
 

ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСАМБЛЕЯ ДОКТОРІВ НАУК З  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» 

04070, м. Київ, Андріївський узвіз, буд. 11, офіс 68,, т/ф 462-55-41, http://vadnd.org.ua/en/news/ 
 

                   

 

 

Шановні колеги! 

 

Від імені Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління 

та себе особисто, вітаю Вас, всіх учасників та організаторів IX Теоретико-

методологічного  семінару за міжнародною участю /  VI 

Міжнародного  конкурсу молодих науковців  “Архетипіка і публічне 

управління: європейський  простір у вимірах уявного, реального та 

ідеального” .  

Державне управління на всіх періодах свого становлення та розвитку 

було частиною складного механізму відносин між громадянином та державою 

та  пройшло довгий  історичний шлях. Однією з найважливіших умов, щодо 

покращення розвитку країни є формування діяльності органів державної влади  

шляхом проведення таких економічних, політичних і правових реформ, які, 

перш за все, сприятимуть  демократизації громадського життя, лібералізації 

економіки, захисту прав і свобод людини і громадянина, становленню правової 

демократичної держави. Тому державне управління покликано забезпечити 

умови для  повного виявлення творчих можливостей кожного індивіда, сприяти 

всебічній реалізації особистості, її інтересів, цілей і устремлінь.  

Сучасне розуміння співвідношення державного управління та правової 

держави пов’язане з усвідомленням архетипових засад їх взаємозв'язку і 

розвитку. Державне управління є двоспрямованим процесом у демократичній 

країні: з одного боку, держава встановлює певні політико-правові «правила 

гри», з іншого – самі громадяни своєю участю у суспільних справах, своїм 

ставленням до подій у суспільстві здійснюють саморегуляцію на первинному 

рівні. Процес налагодження взаємовідносин органів влади та інститутів 

громадянського суспільства на сучасному етапі стримується нездатністю влади 

забезпечити виконання законів у повному обсязі, бюрократизмом, надмірною 

тривалістю розгляду справ; корупцією серед чиновників та 



службовців,непрозорістю діяльності владних структур. Значними залишаються 

проблеми забезпечення доступу інститутів громадянського суспільства до 

інформації про діяльність органів влади і навпаки. Для вирішення цих проблем 

необхідно удосконалити нормативно-правову базу діяльності інститутів 

громадянського  суспільства, знизити рівень корупції, ліквідувати 

інформаційну ізоляцію між суб'єктами владних відносин та інститутами 

громадянського суспільства, запровадити громадський контроль за діяльністю 

органів влади з метою забезпечення законності та правопорядку. Перехід до 

демократичних форм управління потребує налагодження процесу становлення 

довіри між органами публічної влади та громадськістю. 

Всі ці та інші питання потребують ґрунтовного фахового висвітлення, 

широкого обговорення  та наукової актуалізації. З урахуванням цих реалій, 

переконаний, що, проведення семінару сприятиме налагодженню низки ділових 

контактів, розширенню фахових зв’язків і ділових стосунків, а, також, 

натхненню у науковій та інноваційній діяльностях. 

 Бажаю міцного здоров’я, добробуту, непереборного оптимізму і 

натхнення для досягнення поставлених цілей! 

 

 

 

 З повагою, 

 

 

 

 

 

Президент Асамблеї,   

Проректор Міжрегіональної 

Академії управління персоналом, 

д-р. наук з держ. упр., професор, 

Заслужений юрист України 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романенко Є.О. 

 


