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професор кафедри права та європейської інтеграції 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВИ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ORGANIZATIONAL FUNDAMENTALS OF FORMATION 

OF INTEGRATED SYSTEMS OF PUBLIC GOVERNANCE AS THE BASIS 

OF THE PROCESS OF PUBLIC GOVERNANCE REFORM 

 

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми обґрунтування 
теоретико-методологічних засад реформування державного управління в умовах 
європейського інтеграційного процесу та розроблено науково-прикладні підходи, 
що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. 
(обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків) 

Ключові слова: державне управління, інтеграційні процеси, реформування, 
публічне управління, інтегрована система публічного управління. 
 

The article investigates actual scientific study problems of theoretical and 
methodological foundations of public administration reform in the context of the 
European integration process and development of scientific and practical approaches 
that provide practical application of scientific results. (обсяг анотації не менше 

1800 друкованих знаків) 



Key words: state administration, integration processes, reforming, integrated 
system of public administration. 

 

Сучасні проблеми трансформації суспільних відносин в Україні, 

розроблення нових правових механізмів реалізації положень Конституції 

України, проведення адміністративної реформи в Україні внесли і продовжують 

вносити істотні зміни до змісту державно-управлінської діяльності, формування 

та реалізації державно-службових відносин. [1, с. 318]. 
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