
Європейська інтеграція України — 
набагато складніший шлях, 
ніж оманлива простота застосування 
європейських норм в українсь ких 
реаліях. Тривалість цього процесу 
залежить від зусиль, знань та енергії 
кожного у щоденній кропіткій праці 
на розбудову країни.
Особливо відповідальні завдання 
покладаються на державних службовців, 
від компетентності, ініціа тив ності 
та високої гідності яких значною мірою 
залежить поступ України.

З моменту утворення у квітні 2004 ро-
ку Центру сприяння інституційному 
розвитку державної служби, 
перейменованого у червні 2008 року 
у Центр адаптації державної служби 
до стандартів Європейського Союзу, 
його метою є досягнення високих 
стандартів державної служби, 
поєднання самобутності України 
з кращим світовим досвідом. 
Зусилля спрямовані на удосконалення 
правового регулювання державної 
служби, на розбудову інституційної 
спроможності органів державної 
влади, а головне — на зміну свідомості 
державних службовців, 
формування іміджу державної служби 
як професійної, сучасної, доброчесної.
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НОВИЙ ФОРМАТ 
у функціонуванні державної служби

 удосконалення правового регулювання у сфері 
держав ної служби 

 розбудова системи управління персоналом на 
державній службі

 впровадження елементів електронного уряду ван-
ня, зокрема створення національної бази елект-
ронних особових справ державних служ бов ців та 
посадових осіб місцевого самоврядування

 дослідження історії державної служби в Україні 
та відродження національних демократичних 
адміністративних традицій

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ 
у модернізації  державного управління

 виконання функцій Адміністративного офісу 
програми Twinning

 координація використання в Україні 
інструментів інституціональної розбудови 
 Twinning, TAIEX і SIGMA 

 розвиток мережі груп аналізу політики 
у системі центральних органів виконавчої 
влади як механізму удосконалення 
планування, формування та координації 
державної політики

 ведення та постійне удосконалення реєстру 
дер жавних функ  цій як інноваційного інстру мен-
ту для  про ведення адміністративної реформи

ВІДКРИТІСТЬ 
у досягненні широкого  порозуміння

 видання інформаційно-аналітичних і 
презентаційних матеріалів, в яких ві дображені 
сучасні світові та вітчизняні тенденції 
функціонування і розвитку державної служби

 випуск періодичних друкованих видань, 
присвя чених питанням державної служби, 
 адмі ністративної реформи та розвитку 
державних інституцій у контексті європейської 
інтеграції України

 поглиблення двостороннього міжнародного 
співробітництва та посилення ролі України 
у міжнародних організаціях

 організація семінарів, круглих столів та інших 
комунікаційних заходів з найбільш актуальних 
питань реформування державного управління 
та державної служби

Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 528

„Центр адаптації державної 
служби до стандартів  Європейського Союзу 
утво рено з метою поглиблення співробітництва між 
Україною та ЄС у сфері державної служби та державного управління, 
удосконалення механізму координації інституціонального забезпечення їх адаптації 
до стандартів ЄС, зокрема шляхом організації роботи з ефективного використання в Україні 
інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX, SIGMA, підвищення професійного рівня 
державних службовців та поліпшення роботи з інформування суспільства з питань європейської інтеграції.”


