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Учора в Національній академії державного управління при Президентові України святкували ювілей. Рівно 15 років тому
було офіційно започатковано галузь науки «Державне управління». Сталося це 29 листопада 1997 року, коли було видано
постанову Кабінету Міністрів, де у переліку галузей, з яких може бути присуджений науковий ступінь, з’явився запис і про
науку «Державне управління». Відтоді є чим похвалитися. «За 15 років розвитку науки «Державне управління» у
Національній академії сформувався потужний кадровий потенціал, який налічує, зокрема, понад 150 докторів наук,
професорів. Серед них — академіки, члени-кореспонденти Національної академії та галузевих академій. У закладі створено
та успішно працюють чотири спеціалізовані вчені ради у галузі науки «Державне управління», — розповів учора президент
Національної академії державного управління при Президентові України Юрій Ковбасюк.
Лідером серед закладів освіти, що нині здійснюють наукову діяльність у сфері державного управління, вважається
Національна академія державного управління при Президентові України. Про це, мовляв, свідчить як кадровий потенціал,
так і уже існуючий науковий доробок закладу. Тому не дивно, що саме в академії учора від самого ранку святкували. До
слова, відзначали ювілей, як то кажуть, по-науковому. Основний пункт у святковій програмі — проведення Всеукраїнської
конференції «Наука державного управління: досягнення, завдання, перспективи». Причому акцент учасники конференції
зробили саме на обговоренні майбуття галузі.
— Упевнений, що наші доповіді міститимуть нові думки та креативні пропозиції стосовно розвитку науки «Державне
управління», прискорять здійснення нагальних суспільно-політичних та соціально-економічних реформ, — зазначив у
своєму вступному слові пан Ковбасюк.
Як у справжній день народження галузь-ювілярка отримала на свою адресу чимало привітань, у тому числі і від
представників органів державного управління та місцевого самоврядування.
— За ці роки «Державне управління» як наука пройшло дуже серйозні етапи, — розповів учасник конференції Олександр
Осауленко, голова Державної служби статистики України. — Що ж ми напрацювали за цей час? Результати вражаючі. У
нас на сьогодні 469 кандидатів наук з «Державного управління» і 132 доктори. Ще існує такий світовий рейтинг «Якість
державного управління в країнах світу». Так, Україна по цій системі за семибальною шкалою має п’ять балів. Іншими
словами, якість державного управління в Україні, за оцінками Світового банку, є вищою за середню. Приємно таке читати.
Утім, переконаний пан Осауленко, зупинятися на досягнутому не можна. Ця галузь має і далі розвиватися, адже від цього,
мовляв, зокрема залежить і проведення в країні реформ, забезпечення стійкого розвитку держави та запровадження
європейських стандартів у всіх сферах.
Одним із почесних гостей та учасників конференції став і перший Президент України Леонід Кравчук. Сказавши чимало
добрих слів на адресу «іменинника», пан Президент зізнався, мовляв, насправді найкращий спосіб відзначити ювілей —
зосередити увагу на невирішених питаннях. А таких, попри увесь святковий оптимізм, лишається чимало. Тому учасники
конференції підготували цілий перелік рекомендацій, як надалі галузь науки «Державне управління» має розвиватися. І

пообіцяли, що робитимуть максимум, аби забезпечити необхідний ефективний науковий супровід державно-управлінських
реформ та сприяти суттєвому оновленню української державності.
До речі, цього року насправді в академії — аж два ювіляра. У жовтні десятиріччя від дня свого створення відзначав
Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування. Його колектив зробив вагомий внесок у
закладення міцного фундаменту галузі науки «Державне управління».
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