну раду з питань реформу-
вання державного управління»;

– Концепція запровадження посад фахів-
ців з питань реформ;

– Концепція оптимізації системи цен-
тральних органів виконавчої влади;

– Концепція впровадження інформацій-
ної системи управління людськими ресурсами 
в державних органах;

– План заходів щодо реалізації Концепції 
впровадження інформаційної системи управ-
ління людськими ресурсами в державних ор-
ганах;

– Концепція реформування системи про-
фесійного навчання державних службовців, 
голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадо-
вих осіб місцевого самоврядування та депута-
тів місцевих рад;

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання упорядкування структури Се-
кретаріату Кабінету Міністрів України, апа-
рату міністерств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації комплексної рефор-

ми державного управління» (Порядок та умови 
розподілу і використання бюджетних коштів 
на підтримку реалізації комплексної реформи 
державного управління);

– Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про внесення змін до Порядку прове-
дення конкурсу на зайняття посад державної  
служби».

Постійне вдосконалення нормативної бази 
в Україні стосовно адміністративної модерні-
зації зумовлено тим, що реформування дер-
жавного управління неможливе без якісних 
змін у правовому регламентуванні діяльності 
органів державної влади. Це робиться з метою 
підвищення ефективності виконання покладе-
них на них функцій, підвищення якості надан-
ня адміністративних послуг, а також активної 
взаємодії з громадянським суспільством [5]. 

Ми вважаємо, що на даному етапі розви-
тку, не дивлячись на постійні зміни та ново-
введення у реформаційному законодавстві, 
в України є потреба зміцнення конституційно-
правового фундаменту діяльності державних 
органів, їхнього апарату. 

Тому необхідне внесення таких змін, які б 
рагламентували конституційно-правові засади 
функціонування цього інституту, вдоскона-
лення механізму правового регулювання дер-
жавної служби. А також створення таких нор-
мативно-правових актів, які б обґрунтували 
необхідність зміцнення єдності та цілісності 
державної служби як соціального, публічного 
і правового інституту. 

Висновки і пропозиції. На нашу дум-
ку, можна зробити висновок, що теоретично 
на сьогоднішній день Україна всі передумо-
ви для успішного проведення реформування 
державного управління. Що має стати основою 
для адміністративної, політичної, економічної 
та соціальної модернізації України в цілому.

Але для реалізації змін є невідкладне по-
долання Україною відставання процесу ре-
формування органів виконавчої влади від змін 
у суспільному житті. Адже щодня в країні 
і світі відбуваються зміни, пов'язані з нови-
ми економічними та політичними відносинами, 
глобалізацією та європеїзацією. 

Важливо зазначити, що основною пе-
редумовою для трансформацій в Україні 
є її дійсне співтовариство з ЄС, який ділить-
ся своїм досвідом з нашою молодою країною.  
Однак європейська орієнтація має усвідом-
люватися як відправна точка відліку, як по-
чаткова фаза соціокультурного та соціально- 
політичного мислення в цілому, тоді це  
слугуватиме реальною основою для змін в  
країні.

Таким чином, подальше вдосконалення 
правового забезпечення здійснення організа-
ційних перетворень у системі органів виконав-
чої влади має спрямовуватися на досягнення 
його цілісності та системності, відповідності 
формально визначеним концептуальним заса-
дам та цілям адміністративної реформи. 

В умовах євроінтеграційних процесів най-
важливішою складовою трансформаційних пе-
ретворень в Україні є адаптація вітчизняної 
системи до європейських стандартів.
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Аннотация
Исследованы теоретические основы реформирования государственного управления в Украине. Изуче-
на нормативная база, которая служит основой для проведения административной реформы в Украине. 
Определены основные задачи модернизации государственного управления в Украине. Оценено прак-
тическое применение Стратегии реформирования государственного управления в Украине. Описанные 
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Summary
Theoretical bases of reforming public administration in Ukraine are investigated. The regulatory frame-
work has been studied, which serves as the basis for carrying out administrative reform in Ukraine.  
The main tasks of modernizing public administration in Ukraine are determined. The practical application 
of the Strategy of Public Administration Reform in Ukraine is estimated. The described further prospects 
of modernization of the administrative sphere in Ukraine.
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