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ПОЧАТОК РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1998 Концепція адміністративної реформи в Україні

2015

2016-2020

Закон України «Про державну службу»

Стратегія реформування державного управління України



ЕТАПИ РЕФОРМИ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ



0 етап

1 етап Прийняття нового Закону України 
«Про державну службу» у 2015 році

2 етап

3 етап

4 етап

Розроблення та затвердження 
«дорожньої карти реформи»

Фінансове забезпечення реформи

Оцінка реформи

Формування візії реформи та закріплення її в 
ключових документах розвитку держави



5 етап Ефективне державне управління?



МОНІТОРИНГ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Урядовий Звіт про виконання у 2016 році Стратегії реформування
державного управління на 2016-2020 роки

Shadow Report Реформа державної служби України: Реалізація профільного
закону 2016-2017 (Лабораторія законодавчих ініціатив)

Урядовий Звіт про виконання у 2016-2017 роках Стратегії реформування
державного управління України на 2016-2020 роки

Shadow Report Реформа державної служби та державного управління в
Україні в 2017 році (Лабораторія законодавчих ініціатив)

Звіт OECD/SIGMA про базові вимірювання: Принципи державного управління

Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету на заходи з реалізації комплексної реформи
державного управління

Урядовий Звіт про виконання у 2018 році Стратегії реформування
державного управління України на 2016-2020 роки

Червень 2018 року

Жовтень 2018 року

Травень 2018 року

Квітень 2019 року

Травень 2017 року

Лютий 2017 року

Квітень 2018 року



ОГЛЯД ВРАХОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
SIGMA ТА ЛЗІ У ОНОВЛЕНІЙ СТРАТЕГІЇ РДУ

Чітке визначення політичного лідера реформи

Надання орієнтовного обсягу видатків на реалізацію всіх 
заходів реформування

Підвищення компетентності державних службовців та 
оцінка діяльності їх роботи

Розроблення нового законопроекту «Про адміністративну
процедуру»

Вирішення проблем визначених у звітах SIGMA та ЛЗІ:



ГОЛОВНИЙ 
НЕДОЛІК 

ОНОВЛЕНОЇ 
СТРАТЕГІЇ РДУ

В оновленій Стратегії
нечітко окреслені заходи



Згідно зі звітом SIGMA однією 
з найкритичніших точок, які впливають 

на процес впровадження системних змін, є 

ФІНАНСОВА СТАЛІСТЬ РЕФОРМИ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ



ДИЗАЙН
ДОСЛІДЖЕННЯ



МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

ОЦІНКА РЕФОРМИ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТАНОМ НА ПОЧАТОК 2019 РОКУ



Запропонована 
структура 

дослідження

Звіт складається з трьох частин:

І частина. Оцінка поточного стану впровадження РДУ на
кінець 2018 - початок 2019 року за основними
напрямками реформи:
• формування і координація державної політики;
• модернізація державної служби та управління
людськими ресурсами;

• забезпечення підзвітності органів державного
управління;

• надання адміністративних послуг;
• управління державними фінансами.

Також в першій частині буде зроблено моніторинг
врахування висновків та рекомендацій, що міститься у
звітах Лабораторії законодавчих ініціатив та SIGMA у
оновленому тексті Стратегії РДУ.



ІІ частина. Фінансування реформи державного
управління: виокремлення проблемних точок та вад
фінансового забезпечення реформи.
• злагоджене фінансове планування;
• належне фінансове забезпечення посад фахівців з
питань реформ;

• ефективне використання коштів.

ІІІ частина. Висновки та рекомендації для
подальшого ефективного проведення реформи

Запропонована 
структура 

дослідження



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ


