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В даному докладі зроблено аналіз  формування  та впровадження 

іноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей. 
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The analysis of forming  and introduction of innovative mechanisms of state 

management preparation of students of administrative specialities are done in this 

application. 
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Початок третього тисячоліття для України ознаменувався змінами в усіх 

сферах соціального, економічного та політичного життя суспільства і держави. 

Реформи стали ознакою перетворень у нашій країні. Сучасні вимоги побудови 

держави в Україні висувають на порядок денний багато актуальних питань, 

серед яких формування ефективного кадрового потенціалу держави, створення 

дієздатної, конструктивної державної служби, здатної забезпечити вирішення 

національних завдань і стати ефективним організаційно-правовим 



управлінським інструментом проведення державної політики. Великого 

значення набувають спрогнозовані, впорядковані, конструктивні кадрові 

процеси в державному управлінні України. Вони, з одного боку, є провідними у 

встановленні та розвитку держави, а з другого – органічно поєднуються з 

управлінським процесом від стадії визначення мети до отримання остаточного 

результату. 

Дослідження складних, багатоаспектних і актуальних наукових та 

прикладних проблем, пов’язаних з кадровими процесами в державному 

управлінні України, передбачає поглиблене розуміння їх сутності, динаміки, 

специфічних ознак, виявлення шляхів їх перспективного розвитку, що вимагає 

відповідного наукового обґрунтування. В Україні ще не вдалося створити 

належний кадровий потенціал у державному управлінні та забезпечити його 

функціонування і розвиток на правовій основі. Це пояснюється також 

відсутністю відповідного теоретико-методологічного забезпечення кадрових 

процесів у державному управлінні з урахуванням перспектив міжнародної 

інтеграції. Аналіз показав, що успішний розвиток складних державно-

управлінських систем в Україні визначається не лише економічними, 

політичними, а й кадровими факторами; часто не виважені, не спрогнозовані 

кадрові політика та процеси в державі породжують прихований спротив 

громадян, службовців. 

Практика свідчить, що труднощі та помилки, властиві кадровим процесам 

у державному управлінні України, зумовлені відсутністю комплексних 

теоретичних розробок у цій сфері. Тому актуальним є дослідження теоретико -

методологічних основ стану кадрових процесів та визначення перспектив їх 

розвитку на рівні державного управління України. Кадрові процеси в 

державному управлінні розглядаються як сукупність послідовних дій для 

досягнення певного результату в кадровій політиці, об’єктивна повторюваність 

кадрових явищ. Крім того, ці процеси відображають кадрові відносини, тобто 

сукупність взаємодій між суб’єктами та об’єктами кадрової політики: 

відносини, що виникають між державою і державними службовцями, 



керівниками і підлеглими в межах державної служби. Важливого значення 

набуває вивчення рушійних сил кадрових процесів. На особистісному рівні ці 

сили розкриваються за допомогою теорії лідерства, що розглядає соціальний 

генезис кадрових процесів, їх стихійний плин, самоорганізацію. Розроблення 

ефективної системи державного управління підготовкою студентів 

управлінських спеціальностей передбачає необхідність ґрунтовного вивчення 

теоретико-методологічних засад і основних рис категорії «механізми 

державного управління». Важливість та необхідність проведення досліджень у 

цьому напрямі зумовлена ще й тим, що організаційно-правові, соціально-

економічні, управлінські, інформаційні, мотиваційні та інші складові 

інноваційних механізмів державного управління підготовкою цієї категорії 

студентів поки не знайшли адекватного висвітлення у вітчизняній науковій 

літературі і не стали об'єктом системних досліджень українських науковців і 

освітян. Утім, залишається поза сумнівом, що формування з комплексу 

зазначених механізмів сучасного, цілісного механізму державно-

управлінського впливу, могло б значною мірою запобігти прорахункам і 

помилкам, що мали місце в системі підготовки управлінського персоналу. Тому 

формування та впровадження теоретико-методологічних засад цієї державно- 

управлінської категорії, визначення її сутності і характерних особливостей стає 

украй актуальним у системі державного управління України. Можливість 

суб'єкту державного управління у керованій ним системі вбачати не пасивний 

об'єкт, а рівноцінний суб'єкт. Відповідно до цього, характер впливу суб'єкта 

керування на функціонування керованої системи залежить від того, яким є 

рівень її самоорганізації та наскільки охоче вона вступає в діалог із суб'єктом 

управління . 

По-друге, вона зв'язана зі створенням різного роду теоретичних моделей, 

розвитку інноваційних механізмів державного управління суспільства, які 

дають змогу не тільки встановлювати співвідношення між різними 

ієрархічними рівнями (мікро, мезо і макро) масштабних державних процесів і 



подавати стохастичний опис їх макродинаміки, а й передбачати їх подальший 

розвиток [ 2]. 

По-третє, будь-який об'єкт в державному управлінні являє є різновидом 

соціальної системи, атрибутом якої є її цілісність. Ця категорія передбачає 

наявність у системі державного управління синергетичного  ефекту, який 

досягається через інтегративну взаємодію її підсистем. 

Таким чином утворюється система з новими інтегративними якостями, 

синергетичний ефект якої перевищує результати відокремлених дій її підсистем 

[1]. Тому необхідно скористатись розробками вчених-теоретиків у галузі 

наукознавства, які вважають, що фундаментальні результати теоретичних 

досліджень у гуманітарній сфері, зокрема в галузі державного управління 

підготовкою майбутніх управлінців, важко оцінити кількісними методами.  При 

цьому проблема розвитку і вдосконалення української державності потребує 

створення ефективної системи державного управління, яке має не лише 

відповідати кращим надбанням державно- управлінської науки, а й 

ґрунтуватися на принципово нових методологічних засадах - інноваційних 

механізмах системи державного управління. 
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