Досвід Польщі щодо адаптації держуправління до євростандартів
може бути корисним для України - директор Нацшколи публічного
адміністрування Польщі
Напередодні підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна може
скористатися досвідом Польщі щодо адаптації державного управління до
європейських стандартів "належного" урядування.
Таку думку озвучив директор Національної школи публічного
адміністрування Республіки Польща Ян Паства під час конференції з питань
модернізації державного управління та європейської інтеграції України в
Національній академії державного управління при Президентові України.
"Для України дотримання європейських принципів демократичного
врядування є своєрідним і обов'язковим критерієм вступу до ЄС. Польща пройшла
свій власний шлях адаптації публічного управління до європейських стандартів
"належного" урядування, вдосконалення системи правових та соціальних засад
ефективного функціонування державної служби та її кадрового забезпечення.
Сьогодні ці завдання постали перед Україною в контексті підписання Угоди про
асоціацію, тому досвід Польщі стане у нагоді для України", - сказав він.
За його словами, попри історичні та культурні особливості кожної країни,
державна служба завжди має однакову місію та завдання - забезпечувати
професійне, надійне, неупереджене й політично нейтральне виконання завдань
держави. При цьому, яка б партія не була в уряді, державні посадовці повинні
реалізовувати урядову політику з однаковим професіоналізмом і сумлінням. У
цьому контексті Паства зауважив, що важливий внесок у галузь державного
управління зроблено саме Національною академією держуправління при
Президентові України, зокрема, створено цикл праць "Теоретико-методологічне
обгрунтування та практичне запровадження освітньої і наукової галузей "Державне
управління". Цей цикл робіт, на його переконання, відкриває нові напрями розвитку
вищої освіти і досліджень в галузі держуправління, тому заслуговує на здобуття
Держпремії України в галузі освіти у 2013 році.
"Впевнений, українські дослідники і науковці дедалі активніше долучаються
до процесу створення єдиного наукового та освітнього простору Європи,
представляють українську галузь науки і освіти "Державне управління" у світі. Це
один із кроків до впровадження європейських підходів у реформування державної
служби в Україні, який дозволить використати інтелектуальні, інформаційні,
фінансові ресурси та переваги співробітництва з європейськими науковими і
освітніми структурами для реалізації власного потенціалу", - підсумував директор
Національної школи публічного адміністрування Республіки Польща.
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