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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України Цуканова Олександра Володимировича «Особливості 

формування та впровадження інноваційних методів в державному управлінні». 

Метою роботи є теоретично обґрунтувати та дослідити особливості 

формування та впровадження інноваційних методів в державному управлінні. 

В роботі проаналізовано історичний аспект формування і впровадження 

інноваційних методів в державному управлінні. Визначено особливості 

формування і впровадження інноваційних методів в державному управлінні в 

Україні.  Розглянуто сучасний стан формування та впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні в Україні. Виконано класифікацію 

інноваційних методів державного управляння. Проаналізовано ефективність 

впровадження інноваційних методів в державному управлінні. Надано 

пропозиції щодо формування та впровадження інноваційних методів в 

державному управлінні в Україні. 

Об'єктом дослідження магістерської роботи є процес формування і 

впровадження інноваційних методів в державне управління. 

Предмет дослідження - особливості формування і впровадження 

інноваційних методів в державне управління. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в обґрунтуванні 

та розробленні пропозицій та  рекомендацій щодо формування та впровадження 

інноваційних методів в державному управлінні. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Різноманітність інноваційних методів 

державного управління та активізації їх інноваційного потенціалу з одного боку 

дає значні результати, а з іншого, створює ряд нових управлінських проблем, 

через те, що не дає стандартних схем дій в різних ситуаціях і конкретної 

прив'язки кожного методу в ситуативних завданнях. Висококваліфікований 

управлінець повинен вміти вибирати саме ті методи пошуку інноваційних ідей, 

які будуть найбільш продуктивними в певному середовищі і для конкретних 

працівників. Крім цього, кінцевий результат в значній мірі залежить від того, 

наскільки керівник зумів розпізнати явні і приховані здібності своїх 

працівників і дав можливість кожному з них брати участь в інноваційній 

діяльності. 

Отже, сучасний процес управління суб’єктом управлінської діяльності  

включає в себе комплекс інноваційних механізмів, організованих навколо 

взаємодії працівників, активізації творчого потенціалу суб’єкта управлінської 

діяльності, інтеграції його зусиль на досягнення поставлених цілей. Саме 

розвиток креативності та інноваційного мислення може стати їх ключовою 

компетенцією і фактором виживання в конкурентній боротьбі. 

Таким чином, сучасна парадигма адміністративної реформи, що базується 

на постулатах «нового публічного управління», вимагає впровадження в 

практику державного управління не просто ринкових, але інноваційних методів 

і технологій управління, що призведе до накопичення нових властивостей 

(флуктуацій) в системі державного і муніципального управління. Накопичення 

нових властивостей в системі сприяє її біфуркації або переродження шляхом 

виникнення якісно нової поведінки елемента при кількісній зміні його 

параметрів. Фаза біфуркації дуже важлива для системи. Вона створює 

можливість кількох варіантів ходу розвитку подальших подій, втрату стійкості 

попереднього стану і потреба вибору нових шляхів розвитку. 
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Теоретичні дослідження з проблем вивчення ефективності впровадження 

інноваційних методів в державному управлінні проводились багатьма 

вітчизняними та зарубіжними вченими, в числі яких: А.Р.Алаверді, 

Н.І.Архипова, А.В. Александров, Г.Г. Воробйов, В.А. Дятлов, Г.А. Ковальова, 

А.Е.Котляр, В.В. Кульба, Г.Х. Попов, Н.Г. Рак, В.А. Розанова, В.В. Травін, 

В.П.Чичканов, С.В. Шекшня, A.M. Яновський, а також К. Боумен 

Дж.Іванцевич, С.Лізер, М. Мескон,  Й. Ніссінен, К. О'Дейл, С. О'Доннел, 

Т.Пітерс, Т. Сааті, С.Д.Сінк, Н. Тічи, Р. Уотермен, Ф. Хедоурі, X. Хекхаузен. Їх 

роботи підготували наукову базу для формування і впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні. 

Інновації в сфері управління можуть бути визначені як відхід від 

традиційних принципів управління, процесів і методик, що значно змінює 

принцип роботи управлінців. Робота управлінця включає: визначення цілей і 

планування, мотивацію співробітників і узгодження підходів, координування і 

управління діяльністю, накопичення і розподіл ресурсів, придбання і 

застосування знань, придбання, розвиток і підтримку ділових зв’язків, пошук і 

розвиток талантів, розуміння і балансування вимог клієнтів. 

На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

застосування інноваційних підходів в системі державного управління в умовах 

розвитку соціальних систем в даний час набуває першочергового значення. 

Соціальні функції системи державного управління на сучасному етапі розвитку 

суспільства не повинні бути обмежені лише прагматичним завданням 

управління, а враховувати соціальні потреби суспільства. 

Об'єктом дослідження магістерської роботи є процес формування і 

впровадження інноваційних методів в державне управління. 

Предмет дослідження - особливості формування і впровадження 

інноваційних методів в державне управління. 

Метою магістерської роботи є теоретично обґрунтувати та дослідити 

особливості формування та впровадження інноваційних методів в державному 
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управлінні. Необхідність досягнення поставленої мети зумовила визначення та 

вирішення таких завдань: 

1. Проаналізувати історичний аспект формування і впровадження 

інноваційних методів в державному управлінні. 

2. Визначити особливості формування і впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні в Україні. 

3. Розглянути сучасний стан формування та впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні в Україні. 

4. Класифікувати інноваційні методи державного управління. 

4. Проаналізувати ефективність впровадження інноваційних методів 

в державне управління. 

5. Надати пропозиції щодо формування та впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні в Україні. 

Для вирішення поставлених у роботі завдань було використано такі 

наукові методи: узагальнення та порівняння, аргументація, класифікація, 

системний підхід, структурно-логічний і дескриптивний аналіз, 

ретроспективний аналіз, дедукція. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в 

обґрунтуванні та розробленні пропозицій та  рекомендацій щодо формування та 

впровадження інноваційних методів у державному управлінні.  

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах 

управлінської, економічної і споріднених із ними наук.  

Інформаційну базу роботи складають чинні вітчизняні законодавчі і 

підзаконні нормативно-правові акти стосовно питань державного управління, 

зокрема, в інноваційній галузі, наукові напрацювання вітчизняних вчених, 

періодичні видання, статистичні й аналітичні матеріали, особисті дослідження. 

У першому розділі розглянуто теоретичні засади формування та 

впровадження інноваційних методів  в державному управлінні. 

У другому розділі здійснено визначення особливості формування та 
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впровадження інноваційних методів  в державному управлінні в Україні. 

У третьому розділі обґрунтувано впровадження інноваційних методів  в 

державному управлінні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

1.1 Історичний аспект формування і впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні в Україні та світі 

 

Розглядаючи питання щодо формування і впровадження інноваційних 

методів у державному управлінні, почнемо з дедуктивного  методу, тобто від 

загального до часткового.  

Проаналізуємо термін «інновація», який безпосередньо пов’язаний з 

інноваційними методами. 

Отже, провівши аналіз літературних джерел, можна зробити  висновок, 

що  інновація - це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового 

чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено 

якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 

використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу.[ 45]. 

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" від 

04.07.2002 р. № 40-IV під інноваціями слід розуміти новостворені (застосовані) 

і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а 

також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери.[4 ]. 

В авторитетній енциклопедії «Британіка» знаходимо таке визначення: 

«Інновація – це створення нового способу щось робити, чи це стосується 

конкретного підприємства (наприклад, створення нового продукту) чи 

абстрактного (наприклад, розвиток нової філософії або теоретичного підходу 

до проблеми)». 

Всі перераховані вище досягнення можливо досягти лише при умовах 

застосування інноваційних методів, а саме у державному управлінні. 
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Історію «інновацій» починають від теоретика інновативності Йозефа 

Шумпетера, який сто років тому доклав багато зусиль, аби довести 

громадськості: інновації є головним джерелом економічного зростання.  

Аналізуючи історичний аспектів формування та впровадження 

інноваційних методів в державному управлінні в Україні і світі в цілому, було 

виявлено, що поява інноватики як науки обумовлено всім ходом історичного 

розвитку суспільства. 

Інновації використовуються суспільством давно і повсюдно. Залежно від 

історичної епохи і рівня розвитку суспільства дана категорія носила різні назви, 

але за смисловим змістом вона залишалася незмінною. 

Термін «інновація» спочатку в 19 столітті зв'язувався зі змінами в 

культурі. У тлумачному словнику В. Даля «нововведення» визначається як «... 

Введення новизни, нових звичаїв, порядків». При цьому, є уточненням, що «... 

не всяке нововведення корисно» [19] 

Однак ряд дослідників розглядають процес розвитку науки і техніки, 

починаючи з древнього світу, епохи стародавнього палеоліту, який відзначився 

винаходом перших знарядь праці і первісної техніки. Дійсно, ці процеси можна 

розглядати як інноваційні, з огляду на те, що вони стали одним з факторів, що 

детермінують суспільний розподіл праці, формування громадських і 

виробничих відносин в первісному суспільстві і свого роду зародженням 

управлінських відносин. 

Однак дані процеси відносяться до інноваційних процесів, що визначає 

основні етапи розвитку людського суспільства в цілому. Якщо ж говорити про 

розвиток формування інноваційних методів як спеціальної наукової сфери 

соціальної життєдіяльності, то дана періодизація виглядає дещо в інший спосіб. 

Тут можна виділити основні етапи дослідження проблем інноваційної 

практики, що дозволяє судити і про етапи формування самої інноватики як 

науки. 

Розвиток інноватики як науки призвів до  формування і подальше 

впровадження інноваційних методів управління. 
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Як згадувалося вище, в XIX столітті формування інноваційних методів 

зв'язувалися з соціокультурними змінами. 

Наші предки, задовго до становлення цивілізованого суспільства, 

займалися нововведеннями, які сьогодні ми називаємо базисними. Базисні 

інновації дозволяли кардинально змінювати економічні та соціальні аспекти 

життя суспільства, змінювати хід історії. Такий підхід існував давно, ще до того 

періоду, коли інноватика виділилася в окрему науку, і нею став займатися цілий 

ряд вчених. Наприклад, вивченню категоріального апарату інноватики щодо 

уточнення понять, класифікаційних ознак інновацій, розуміння еволюції і суті 

інноваційних методів приділяли увагу в своїх працях такі вчені, як Н.Д. 

Кондратьєв, Е.Менсфілд, Р. Солоу, М. Портер, Б.Твісс, Р.Фостер, Й. Шумпетер 

та ін. Інновації як чинники, що визначають стадії розвитку і кон'юнктури, 

відзначені в роботах Дж.Одельскі, У.Томпсон, А .Тойнбі, Ф.Броделя, Ю.Яковца 

і ін. Першим, хто зробив значний внесок у становлення ідей і розробку теорій 

нововведень (інновацій) був Н.Д. Кондратьєв .. 

Другий етап формування інноваційних методів управління починається з 

початку 80-х років ХХ століття до середини 90-х років ХХ століття і 

характеризується орієнтацією на комплексне вивчення інноваційних процесів і 

конкретних нововведень з урахуванням факторів, що визначають їх ефективну 

реалізацію, що обумовлює початок досліджень соціального фону інноваційної 

діяльності . У цей час з'являються перші навчальні програми-тренінги для 

учасників інноваційної діяльності, що мають на меті консультування з 

комплексу практичних проблем, пов'язаних з реалізацією та формуванням 

інноваційних методів І.В. Бестужев-Лада, А.І. Пригожин, Б.В. Сазонов, 

Н.І.Лапін, В.С. Толстой, В.Д. Хартман, В. Шток і білоруські дослідники - 

В.А.Александров; Г.А. Несветайло. У цей період виявляється часовий розрив 

процесу інституціалізації інноватики у вітчизняній науці, що проявився в 

придбанні нею статусу наукового напрямку тільки до 90-х років ХХ століття. У 

вітчизняній і зарубіжній науці, відбувається оформлення статусу 

альтернативного існування дослідницьких підходів до вивчення інноваційної 
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проблематики - техніко-економічного та соціогуманітарного з явним 

домінуванням першого. Це поклало початок диференціації дослідних практик в 

області інноватики, наслідком чого став односторонній розгляд інноваційних 

феноменів, переважно з позицій техніко-економічного підходу і фрагментарний 

аналіз соціальних аспектів інноваційної діяльності. Основним предметом 

досліджень стає інноваційний процес, включаючи спонтанну дифузію і 

цілеспрямований перенесенню нововведень з впровадження інноваційних 

методів управління. 

Головною концепцією в дослідженні інновацій стає теорія управління, а 

сукупність досліджень в області нововведень отримала назву «інноватика». 

Тенденції розуміння цілей інноваційних процесів домінувала до 80-х 

років ХХ століття і знайшла відображення в працях, як вітчизняних - 

О.М.Аганбегян, Л.С. Бляхман, В.С. Раппопорт, так і зарубіжних Дж. А. Аллен, 

К. Певітт, Е. Роджерс, У. Робертс, Л. Ульман, В. Уолкер та ін. Дослідників. 

В цілому, перший етап розвитку інноватики як науки пов'язаний з 

дослідженням факторів, що впливають на ефективність нововведень, 

накопичення емпіричного матеріалу, що трансформувався в численні невідомих 

одна до одної класифікації. 

Другий етап - з початку 80-х років ХХ століття до середини 90-х років ХХ 

століття характеризується орієнтацією на комплексне вивчення інноваційних 

процесів і конкретних нововведень з урахуванням факторів, що визначають їх 

ефективну реалізацію, що обумовлює початок досліджень соціального фону 

інноваційної діяльності. У цей час з'являються перші навчальні програми-

тренінги для учасників інноваційної діяльності, що мають на меті 

консультування з комплексу практичних проблем, пов'язаних з реалізацією та 

формуванням інноваційних методів І.В. Бестужев-Лада, А.І. Пригожин, Б.В. 

Сазонов, Н.І. Лапін, В.С. Толстой, В.Д. Хартман, В. Шток і білоруські 

дослідники - В.А. Александров; Г.А. Несветайло. У цей період виявляється 

часовий розрив процесу інституціалізації інноватики у вітчизняній науці, що 

проявився в придбанні нею статусу наукового напрямку тільки до 90-х років 
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ХХ століття. У вітчизняній і зарубіжній науці, відбувається оформлення 

статусу альтернативного існування дослідницьких підходів до вивчення 

інноваційної проблематики - техніко-економічного та соціогуманітарного з 

явним домінуванням першого. Це поклало початок диференціації дослідних 

практик в області інноватики, наслідком чого стало односторонній розгляд 

інноваційних феноменів, переважно з позицій техніко-економічного підходу і 

фрагментарний аналіз соціальних аспектів інноваційної діяльності. Основним 

предметом досліджень стає інноваційний процес, включаючи спонтанну 

дифузію і цілеспрямований перенесенню нововведень. 

Третій етап - з 90-х років ХХ століття до теперішнього часу 

характеризується включенням в проблемне поле інноватики соціальних 

аспектів інноваційної діяльності та зміною диспозиції дослідницьких підходів, 

що виражається в переході від альтернативності до їх паралельної реалізації 

А.С. Ахиезер, Ю.А. Карпова, В. Ж. Келле, А.Г. Краснов, С.Є. Крючкова, А.В. 

Марков, М.В. Мясникович, П.Г. Нікітенко, В.П. Петров, А.І. Пригожин, Г.Н. 

Соколова, Д.І. Степаненко, С.А. Шавель, Ю.В. Яковець. На цьому етапі увагу 

дослідників зосереджено на аналізі різних типів інноваційних ситуацій, 

розробці методів ранньої оцінки ризиків, формування рекомендацій щодо 

державної політики в області нововведень. 

 

1.2 Сучасний етап формування і впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні в Україні 

 

Деякі дослідники, такі, як Н.І. Лапін пропонують виділити четвертий 

сучасний етап у розвитку формування і впровадження інноваційних методів в 

державному управлінні. Ключовим аспектом вивчення на сучасному етапі 

стають інноваційні мережі, максимально чуйні до швидкій динаміці ринку, 

маркетингових-орієнтовані, що вловлюють потенційні тенденції попиту.  

Справжній період характеризується:  
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1) методологічним переосмисленням статусу дослідницьких підходів і 

парадигм інноватики по шляху їх взаємодії і інтеграції, що можна вважати 

початком нового етапу їх розвитку;  

2) диференціацією інноватики, що виражається в появі соціальної 

інноватики (системи знань про нові методи суспільного розвитку, про 

особливості виникнення і реалізації соціальних формувань інноваційних 

методів), а в її рамках соціології -  формування інноваційних методів, логістики 

формування інноваційних методів, статистики формування інноваційних 

методів ;  

3) гуманітаризацією і гуманізацією інноватики, що виражається в 

розумінні формування інноваційних методів як соціальних феноменів, які 

потребують дослідження з позицій соціогуманітарних наук. 

В даний час інноваційний процес пропонується розуміти як цілісну 

систему заходів, пов'язаних з підготовкою, створенням та практичною 

реалізацією новацій техніко-технологічного, організаційного, управлінського, 

економічного, соціального та ін. Характеру, що задовольняє комерційним і 

некомерційним громадським потребам за допомогою трансляції нововведень в 

систему культурних норм , зразків і цінностей. Це процес створення новації, її 

поширення і використання отриманого результату. 

Таким чином, розпочавшись з рівня окремих виробничих організацій, 

фірм, інноваційна практика і її наукове дослідження на заході поширились на 

рівень загальнонаціональних інститутів. 

Інновація - є процес створення, поширення і використання нового 

практичного засобу для нової або кращого задоволення вже відомої потреби 

людей, груп, суспільства. Однак, деякі дослідники розглядають інновацію як 

кінцевий результат інноваційної діяльності, яка, в свою чергу визначається як 

процес, спрямований на втілення результатів наукових досліджень і розробок в 

новий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, або 

технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності. У будь-

якому випадку ми не можемо заперечувати те, що інновація є одна з видів 
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діяльності, а, отже, має структуру, внутрішньою логікою розвитку і структурно 

функціональними і змістовними параметрами, характерними для будь-якого 

виду діяльності.  

Однак, інноваційна діяльність є за своєю суттю соціальною. Вона 

здійснюється в певному соціальному середовищі. Отже, в її структуру 

необхідно ввести 2 компонента. Це суб'єкт, той, завдяки кому інновація 

виникає і розвивається. Перш за все, це люди, які винаходять ідею, 

розробляють концепцію здійснення діяльності, реалізують це у практичній 

діяльності і доводять до споживачів, забезпечуючи масове задоволення 

відповідної соціальної потреби. 

Таким чином, можна стверджувати, що, якщо внутрішнє середовище 

формування інноваційних методів створюють люди як їх автори, то зовнішнє 

середовище створює суспільство в цілому, включаючи економічну складову 

(ринкові механізми), соціальну структуру, культуру.  

Беручи до уваги множинність взаємозалежних факторів, зазначених вище, 

і які безпосередньо впливають на інноваційні процеси, очевидно, що аналіз і 

комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності вимагає системного 

підходу. 

Об'єктивну основу нововведень, як діяльності, становлять соціальні 

потреби, що формуються в різних сферах життєдіяльності суспільства і які не 

отримують свого задоволення за допомогою наявних ресурсів. Якщо ці потреби 

залишаються незадоволеними, це призводить до виникнення напруженості, 

депресій і кризових явищ, як на рівні окремих індивідів, так і на рівні 

відповідних соціальних сфер і суспільства в цілому. Задоволення цих потреб 

можливо шляхом конструювання нових адекватних умов, що змінюються, 

соціальних практик, тобто за допомогою деякої інноваційної діяльності. Ця 

інноваційна діяльність і становить сутність нововведення. Іншими словами, 

нововведення можна розглядати як форму організації інноваційної діяльності 

для цілеспрямованого задоволення потреб людей, що  змінюються в процесі їх  

соціального розвитку. 
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У чому ж, власне, полягає специфіка інноваційної діяльності, а саме 

формування і впровадження інноваційних методів в державному управлінні? 

Науковий аналіз показує, що всі види людської діяльності можна поділити на 

репродуктивну і продуктивну. Репродуктивна діяльність заснована на 

повторенні вже розроблених схем дій і спрямована на отримання вже відомого 

результату відомими засобами. Її кінцевим результатом виступають кількісні 

показники. Продуктивна діяльність пов'язана з розробкою нових цілей, засобів 

їх досягнення або досягнення відомих цілей новими засобами. Вона включає 

створення нової якості, тому її необхідним компонентом є творчість, 

включаючи саморозвиток інноваційної особистості. 

Продуктивна діяльність диференціюється на духовну і предметно-

практичну. Духовна означає зміну, створення нових духовних цінностей, знань, 

вірувань, переконань. Вона включає прогнозування і проектування, тому що 

залишається на рівні проектів. Друга відноситься до практичної зміни людиною 

навколишнього світу і самого себе як особистості. Це і є власне інноваційна 

діяльність, де на початковому етапі створюється проект нововведення, який 

потім втілюється в реальність. 

Підсумовуючи все вище сказане, можна визначити інноваційну діяльність 

як предметно-практичну продуктивну діяльність людей, яка є творчою і 

створює нові якості в різних сферах соціальної життєдіяльності. Її об'єктом є 

інші види діяльності, які сформувалися в попередній період і придбали 

репродуктивний характер. А їхні кошти стали рутинними для цієї спільноти 

людей. Інноваційна діяльність, таким чином, спрямована на їх зміну. А її 

головна функція полягає в зміні їх способів, механізмів. З цього випливає 

висновок, що інноваційна діяльність - це метадіятельність, трансформує 

репродуктивні види діяльності. 

Системний аналіз формування інноваційних методів як діяльності 

дозволяє виділити основні принципи інноваційної діяльності: цілісність, 

структурність і динамізм.  



18 
 

Інновація - це є цілісна система, яка не зводиться до суми складових її 

елементів, а має специфічні властивості, відсутні в окремих її компонентах. 

Одночасно інновація є підсистемою більш широкої системи, з якою взаємодіє 

як зі своїм середовищем. У той же час інновація структурується на підсистеми, 

взаємопов'язані між собою. 

Разом з тим, інновація являє суперечливу систему. При виникненні вона 

стверджує себе як творча, унікальна діяльність. Потім вона починає 

відтворювати себе, функціонуючи за створеним нею законам. Згодом ці 

механізми рутинізуються і формування інноваційних методів стають 

повсякденною практикою, на зміну якій приходять нові. 

Формування інноваційних методів можуть надавати не тільки позитивний 

вплив на соціальне середовище, а й негативний, дисфункціонально, порушуючи 

баланс. Іноді це пов'язано з побічними ефектами, які перевищуючи ефект 

вихідного нововведення, зводять нанівець досягнення. Це може породжувати 

прагнення ухилятися від нововведень, чинити їм опір. 

Підводячи підсумок історичного дослідження формування  інноваційних 

методів , можна зробити наступні висновки. Якщо розглядати в хронологічному 

порядку формування інноваційних методів у державному управлінні, то можна 

виділити ряд етапів у становленні концепції інновацій: Перший етап: початок 

XX століття до 80-х років XX століття. Ідеї знаходять відображення як у працях 

таких вчених,як вчених - К. Певітт, Дж. А. Аллен, Е. Роджерс, У. Робертс, В. 

Уолкер, Л. Ульман, О.М. Аганбегян, Л.С. Бляхман, В.С. Раппопорт, і ін. 

Дослідження в цій галузі дали можливість моніторингу технічних та 

технологічних інновацій і їх кореляції зі змінами економічних показників, що 

сприяло формуванню інноватики як галузі науки за кордоном вже до 70-х років 

ХХ століття.  

Другий етап: початок 80-х р до середини 90-х років ХХ століття. У цей 

час з'являються перші програми-тренінги для фахівців, що займаються 

управлінською діяльністю, мета яких - консультування з комплексу практичних 

проблем, пов'язаних з управлінням (В.Д. Хартман, В. Шток). У світовій 
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практиці відбувається оформлення статусу альтернативного існування 

дослідницьких підходів - техніко-економічного та соціогуманітарного підходів. 

Це поклало початок диференціації дослідних практик в області інноватики, 

наслідком чого стало одностороннє розгляд інноваційних феноменів, 

переважно з позицій техніко-економічного підходу і частковий аналіз 

соціальних аспектів інноваційної діяльності. Основним предметом досліджень 

стає інноваційний процес, включаючи спонтанну дифузію і цілеспрямований 

перенесення нововведень [56 ].  

Третій етап: з 90-х років ХХ століття по теперішній час. 

Характеризується включенням в дослідження інновацій соціальних аспектів 

інноваційної діяльності та зміною диспозиції дослідницьких підходів, що 

виражається в їх паралельної реалізації. На цьому етапі проводиться аналіз 

різних типів інноваційних ситуацій, розробляються методики ранньої оцінки 

ризиків. 

 Варто зазначити, що на тлі опрацьованості загальних питань, що 

стосуються інноваційних методів в управління  та самої категорії інновацій в 

різних системах, питань становлення та розвитку інновацій в історичному 

аспекті приділено мало уваги, а також поверхнево розглянуті і виділені 

відповідні інструменти управління інноваційною діяльністю на мікрорівні. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ І 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ДЕРЖАВНОМУ 

УПРАВЛІННІ 

 

2.1 Аналіз стану використання та реалізації традиційних форм та  

методів  в державному управлінні 

 

Існуюча в країні система державного управління демонструє свою 

неефективність, внутрішню суперечливість, відірваність від громадян і, як 

результат, виступає однією з перепон, що стримує здійснення модернізаційних 

процесів та системних перетворень в усіх сферах розвитку суспільства. 

Надмірна концентрація повноважень саме в центральних органах виконавчої 

влади, передусім в Уряді, призводить до того, що вони не займаються 

питаннями стратегії розвитку держави, не формують державну політику в 

окремих сферах чи галузях, оскільки основні зусилля та час йде на вирішення 

поточних проблем. Важливою проблемою державного управління в Україні є 

поступова політизація органів виконавчої влади на місцевому рівні. 

 До основних причин незадовільного стану державного управління слід 

віднести:  

• відсутність належної нормативно-правової бази з регулювання 

діяльності органів державної влади та вкрай неефективне використання 

існуючої;  

• незавершеність трансформації Кабінету Міністрів України в орган 

політичного керівництва;  

• неефективну систему взаємодії органів державної влади на 

центральному, регіональному та місцевому рівнях;  

• недосконалу систему державної та муніципальної служби;  
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• недостатнє використання в діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування принципів відкритості і прозорості та 

механізму електронного урядування. 

Реформування системи державного управління є виконанням суспільного 

замовлення на ефективні та відкриті інститути виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, а відтак і на належне демократичне врядування.  

Концептуальну основу ж демократичного врядування становлять 

принципи:  

• участі народу;  

• відповідальності або підзвітності урядів; 

 • відповідальності за результати.  

Унаслідок реалізації зазначених принципів має відбутися переосмислення 

ролі держави та розподіл функцій між державою та громадянським 

суспільством, розширення участі народу в гарантуванні громадянам реальної 

влади в самоуправлінні. В основу реформи системи державного управління 

мають бути покладені принципи, що відображають стандарти європейського 

розуміння його сутності та конкретизовані в понятті публічної адміністрації, 

що охоплює сферу діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Реформування системи державного управління в Україні, на наше 

переконання, має відбуватися шляхом реалізації наступних заходів:  

• раціонального інституційного розмежування політичних та 

адміністративних функцій у системі виконавчої влади: удосконалення процедур 

діяльності органів публічної адміністрації;  

• відмежування політичних посад від сфери публічної цивільної служби 

та встановлення правових механізмів захисту службовців від незаконних 

політичних впливів; 

 • децентралізація публічних функцій та ресурсів;  

• справедливого правового регулювання адміністративних процедур; 

спрямування діяльності публічних інституцій, насамперед, на надання 
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публічних послуг, удосконалення механізмів правового захисту громадян у 

відносинах з органами публічної адміністрації;  

• залучення громадськості до участі в управлінні публічними справами та 

контролю за функціонуванням публічної адміністрації.  

Відкритість влади, її готовність до постійного діалогу з громадянами, 

залучення громадян до підготовки рішень і контролю за їх виконанням є 

важливою передумовою успішності всього процесу реформування. 

Без ефективної держави не можна ні перемогти у війні, ні подолати 

корупцію, ні залучити інвестиції, ні зробити економіку конкурентоспроможною 

на світовому ринку. 

Здається, це всі розуміють. Саме тому реформа державного управління 

визначена одним з ключових пріоритетів України. 

З одного боку, це виконання суспільного замовлення на ефективне, 

відповідальне та відкрите урядування; з іншого – ефективна держава є 

зобов'язанням України відповідно до договору про асоціацію з ЄС. 

Принципи державного управління - це основоположні ідеї, наукові 

положення даного виду державної діяльності. Деякі автори відзначають, що 

принципи державного управління - це його позитивні закономірності, пізнані 

наукою і практикою і охарактеризовані у відповідних поняттях. 

Виділяють такі групи принципів державного управління: 

а) соціально-політичні (демократизм, участь населення в управлінській 

діяльності держави; рівноправність осіб різних національностей; рівність усіх 

перед законом; законність; гласність і врахування громадської думки; 

об'єктивність). Ця група принципів характеризується тим, що вона 

поширюється на всі сфери управлінської діяльності, а самі принципи 

закріплюються, як правило, в Конституції України та законах України; 

б) організаційні принципи побудови апарату державного управління 

(галузевої, функціональний, територіальний). Вони є базою для визначення й 

розподілу компетенції між органами державного управління, створюючи, таким 
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чином, єдиний механізм державного управління, який повинен функціонувати 

ефективно, не допускаючи паралелізму і дублювання; 

в) організаційні засади функціонування (діяльності) апарату державного 

управління (нормативність діяльності, єдиноначальність, колегіальність, поділ 

управлінської роботи, відповідальність за прийняті рішення, оперативна 

самостійність). Дана група принципів спрямована на визначення змісту 

діяльності конкретних органів державного управління, забезпечення дієвості 

управлінських процедур, ефективність управлінських рішень. 

Поряд з поділом принципів на групи найбільш часто пропонується їх 

класифікація на види, а саме: 

а) загальносистемні: об'єктивності державного управління; демократизму 

державного управління; правової упорядкованості державного управління; 

законності державного управління; поділу влади в державному управлінні; 

публічності державного управління; 

б) структурно-цільові: узгодженості між собою цілей державного 

управління за основними параметрами; взаємодоповнюваності цілей, при якій 

одна мета сприяє іншій; підпорядкованості приватних, локальних цілей 

загальним цілям державного управління; 

в) структурно-функціональні: диференціації і фіксування функцій 

шляхом видання правових норм і закріплення управлінських функцій в 

компетенції органів державного управління; достатньої різноманітності, яка 

вимагає, щоб управлінські функції щодо того чи іншого об'єкта управління за 

кількістю і змістом відповідали різним управлінським запитам останнього; 

відповідності управлінського впливу реальним вимогам та запитам об'єктів 

управління; 

г) структурно-процесуальні: відповідності елементів (методів, форм, 

стадій) управлінської діяльності органів державного управління їхнім 

функціям; конкретизації управлінської діяльності і особистої відповідальності 

за її результати; стимулювання раціональної і ефективної управлінської 

діяльності. 
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Функції державного управління являють собою основні напрямки 

діяльності державних органів щодо забезпечення виконання завдань 

державного управління. Вони мають конкретний зміст і здійснюються за 

допомогою конкретних способів і форм управління. 

У науці немає єдиної думки з приводу видів функцій державного 

управління. Г. В. Атаманчук класифікує функції державного управління 

на внутрішні  - управління усередині державної управляючої системи, зовнішні  

- вплив державних органів на об'єкти управління, загальні, що відображають 

суттєві моменти управління: організація, планування, регулювання, кадрове 

забезпечення та контроль, специфічні  -  відображають особливий зміст 

окремих впливів.[23] 

На думку Ю. М. Старілова, функції державного управління 

класифікуються на два види: 

а) функції державного управління як управлінського права. До цієї групи 

відносяться такі функції, як: забезпечувальна; інтеграційна; комунікативна; 

охоронна; організаційна; правотворча; функція контролю; 

б) функції державного управління як основні направлення діяльності 

органів виконавчої власті. 

Крім вище названих видів, функції державного управління можна 

класифікувати на наступні: 

а) залежно від спрямованості й місця впливу: соціально-організаційні - 

вплив державних органів на об'єкти управління і внутрішньо-організаційні - 

управління усередині державного управлінського апарату; 

б) за змістом, характером та обсягом впливу: 

на загальні, спеціальні, допоміжні. 

При цьому слід зазначити, що до загальних функцій відносяться: 

 організація  - визначення організаційних положень, що 

встановлюють порядок управління, регламенти, нормативи, вимоги, 

відповідальність та ін.; 
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 прогнозування і моделювання  - наукове передбачення, 

систематичне дослідження стану, структури, динаміки та перспектив 

управлінських явищ і процесів). Прогнозування грає в державному управлінні 

важливу роль, оскільки без нього неможливо передбачити наслідки прийняття 

того чи іншого управлінського рішення. Моделювання - це створення системи 

управління, призначеної для спланованого управління, вирішення завдань і 

досягнення поставлених цілей; 

 планування - визначення мети, необхідних ресурсів, способів, 

строків, форм і методів поетапного контролю за діями об'єкта. Планування - це 

процес складання, погодження, затвердження планів в управлінні. Воно відіграє 

істотну роль у досягненні поставленої мети, оскільки від якості планування 

залежить очікуваний результат; 

 регулювання  - через нормативно-правові акти, державний бюджет, 

державні контракти, податкову систему, стандарти, митні тарифи, визначення 

пріоритетів розвитку галузей та ін.; 

 координація  забезпечує узгодження діяльності систем управління. 

Координація являє собою узгодженість діяльності різних державних органів 

для досягнення спільних мети і завдань; 

Допоміжні функції сприяють процесам реалізації загальних і спеціальних 

функцій. До них можна віднести: стратегічне і поточне планування; 

фінансування, стимулювання, кадрове забезпечення, керівництво, 

діагностування та ін. 

Форма державного управління - це зовнішній прояв конкретних дій, які 

здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених 

перед ними завдань. 

Форми управління покликані забезпечувати найбільш цілеспрямоване 

виконання функцій управління і досягнення цілей управління з найменшими 

витратами сил, коштів і часу; від форм управління залежить успіх 

управлінської діяльності.[45] 
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Органи державного управління та посадові особи в кожному конкретному 

випадку вибирають найбільш прийнятну для них форму управлінської 

діяльності, виходячи з компетенції, призначення даного органу, його функцій, 

особливостей конкретного об'єкта управління і т.ін. 

Загальноприйнятою класифікації форм управлінської діяльності не існує. 

Найчастіше характеризуються такі форми державного управління, як: 

- видання нормативних актів управління. До таких актів можна віднести: 

Порядок ведення особових справ службовців в органах виконавчої власті, 

Типовий регламент місцевої державної адміністрації, Статут Академії правових 

наук України та ін .; 

- видання індивідуальних актів управління. Як правило, це правові акти, 

які не є джерелами адміністративного права, проте виступають юридичними 

фактами, з якими пов'язується виникнення, зміна та припинення 

адміністративних правовідносин.  

Методи державного управління – це сукупність засобів здійснення 

управлінських функцій держави, впливу суб’єктів державного управління на 

об’єкти. 

Особливості методів державно управління: 

 реалізуються в процесі державного управління; 

 виражають керівний (упорядковуючий) вплив суб’єктів управління 

на об’єкти управління є змістом цього впливу і завжди мають своїм адресатом 

конкретний об’єкт(індивідуальний чи колективний); 

 в методах державного управління завжди міститься воля держави, 

виражаються повноваження владного характеру органів виконавчої влади;  

 використовуються суб’єктами управління як засіб реалізації їх 

компетенції; мають свою форму і зовнішнє вираження. 

Найпоширенішою є класифікація методів державного управління 

на загальні й спеціальні. 

Загальні – методи управління, які застосовуються на найважливіших 

стадіях управлінського процесу. 

http://studies.in.ua/admin-pravo-shpora/2088-ponyattya-ta-vidi-metodv-derzhavnogo-upravlnnya.html
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1) Контроль і нагляд: 

Контроль – це активне втручання суб’єкта управління в діяльність 

підконтрольного об’єкта. Сутність контролю полягає в перевірці відповідності 

діяльності учасників суспільних відносин встановленим у суспільстві 

приписам, у межах яких вони мають діяти. Мета такої діяльності полягає у 

виявленні результатів впливу суб’єктів на об’єкт, допущених відхилень від 

прийнятих вимог тощо. 

Нагляд – пасивний метод управління, що полягає у збиранні потрібних 

знань про діяльність об’єкта управління й їх оцінки, це юридичний аналіз стану 

справ додержання законності і дисципліни щодо об’єкту управління, який 

здійснюється суб’єктом управління із застосуванням відповідних, наданих йому 

законодавством форм, але без безпосереднього втручання в оперативну та іншу 

діяльність підконтрольного об’єкту. 

2) Метод прямого та непрямого (опосередкованого) впливу. Органи 

державного управління можуть впливати на об’єкти управління шляхом 

прямого або непрямого впливу. 

Прямий вплив – безпосередній вплив суб’єкта управління на об’єкт через 

наказ, що виражає волю відповідного суб’єкта управління. 

Непрямий (опосередкований) вплив – створення зацікавленості у об’єктів 

управління, вплив через функції, інтереси, стимулювання, надання можливості 

вибору варіанту поведінки. 

3) Адміністративні й економічні методи: 

Адміністративні методи – це вплив на об’єкт управління шляхом 

встановлення їх прав, обов’язків, через систему наказів, що спираються на 

систему підпорядкування, владні повноваження. Це односторонній вибір 

органом управління способу вирішення завдання чи конкретного варіанта 

поведінки об’єкта управління. Базуються на застосуванні нормативних актів 

(розпоряджень, наказів, постанов органів виконавчої влади). 

Економічні методи державного управління – це система прийомів і 

засобів прямої дії на суб’єктів господарювання шляхом запровадження 
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фінансово-економічних законів, створення грошово-кредитних відносин з 

метою створення оптимальних умов, що забезпечують досягнення високих 

економічних результатів. 

Спеціальні – методи управління, які застосовуються при виконанні 

окремих функцій або на окремих стадіях процесу управління. 

Окремою групою методів у державному управління можна відокремити 

інноваційні методи, які реалізуються через реалізацію інноваційних процесів.  

В наступному пункті магістерської роботи розглянемо особливості 

впровадження інноваційних процесів в державному управлінні. 

 

2.2. Особливості впровадження інноваційних процесів в державному 

управлінні 

 

Нововведення або інновації характерні для будь-якої професійної 

діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення аналізу і 

впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом 

наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вчених і цілих 

колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління. 

Розглядаючи «інновацію», як щось нове ми розглянули значення даного 

поняття в тлумачному словнику С.І. Ожегова, який дає наступне визначення: 

«новий» - вперше створений або зроблений, що з'явився або виник нещодавно, 

замість колишнього, знову відкритий, що відноситься до найближчого 

минулого або до теперішнього часу, недостатньо знайомий, маловідомий. Слід 

зауважити, що в тлумаченні терміну нічого не говориться про прогресивність, 

про ефективність нового [  28]. 

 Поняття «інновація» має міждисциплінарний характер і є одним з 

найпопулярніших в сучасних соціальних дослідженнях. У перекладі з 

латинської мови вона означає «оновлення, нововведення або зміна». У 

контексті системного підходу «інновація» визначається як цілеспрямована 

зміна в функціонуванні системи, причому в широкому сенсі це можуть бути 
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якісні і кількісні зміни в різних сферах і елементах системи [26; 33]. Поняття 

«інновація» вперше було використано в дослідженнях культурологів в XIX в. і 

означало введення елементів однієї культури в іншу. Перший найбільш повний 

опис інноваційних процесів був представлений на початку XX ст. економістом 

І. Шумпетером, який аналізував «нові комбінації» змін у розвитку економічних 

систем (1911 г.). Трохи пізніше, в 30-і рр., І. Шумпетер і Г. Менш ввели в 

науковий обіг і сам термін «інновація», який визнали втіленням наукового 

відкриття в новій технології або продукті. З цього моменту концепт «інновація» 

і пов'язані з ним терміни «інноваційний процес», «інноваційний потенціал» та 

інші набули статусу загальнонаукових категорій високого рівня узагальнення і 

збагатили понятійні системи багатьох наук [ 28  ]. 

 Про інновації в системі управління заговорили з 80-х років ХХ століття, і 

до сих пір цей феномен є одним з найбільш невизначених і неоднозначних з 

позицій категоріального апарату педагогіки. Як зазначає Н.Ю. Посталюк, саме 

в 80-і роки в педагогіці проблематика інновацій і, відповідно, її понятійне 

забезпечення стали предметом спеціального дослідження [59]. 

Таким чином, інноваційний процес полягає у формуванні та розвитку 

змісту та організації нового. Він являє собою сукупність процедур і засобів, за 

допомогою яких наукове відкриття або ідея перетворюються в соціальне, в 

тому числі, освітнє нововведення. Нововведення при такому розгляді 

розуміється як результат інновації, а інноваційний процес, в найбільш 

загальному вигляді, розглядається як розвиток трьох основних етапів: 

генерування ідеї (у певному випадку - наукове відкриття), розробка ідеї в 

прикладному аспекті і реалізація нововведення в практиці. У зв'язку з цим, 

інноваційний процес можна розглядати як процес доведення наукової ідеї до 

стадії практичного використання і реалізація пов'язаних з цим змін в соціально 

- педагогічному середовищі. Діяльність, що забезпечує перетворення ідей у 

нововведення і формує систему управління цим процесом, є інноваційною 

діяльністю [ 56]. 
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 Більш детальну характеристику етапів розвитку інноваційного процесу 

пропонує В.С. Лазарєв, виділяючи наступні дії: визначення потреби в змінах; 

збір інформації та аналіз ситуації; попередній вибір або самостійна розробка 

нововведення; прийняття рішення про впровадження (освоєння); власне саме 

впровадження, включаючи пробне використання нововведення; інституалізація 

або тривале використання нововведення, в процесі якого воно стає елементом 

повсякденної практики. [  64] Сукупність усіх цих етапів, з точки зору В.С. 

Лазарева, утворює одиничний інноваційний цикл. 

 Як пише Н.Ю. Посталюк, інновації в управлінні вважаються 

нововведеннями, спеціально спроектовані, розробленими або «випадково 

відкритими» в порядку педагогічної ініціативи. Як змісту «інновації» можуть 

виступати: науково-теоретичне знання певної новизни (В.М. Полонський), нові 

ефективні освітні технології (В.Л. Беспалько, В. В. Сєріков), виконаний у 

вигляді технологічного опису проект ефективного інноваційного педагогічного 

досвіду, готового до впровадження (Н.Л. Гузик). Нововведення - це нові якісні 

стану навчально-виховного процесу, що формуються при впровадженні в 

практику досягнень педагогічної і психологічної наук (А.А. Арламов), при 

використанні передового педагогічного досвіду (Я.С. Турбівський) [  48 ] 

 Аналізуючи літературу, Н.Ю. Посталюк пропонує таку класифікацію 

інновацій-нововведень. 

1. В залежності від функціональних можливостей всі педагогічні 

нововведення можна розділити на: 

- нововведення , тобто умови, що забезпечують ефективний освітній 

процес -новий зміст освіти, інноваційні освітні середовища, соціокультурні 

умови і т.ін.; 

- нововведення-продукти  -  засоби, технологічні освітні проекти і т. ін.); 

- оргуправлінські нововведення  - якісно нові рішення в структурі  систем 

і управлінських процедурах, що забезпечують їх функціонування. 

2. В залежності від області реалізації або впровадження інновації можуть 

бути: 
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- у змісті освіти та управлінні; 

- в технологіях навчання, в сфері виховних функцій  системи; 

- в структурі взаємодії учасників педагогічного та управлінського 

процесу і т.ін. 

3. За масштабністю і соціально-педагогічною значущості можна виділити 

інновації: федеральні, регіональні і субрегіональні або локальні, призначені для  

установ певного типу і для конкретних професійно-типологічних груп 

педагогів. 

4. За ознакою інтенсивності інноваційного зміни або рівню 

інноваційності. Цей критерій дозволяє виділити вісім рангів або порядків 

інновацій: 

- Інновації нульового порядку - це практично регенерування первинних 

властивостей системи (відтворення традиційної системи або її елемента).  

- Інновації першого порядку характеризуються кількісними змінами в 

системі при незмінній її якості. 

- Інновації другого порядку являють собою перегрупування елементів 

системи і організаційні . 

- Інновації третього порядку адаптаційні зміни системи в нових умовах 

без виходу за межі старої моделі освіти. 

- Інновації четвертого порядку містять новий варіант рішення - це 

найчастіше найпростіші якісні зміни в окремих компонентах системи, що 

забезпечують деяке розширення її функціональних можливостей. 

- Інновації п'ятого порядку ініціюють створення систем «нового 

покоління», тобто зміна всіх або більшості первинних властивостей системи. 

В результаті реалізації інновацій шостого порядку створюються системи 

«нового виду» з якісною зміною функціональних властивостей системи при 

збереженні системоутворюючого функціонального принципу. 

- Інновації сьомого порядку являють вищу, докорінну зміну  систем, в 

ході яких змінюється основний функціональний принцип системи. Так 

з'являється «нова форма» систем [  56]. 
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Треба відзначити, що останні три ранги інновацій характеризуються 

дійсно системними нововведеннями і можуть претендувати на статус 

інноваційних  систем. Вони в сучасній практиці зустрічаються вкрай рідко. 

Залишаючись в рамках раніше заявленого системного підходу в управлінні, по 

аналогії з принципами функціонування складних систем (загальна теорія 

систем) можна сформулювати основну закономірність проектування інновацій: 

чим вищий ранг інновацій, тим більше вимоги до науково-обгрунтованого 

управління інноваційним процесом [ 53   ]. 

Вельми цікаву типологію інновацій пропонує В.М. Лізінскій. Він вважає, 

що інноваційна діяльність передбачає довгий «вимір» і серйозне осмислення 

перед впровадженням будь-яких інновацій в усталений традиційний 

педагогічний процес. В.М. Лізінскій виділяє три типи інновацій: випадкові, 

корисні і системні. Випадкові - це інновації надумані і привнесені ззовні, що не 

випливають в логіку розвитку  системи. Найчастіше вони впроваджуються за 

наказом вищого керівництва і приречені на поразку. Корисні - інновації, 

відповідні місії  установи, але непідготовлені, з невизначеними цілями і 

критеріями, які не становлять єдиного цілого зі системою. Системні інновації - 

це інновації, виведені з проблемного поля з чітко визначеними цілями і 

завданнями. Вони будуються на основі врахування інтересів усіх учасників 

управлінської діяльності носять характер наступності з традиціями. Такі 

інновації ретельно готуються, експертують і забезпечуються необхідними 

засобами (кадровими, матеріальними, науково-методичними) [27 ]. Розгляд 

інноваційного процесу з позицій синергетики дозволяє подолати досить 

поширене уявлення про нововведення як дискретних станах  системи або її 

окремих компонентів. Інновації представляються «разовими» процедурами, 

запланованими і здійснюваними після виникнення наукової ідеї, які 

впроваджуються в практику [  35  ]. У той же час в дослідженнях останніх 

років, присвячених соціокультурним інновацій (І.І. Лапін. А.І. Пригожин та ін.), 

Активно розробляється концепція інноваційних процесів в статусі 

безперервного оновлення відповідної системи, що відбувається внаслідок 
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цілеспрямованого накопичення інноваційного потенціалу. У цій науковій школі 

інноваційне є об'єктивно оновлюється через механізми саморозвитку системи. 

Виходячи з цього, інновації в управлінні можливі як безперервне оновлення 

педагогічної системи, що відбувається внаслідок цілеспрямованого 

накопичення інноваційного потенціалу [ 42]. 

Інноваційна діяльність останнім часом є в управлінській практиці одним з 

найпопулярніших напрямків. У зв'язку з цим, особливого значення набуває 

проблема визначення критеріїв, що дозволяють судити про дійсну 

інноваційності та ефективності пропонованих нововведень. В.А. Сластенін, І.Ф. 

Ісаєв, А.І. Міщенко, Е.Н. Шиянов пропонують використовувати наступну 

сукупність критеріїв інновацій: новизна, оптимальність, висока 

результативність, можливість творчого застосування інновації в масовому 

досвіді [ 63]. 

Можливість творчого застосування інновації в масовому досвіді також 

виступає як критерій оцінки інновацій. Якщо цікава управлінська ідея або 

технологія залишається в рамках вузького, обмеженого застосування, 

обумовленого особливостями і складністю технічного забезпечення або 

специфікою діяльності , то в даному випадку важко говорити про управлінське 

нововведенні. Можливість творчого застосування інновації в масовому 

управлінському досвіді на початковому етапі підтверджується в діяльності 

окремих управлінців, але після їх апробації та об'єктивної оцінки вони можуть 

бути рекомендовані до масового використання [ 69  ]. 

Суб’єкт управлінської діяльності є невід'ємною частиною будь-якої 

організації, тому що будь-яка організація являє собою взаємодію людей, 

об'єднаних спільними цілями. Управління суб’єктом управлінської діяльності  

як і організацією в цілому, є необхідним елементом цієї взаємодії. У 

вітчизняній літературі немає єдиної думки з приводу визначення управління 

суб’єкта управлінської діяльності , але можна виділити кілька підходів, а саме: 

- інституційний підхід, з позицій цього підходу управління суб’єктом 

управлінської діяльності  розглядається як різноманітна діяльність різних 
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суб'єктів (серед яких найчастіше виділяють спеціалізовані служби управління 

суб’єктами управлінської діяльності , лінійних і вищих керівників, що 

виконують функцію управління по відношенню до своїх підлеглих), 

спрямована на реалізацію цілей стратегічного розвитку організації і виконання 

тактичних завдань до найбільш ефективного використання зайнятих 

працівників. 

2. Змістовний або функціональний підхід - даний підхід ґрунтується на 

виділенні функцій управління суб’єктом управлінської діяльності , його цілей і 

завдань функціонування в рамках організації, він показує які дії, процеси 

повинні бути здійснені для того, щоб досягти цих цілей, на відміну від 

інституціонального підходу, який акцентує увагу на тому, що має дати 

управління суб’єктом управлінської діяльності  для організації. Це дозволяє 

говорити про управління суб’єктом управлінської діяльності  як про особливий 

вид діяльності, як про цілісну систему, що має свій специфічний зміст. 

3. Організаційний підхід - з точки зору цього підходу управління 

суб’єктом управлінської діяльності  можна визначити як комплекс 

взаємопов'язаних економічних, організаційних і соціально-психологічних 

методів, що забезпечують ефективність трудової діяльності та 

конкурентоспроможність. Тут мова йде про взаємодію об'єкта і суб'єкта, 

розглядаються механізми, технології, інструменти та процедури реалізації 

функцій управління суб’єктом управлінської діяльності . 

4. Цікавий підхід, який вважає об'єктом системи управління суб’єктом 

управлінської діяльності  процес цілеспрямованого взаємодії і взаємовпливу в 

спільній продуктивній діяльності управлінців і суб’єкта управлінської 

діяльності. Даний підхід визначає систему управління як єдність суб'єкта та 

об'єкта управління, яке досягається в результаті не тільки саморегулювання в 

складних соціальних системах, а й цілеспрямованого впливу об'єкта управління 

на суб'єкт. При цьому об'єктом управління виступають соціальні відносини, 

процеси, групи, а також соціальні ресурси і сама людина, неминуче вступає в 
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соціальні відносини, що бере участь в соціальних процесах і групах, в реалізації 

ресурсів. 

Виходячи з цього, можна говорити про управління суб’єктом 

управлінської діяльності  як системі, яка має об'єкт і суб'єкт управління, між 

якими існують організаційні та управлінські відносини, а також функції 

управління, які реалізуються через систему певних інноваційних методів 

управління. 

Управління суб’єктом управлінської діяльності , будучи соціальним, 

містить в собі кілька аспектів. Зокрема, виділяють наступні аспекти управління 

суб’єктом управлінської діяльності : 

• техніко-економічний - відображає рівень розвитку конкретного 

виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технологій, 

виробничі умови і т.ін .; 

• організаційно-економічний - містить питання, пов'язані з плануванням 

чисельності і складу працюючих, моральним і матеріальним стимулюванням, 

використанням робочого часу і т.ін .; 

• правовий - включає питання дотримання трудового законодавства в 

роботі з суб’єктом управлінської діяльності ; 

• соціально-психологічний - відображає питання соціально-

психологічного забезпечення управління суб’єктом управлінської діяльності , 

впровадження різних соціологічних і психологічних процедур в практику 

роботи; 

• педагогічний - передбачає вирішення питань, пов'язаних з вихованням 

суб’єкта управлінської діяльності, наставництвом та ін. 

Крім того, що управління суб’єктом управлінської діяльності  має безліч 

аспектів, воно може грунтуватися на різних концептуальних положеннях. 

Концепції відображають ту філософію і вихідні принципи в управлінні 

суб’єктом управлінської діяльності , на яких базується узгодження інтересів 

організації та працівників. Вони існують об'єктивно, можуть бути усвідомлені і 
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організаційно оформлені, а можуть реалізовуватися інтуїтивно, без певного 

організаційного оформлення. 

Концепція управління суб’єктом управлінської діяльності  містить базові 

принципи управління і його загальну спрямованість, її положення унікальні в 

окремо взятій організації, але, тим не менш, зміст управління суб’єктом 

управлінської діяльності  включає в себе елементи, які є загальними. Так, в 

зміст управління суб’єктом управлінської діяльності  включають: 

• визначення потреби в кадрах з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства; 

• формування чисельного і якісного складу кадрів (набір, відбір і 

розстановка суб’єкта управлінської діяльності); 

• кадрову політику (принципи підбору і розстановки суб’єкта 

управлінської діяльності, умови найму та звільнення, навчання і підвищення 

кваліфікації, оцінку суб’єкта управлінської діяльності і його діяльності); 

• систему загальної та професійної підготовки кадрів; 

• адаптацію працівників на підприємстві; 

• оплату і стимулювання праці (форми оплати праці, шляхи підвищення 

продуктивності праці і т.ін.); 

• оцінку діяльності та атестацію кадрів; 

• систему розвитку кадрів (навчання, планування трудової кар'єри і т.ін.); 

• формування кадрового резерву; 

• організаційну культуру, а також міжособистісні відносини між 

працівниками, адміністрацією та громадськими організаціями. 

Система управління суб’єктом управлінської діяльності  є неодмінною 

складовою управління і розвитку будь-якої організації, вона є об'єктивною, 

тому що виникає з виникненням самої організації і не залежно від чиєїсь волі. 

Будучи, по суті, однією з найважливіших підсистем організації, система 

управління суб’єктом управлінської діяльності  визначає успіх її розвитку. 

Щоб якнайкраще зрозуміти, що ж являє собою система управління 

суб’єктом управлінської діяльності  і як домогтися найбільш ефективного її 
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функціонування, необхідно розглядати її в несуперечливому єдності всіх 

підходів до управління суб’єктом управлінської діяльності . 

Для ефективного функціонування система управління суб’єктом 

управлінської діяльності  повинна бути побудована на науково-обгрунтованих 

принципах, повинна використовувати оптимальні методи і технології, які 

відповідають принципам, які лежать в її основі, а також не суперечити 

загальній концепції розвитку організації. 

Зміна, удосконалення системи управління суб’єктом управлінської 

діяльності  являє собою складний процес, що вимагає обліку багатьох змінних. 

При цьому сама зміна системи управління суб’єктом управлінської діяльності  

доцільно розглянути з точки зору інновації. Розглянемо інновацію взагалі і 

особливості впровадження інноваційних методів. 

В даний час ні в економічній літературі, ні в законодавчо-нормативній 

базі немає загальноприйнятої термінології в області інноваційної діяльності. У 

зв'язку з цим, для розкриття поняття "інноваційна діяльність " необхідно 

проаналізувати існуючі літературні та законодавчі джерела. Залежно від цілей і 

предметів дослідження кожен вчений по-своєму розглядає інновації: Б.Твісс, А. 

Койре, І.П. Пінінгс, В. Раппопорт, Б. Санта, В.С. Кабаков, Г.М. Гвишиани, 

В.Л.Макаров-  як процес,  Н.І. Лапін, Й. Шумпетер - як систему,  Ф.Валента, 

Ю.В. Яковець, Л.Водачек  -  як зміна. О.Левінсон, С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич, 

Д. В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова -  як результат. 

Ю.П. Морозов під інноваціями в широкому сенсі розуміє прибуткове 

використання новацій у вигляді нових технологій, видів продукції, 

організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, 

фінансового, комерційного або іншого характеру. 

А.І. Пригожин вважає, що нововведення зводиться до розвитку 

технології, техніки, управління на стадіях їх зародження, освоєння, дифузії на 

інших об'єктах. 

М. Хучек зазначає, що в словнику польської мови інновація означає 

впровадження чого-небудь нового, будь-якої нової речі, новинку, реформу. 
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Відповідно до Керівництва Фраскаті (документ прийнятий ОЕСР в 1993 

році в італійському місті Фраскаті), інновація визначається як кінцевий 

результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або 

вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого 

технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в 

новому підході до соціальних послуг. 

У словнику "Науково-технічний прогрес" інновація (нововведення) 

означає результат творчої діяльності, спрямованої на розробку, створення і 

поширення нових видів виробів, технологій, впровадження нових 

організаційних форм і т.ін. 

Автори довідкового посібника "Інноваційний менеджмент" П.М. Завлін, 

А.К. Казанцев, Л.Е. Мінделі і ін. вважають, що інновація - використання в тій 

чи іншій сфері суспільства результатів інтелектуальної (науково-технічної) 

діяльності, спрямованих на вдосконалення процесу діяльності або його 

результатів. 

Р.А. Фатхутдінов визначає інновацію як кінцевий результат 

впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління й одержання 

економічного, соціального, екологічного, науково-технічного, іншого ефекту. 

Інновація відповідно до Міжнародних стандартів в статистиці науки, 

техніки і інновацій - кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав 

втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на 

ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного 

в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг . 

В.Г. Мединський під інновацією на увазі об'єкт, впроваджений у 

виробництво в результаті проведеного наукового дослідження або зробленого 

відкриття, якісно відмінний від попереднього аналога. 

В цілому, в залежності від місця застосування виділяються три групи 

нововведень: 

1. Продуктові - нові продукти, споживані в сфері виробництва або в сфері 

споживання. 
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2. Технологічні - нові способи (технології) виробництва старих або нових 

продуктів. 

3. Управлінські - нові методи роботи, що використовуються апаратом 

управління. 

Визначальними для інновацій є наступні ознаки: 

• вони завжди пов'язані з господарським (практичним) використанням 

оригінальних рішень. У цьому полягає їх відмінність від технічних винаходів; 

• дають конкретну господарську та / або соціальну вигоду для 

користувача. Ця вигода зумовлює проникнення і розповсюдження інновації на 

ринку; 

• означають перше використання нововведення на підприємстві 

незалежно від того, чи застосовувалося воно де-небудь раніше. Інакше кажучи, 

з точки зору окремої компанії навіть імітація може мати характер інновації; 

• потребують творчого підходу і пов'язані з ризиками. Інновації не 

можуть створюватися і впроваджуватися в ході рутинних процесів, а вимагають 

від усіх учасників (керівників і співробітників) ясного розуміння необхідності в 

них і творчих здібностей. 

Інноваційний процес - це сукупність станів інновації, що змінюють один 

одного в процесі перетворення початкового стану (наприклад, запропонованої 

маркетингової, кадрової або технологічної ідеї нововведення) в кінцевий стан 

(що надійшли в споживання, використовуються,  дають ефект нові матеріали, 

вироби, методи, технології). Інноваційний процес може здійснюватися на 

різних рівнях: федеральному, регіональному, на рівні фірми або підрозділу. 

Виділимо особливості інноваційного процесу: 

• адресний характер (орієнтація на конкретні тактичні і стратегічні цілі 

організації); 

• ризикованість (фактор невизначеності результату); 

• конфліктність (між старим і новим); 

• багатоаспектність (зміни однієї підсистеми організації викликають зміни 

в інших підсистемах і в організації в цілому). 
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Структуруючи інноваційний процес, можна побудувати таку схему: 

визначення потреби в нововведенні - дослідження - розробка - впровадження - 

використання. 

Потреба в нововведенні може бути усвідомлена як під тиском зовнішніх 

чинників (зросла конкуренція, зміни в економіці, поява нових законодавчих 

актів і т.ін.), так і внутрішніх (зниження продуктивності, наявність конфліктних 

ситуацій і т.ін..). Після усвідомлення потреби в нововведенні необхідно 

провести діагностику (зібрати відповідну інформацію) з метою визначення 

дійсних причин виникнення проблем. Для усунення виявлених проблем 

формується інноваційна команда, яка здійснює пошук нових і унікальних 

рішень цих проблем, тобто безпосередньо займається розробкою інновації. 

Розробка інновації завершується її впровадженням. В процесі 

впровадження, за допомогою механізмів контролю, визначається, якою мірою 

плановані зміни допомагають поправити незадоволений стан речей, як їх 

сприймають і як можна поліпшити їх здійснення. Таким чином, в процесі 

впровадження інновація може піддатися деяким змінам з метою досягнення 

більш високої ефективності. Також в процесі впровадження нововведення 

необхідно, використовуючи механізми стимулювання, досягти підтримки і 

прийняття нововведення суб’єкту управлінської діяльності . 

Впровадження є найскладнішою стадією інноваційного процесу. Існують 

параметри, за якими можна проаналізувати складність впровадження інновації: 

різниця між новим і старим; масштаби і взаємопов'язаність змін; необхідність 

програми цілеспрямованої діяльності; невизначеність, непередбачені проблеми 

і можливості. В цілому ж проблема впровадження містить кілька аспектів, а 

саме: 

• затримка в часі необхідних організаційних перебудов; 

• низька ефективність, а іноді і просто нежиттєвість нововведень в 

управлінні; 

• значний розрив між розробкою теоретиками менеджменту нових систем 

і методів управління і їх використанням на практиці. 
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Основними причинами прояву проблем впровадження управлінських 

інновацій є: 

1. Суперечливість цілей, мотивів діяльності, інтересів учасників 

інноваційного процесу; опір суб’єкта управлінської діяльності новому; 

виникнення бюрократичних бар'єрів на шляху впровадження управлінських 

нововведень. 

2. Дезінтеграція інноваційного процесу, його розірваність, розподіл 

окремих стадій (розробка, поширення і впровадження) між різними 

учасниками. 

3. Незадовільна робота розробників нововведення і фахівців, які 

організовують процес його впровадження. 

Рішення про впровадження нововведення в значній мірі залежить від 

властивостей самої організації. Ті з них, хто частіше і швидше освоюють нові 

методи і форми управління, - більш сприйнятливі до нововведень, володіють 

великим інноваційним потенціалом. 

Крім інноваційного потенціалу, як фактори, що впливають на успіх 

нововведення, виділяють наявність джерела творчих ідей (без творчості не 

може бути нововведення); ефективну систему відбору і оцінки проектів; 

ефективне управління проектами і контроль; відповідність цілям організації; 

індивідуальну та колективну відповідальність; орієнтацію на ринок, а також 

якість суб’єкта управлінської діяльності. 

Вирішальним фактором ефективного впровадження інновації є персонал 

організації і його ставлення до неї. Тому завдання керівників при впровадженні 

інновації - сформувати психологічну готовність суб’єкта управлінської 

діяльності, яка проявляється в усвідомленні виробничої та економічної 

необхідності здійснення нововведення, особистої і колективної значущості 

нововведення, а також способів особистого включення в здійснення 

нововведення. 

Виділяють шість форм відносин працівників до нововведень: 

-  прийняття нововведення й активна участь в його реалізації; 
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- пасивне прийняття нововведення; 

-  пасивне неприйняття нововведення;  

- активне неприйняття нововведення, виступи проти; 

-  активне неприйняття, пов'язане з наданням протидії нововведенню; 

- крайні форми неприйняття нововведення (ігнорування і саботаж  

впровадження нововведення). 

Ці позиції формуються на основі психологічних бар'єрів, які необхідно 

враховувати при впровадженні інновації. Необхідно враховувати, що опір 

суб’єкта управлінської діяльності нововведенням обумовлено трьома 

основними причинами: невизначеність, відчуття втрат і переконання, що зміни 

нічого доброго не принесуть. Тому в інноваційному процесі необхідна 

максимальна підтримка суб’єкта управлінської діяльності з боку керівництва і 

забезпечення його якомога більш повною інформацією про майбутні зміни. 

Також, необхідно враховувати чинники, що впливають на інноваційну 

діяльність суб’єкта управлінської діяльності. 

1. До підтримуючих факторів належать: 

• надання необхідної свободи при розробці нововведення, забезпечення 

новаторів необхідними ресурсами та обладнанням, підтримка з боку вищого 

менеджменту підприємства; 

• проведення систематичних дискусій і вільного, заохочується обміну 

ідей; 

• підтримка ефективних комунікацій з колегами, іншими підрозділами, 

зовнішніми науковими організаціями, вузами; 

• поглиблене взаєморозуміння в середовищі суб’єкта управлінської 

діяльності підприємства. 

2. Посилюючими факторами вважаються: 

• розвиток і підтримка менеджментом прагнення працівників до 

постійного підвищення кваліфікації; 

• можливість висловлювати власну думку про проведені зміни; 
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• подолання бар'єрів і «розмивання кордонів» між функціональними 

обов'язками; 

• систематичне проведення нарад робочих груп; 

• постійна підтримка атмосфери сприйнятливості до змін. 

3. Блокуючими інноваційну діяльність факторами служать: 

• недовіра менеджер до ідей , що висуваються знизу ідеям; 

• необхідність безлічі узгоджень по нових ідеях; 

• втручання інших підрозділів в оцінку новаторських пропозицій; 

• дріб'язкова опіка і контроль кроків новатора; 

• кулуарне ухвалення рішень по новаторській пропозиції; 

• виникнення у вищестоящих менеджерів синдрому «всезнаючих 

експертів». 

Опір змінам направлено пропорційно силі «ломки» культури і структури 

влади, що проходить через зміни. Отже, інновації необхідно впроваджувати 

поетапно, тому що організація і її працівники можуть витримати лише 

обмежене число змін в одиницю часу. 

Головним питанням управління роботою з розвитку є рівновага між 

змінами і стабільністю. Основним в управлінні розвитком представляється 

вміння бачити стан цілей діяльності організації в динаміці. Мета - це напрямок, 

а не пункт призначення, тому досягнення мети передбачає постійну готовність 

до змін і реагування на необхідність внутрішніх і зовнішніх змін. До змін 

потрібно звикнути. 

До  умов впровадження інноваційних  проектів нами віднесені: 

- створення інноваційної ситуації, яка передбачає необхідність розробки 

спеціального компонента змісту на основі цілеспрямованого відбору і 

конструювання навчального матеріалу; 

- моделювання та здійснення інноваційного процесу, що включає 

ціннісно-цільовий, інформаційно-змістовний, організаційно-технологічний, 

психолого-валеологічний, аналітико-корекційний блоки і забезпечує 
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стимулювання, самоорганізацію і самореалізацію особистості суб'єкта 

інноваційної діяльності; 

- формування інноваційної культурно-освітнього середовища на основі 

реалізації інноваційного потенціалу [  29 ]. 

Обгрунтовані в нашому дослідженні  умови розглядаються як цілісна 

єдність, яка утворює інноваційну стратегію, втілену в методичні рекомендації. 

Таким чином, можна зробити наступні  висновки, що створення 

інноваційної ситуації необхідно для формування у потенційних суб'єктів 

інноваційної діяльності - потреби в інновації та позитивній мотивації до 

інноваційної діяльності. Інноваційна ситуація розуміється нами як система, 

заснована на взаємозв'язку процесів виявлення суперечностей в діяльності 

колективу, аналізу можливих шляхів подолання сформованих протиріч, 

виявлення факторів соціокультурного середовища, об'єктивно зумовлюють 

необхідність інновації в конкретній ситуації, формування «банку інноваційних 

ідей», визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності , 

вишукування інноваційних ресурсів. Результатом інноваційної ситуації є 

визначення теми, ідеї, проблеми інноваційної діяльності, а також типу і 

масштабу інновації. Реалізація всього вище зазначеного, можливе за умов  

використання інноваційних методів. В наступному пункті магістерської роботи 

розглянемо інноваційні методі в державному управлінні , класифікувавши їх та 

надамо їм повну характеристику. 

 

2.3. Визначення особливостей формування та впровадження 

інноваційних методів у державному управлінні та їх класифікація 

 

В даний час - під час зміни епох, під час переходу від традиційного 

суспільства до суспільства інформаційного - значно зростає роль інновацій, 

інноваційних методів в управлінні великими промисловими колективами. 

Як загальновживаний термін «інновація» не має певного змісту. Інновації 

(нововведення) грунтуються на винаходи, відкриття, замінюючи старе погляд 
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новим, приводячи, таким чином, до розвитку суспільства і прогресу в цілому. У 

менш широкому розумінні інновації трактуються як впровадження нових 

технологій, продуктів і форм матеріального виробництва. Неодмінними 

властивостями інновації є їх новизна, виробнича застосовність (економічна 

обгрунтованість) і вона обов'язково повинна відповідати запитам споживачів. 

Часто інновації розглядається як складна і диверсифікована діяльність з 

багатьма взаємодіючими компонентами. Визначення складу інновації 

ускладнене тим, що більшість продуктів і створюють процесів є складними 

системами. Інновації визначають зміни властивостей продукту і його 

компонентів, які підвищують його ефективність, включаючи характер послуг, 

які він забезпечує. [17] 

Безпосередньо сам процес зміни властивостей того чи іншого продукту 

називається інноваційним процесом. Інноваційні процеси є постійний і 

безперервний потік перетворення конкретних технічних і технологічних ідей в 

нові технології, методи, і доведення їх до освоєння безпосередньо у 

виробництві з метою отримання якісно нової продукції. В даному розумінні під 

«якісно новою продукцією» розуміють не тільки продукт, який має 

матеріально-речову форму, а й будь-яку послугу, тобто те, чим дорожить будь-

яка виробнича система. [25] 

Управління - поняття гнучке. Не існує загального сценарію управління 

регіональними системами. Управління залежить від специфіки регіону, його 

масштабів і інших факторів. Саме тому для управління регіональними 

системами повинні застосовуватися різні інноваційні методи. 

Поняття інноваційного методу випливає із загального визначення методу. 

Так, метод управління - це сукупність прийомів і способів впливу на керований 

об'єкт для досягнення цілей. Виходячи з визначення, можна зробити висновок, 

що інноваційні методи управління - це методи управління цілісною структурою 

системи з використанням нововведень в основних функціях управління 

(організаційна структура, розвиток, мотивація), які дозволяють системам 

ефективно реалізовувати власну стратегію, підвищувати 
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конкурентоспроможність, зберігати і розвивати стійкість . Специфіка 

використання інноваційних методів управління у великих компаніях або 

регіональних системах полягає в директивному способі впровадження 

управлінських інновацій. Економічна ефективність управлінських інновацій 

може перевершувати ефективність технологічних інновацій за умови 

планомірного і цілеспрямованого їх впровадження менеджментом компанії [44] 

Роль інноваційних методів управління в сукупній системі управління 

великими і дрібними системами досить велика. Це пояснюється тим, що 

інноваційний метод, впроваджений в управління, покликаний не просто 

зміцнити, а й кардинально змінити існуючий стан системи. Крім того, роль 

принципово нового методу цілком порівнянна з роллю будь-якої інновації. 

Іншими словами, це можна пояснити так: інновації виконують як економічну, 

так і соціальну функцію, охоплюють всі сторони життя суспільства, зачіпають 

особистісні питання. У довгостроковій перспективі без інноваційної діяльності 

неможливий подальший економічний і культурний зростання по інтенсивному 

шляху розвитку. [  21] 

Грамотно застосовуючи ті чи інші інноваційні методи відповідно до 

специфіки системи, можна домогтися наступних результатів: 

- підвищення рівня конкурентоспроможності системи; 

- оптимізація рівня споживання ресурсів; 

- зменшення витрат: економічних і витрат людського потенціалу; 

- підвищення ефективності функціонування системи; 

- перехід на більш прогресивну ступінь розвитку. 

Слід також зазначити, що впровадження інноваційних методів управління 

покликане викорінити або відсунути на другий план ті методи управління, які 

йдуть в розріз з швидкоплинними умовами оточення. Таким чином, інноваційні 

методи виконують функцію санації глобальної системи управління, що в свою 

чергу сприяє зростанню ролі інноваційних підходів. 

Однак виникає цілком очевидне запитання: коли слід застосовувати 

інноваційні методи? Природно, існують певні межі, які і служать точкою 
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переходу від стандартних методів управління системами до інноваційних. Будь-

який метод управління має так званий життєвий цикл. На етапі зародження 

метод ще невідомий, і тому має властивість новизни. Коли він стає відомим і 

широко застосовуваним, ця новизна зникає, і метод переходить в розряд 

стандартних. Системі доводиться перетинати кордони інноваційності. Перша 

межа - це межа, пов'язана з накопиченим досвідом, знаннями, науковими 

відкриттями. Людина - ядро організації. Протягом певного життєвого періоду 

керівник як особистість отримує нові знання, знаходить нові вміння, 

винаходить щось нове. Це дає можливість відступити від стандартних, до болю 

знайомих методів в управлінні і внести в організацію інноваційні методи. 

Стандартні методи управління - це методи, що міцно зміцнилися в 

організаційній системі. Функціонуючи і розвиваючись, система може 

розширювати свої межі. Так, наприклад, підприємство, виходячи на нові ринки, 

завойовуючи неохоплені сегменти, змушене відступати від методів, що 

приїлися в управлінні і знаходити принципово нові. Це і є друга межа 

інноваційності - межа, пов'язана з ефективністю. Іншими словами, методи 

набувають статус інноваційних в тих ситуаціях, коли старі методи, звичні 

схеми вже не працюють. Сюди можна віднести також кризові стани систем 

Все різноманіття методів управління системами прийнято умовно ділити 

на 3 великі групи: економічні, адміністративні, соціально-психологічні. 

Економічні припускають матеріальну мотивацію, тобто орієнтацію на 

виконання певних показників або завдань, і здійснення після їх виконання 

економічної винагороди за результати роботи. До них відносяться планування, 

стимулювання, госпрозрахунок і інші економічні важелі, що застосовуються на 

макро- і мікрорівнях управління. 

Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи управління базуються 

на владній мотивації, заснованій на підпорядкуванні закону, правопорядку, 

старшому за посадою. Недотримання цих відносин підлеглими тягне за собою 

застосування санкцій. 
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Для досягнення максимальної ефективності управління необхідні духовні 

мотивації, на які спираються соціально-психологічні методи управління. За 

допомогою цих методів впливають на свідомість працівників, на соціальні, 

етнічні, релігійні та інші інтереси людей і здійснюють моральне стимулювання 

трудової діяльності. [  52] 

Найчастіше на практиці використання певного набору стандартних 

методів управління організаційними системами призводить до того, що 

підприємство, установа або інша велика система функціонує, але неефективно, 

розвивається, але не динамічно, при цьому в деяких випадках спостерігається 

деяке протиріччя постійно мінливого технологічного, соціального і природного 

оточення . Саме тому кожній системі необхідно передбачити і оцінити 

можливості впровадження інноваційних методів управління. Інноваційні 

методи, як правило, ґрунтуються на взаємодії з багатьма процесами в технічній, 

економічній, соціальній і природній сфері, створюють переваги окремим 

підприємствам, регіонам і країнам. Їм належить ключова роль в реалізації 

основного імперативу сталого розвитку - гармонійного поєднання економічного 

зростання зі збереженням природного середовища та соціального прогресу. 

Розглядаючи методи управління і зіставляючи їх з ознаками 

інноваційності, до загальновідомої класифікації можна додати абсолютно 

нестандартні методи. Вони і будуть диференціюватися за ознакою 

інноваційності. До них можна відносити такі методи: 

- самоорганізація, або самоврядування; 

- повна або часткова автоматизація управлінських процесів; 

- кластерний підхід; 

- оптимізація керованих одиниць; 

Необхідно ще раз зробити акцент на тому, що перераховані методи 

можуть змінюватися відповідно до розвитку навколишнього управлінського 

середовища. Похідні від них - це спосіб пристосуватися до певних ситуацій, 

наприклад, кризових. 
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Ефективне використання інноваційних методів як частини інновацій в 

цілому, дозволяє долати кількісну обмеженість  природних і людських ресурсів 

і створювати умови для забезпечення довготривалої позитивної динаміки 

економічного розвитку. У світовому масштабі позиції країн визначаються 

новими умовами конкуренції, їх здатністю до безперервного перетворення 

наукових знань в інноваційні продукти, що реалізуються на ринку. Країни, в 

яких налагоджений механізм фінансування та економічного стимулювання 

інноваційної діяльності, виходять в лідери і зберігають свої позиції в 

міжнародних рейтингах конкурентоспроможності навіть в умовах кризи. [  ] 

У 2000-х роках управління знаннями стало важливим інструментом 

підвищення ефективності діяльності організаційних систем. Характерною 

рисою сучасності є взаємопроникнення стратегічного та інноваційного 

управління. Впровадження нової технології, пропозиція нових товарів і послуг, 

формування нових ринків або введення нових організаційних форм дозволяє 

організації збільшити підсумкову цінність для споживачів. Нові види бізнесу 

дають можливість організації створити додаткові джерела грошового потоку і, 

отже, збільшити вартість акцій, а також здійснювати наступні 

капіталовкладення в подальшу розробку товарів, послуг і процесів. Такий 

кругообіг є основою зростання і розвитку організації. Це дозволяє організації 

зберігати свою конкурентоспроможність на ринку. [  44,61 ] 

Вченими неодноразово доведено, що інновації знаходяться в серцевині 

економічного прогресу. Цю тезу повною мірою можна застосувати як до малої 

системі, так і системі в більш широкому розумінні. У зв'язку з цим 

актуалізується питання про необхідність впровадження інноваційних форм і 

методів в управлінні підприємствами, регіонами і країною. [   30,47 ] 

Інноваційна активність підприємства може стати одним з основних умов 

формування його конкурентоспроможної стратегічної перспективи, утримання і 

розширення ринкової ніші. Для більшої системи інновації - це спосіб виходу на 

позитивні показники. Тому, долаючи економічні труднощі, кожній системі 

потрібно почати підвищувати інноваційну активність, вести розробки в області 
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продуктових і технологічних інновацій. Впровадження інноваційних технологій 

на промислових підприємствах все більше розглядається ними як єдиний спосіб 

підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів, підтримки високих 

темпів розвитку і рівня прибутковості. [ 57 ] 

Спираючись на те, що в даний час з величезною швидкістю рухається 

інформаційний, науково-технічний прогрес, розробляються нові технології 

виробництва, можна припускати, що через пару десятиліть кожна система, яка 

виділяється як автономна структура в навколишньому світі, повинна буде 

застосовувати вже нові, несхожі на стандартні, методи управління. Тому про їх 

реалізації потрібно задуматися вже зараз. 

Проаналізувавши літературні джерела, було виявлено, що до інноваційних 

методів державного управління можна віднести адміністративні, економічні, 

соціально-психологічні методи. 

Адміністративні називаються методи, які ґрунтуються на владі, дисципліні 

та покаранні, відомі в історії як «метод батога», вони спираються на 

адміністративну підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої ієрархії 

управління. Орієнтуються на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність 

трудової дисципліни, культура трудової діяльності, почуття обов'язку. Діють через 

такі механізми: правові норми, організаційні схеми, інструкції, нормування, 

розпорядження, накази, які використовуються в процесі оперативного управління. 

Економічні методи базуються на використанні економічних стимулів і 

відомі як «метод пряника», за їх допомогою здійснюється матеріальне 

стимулювання колективу, окремих працівників, це - економічні нормативи 

діяльності, система матеріального заохочення, участь у прибутках і капіталі, 

премії. 

Соціально - психологічні методи засновані на використанні моральних 

стимулів до праці і впливають на персонал за допомогою психологічних 

механізмів з метою переведення адміністративного завдання в усвідомлений борг, 

внутрішню потребу людини. Цього можна досягти через формування колективу, 

створення нормального психологічного клімату і творчої атмосфери, особистий 
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приклад. Задоволення культурних і духовних потреб працівників, встановлення 

соціальних норм поведінки і соціального стимулювання розвитку колективу, 

встановлення моральних санкцій і заохочення; соціальний захист. 

Більш сучасні методи управління пропонують використання так званих 

трьох стилів, а саме стилю долі, за допомогою якого можна пояснити чому 

працівник важливий в команді, створити відчуття власної значущості, 

застосовується для нових членів команди і працівників низових ланок. Стиль 

безпосереднього керівництва, який дає працівникам відповідь кілька запитань 

Что? Як? Чому? Коли? Працівники повинні знати, що повинні робити, які їхні 

обов'язки, коли робота повинна бути завершена. Як приклад, цей метод часто 

застосовується в організації роботи співробітників клінінгових служб готельних 

підприємств. 

І третім стилем є стиль командної роботи, суть якого полягає в обміні 

досвідом, спільному вирішенні проблем, колективних радах. 

До сучасних методів пошуку інноваційних ідей в державному управлінні 

можна виділити такі, як «Альтер-его», «Сесія питань», «Символ», «Виклик», 

«Символ», «Метод SCAMPER», Метод «лінза сприйняття», «Метод інверсії», 

«Рефреймінг»,  «Метод провокацій»,  

Суть методу «Альтер - его» полягає у вирішенні будь-якого питання з точки 

зору відомої людини. Для того, щоб вирішити конкретну проблему з цим 

методом, необхідно подивитися на неї очима історичної особи, персонажа книги, 

видатного фахівця в певній сфері, відомого корпоративного лідера. Застосування 

цього методу дозволяє спрогнозувати рішення, використовуючи стиль і ідеї 

відомих особистостей. 

Мозковий штурм, мінімум критики, максимум свободи думки -це 

характеристика методу «Сесія питань». Це метод являє собою обговорення ряду 

попередньо сформульованих питань в форматі мозкового штурму 

(брейнсторминга) з повною свободою висловлювань думок без обтяження 

критикою. 
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Метод «Символ» уявлення проблеми або питання певним символом, який 

максимально відповідає цій проблемі; кожен елемент символу може бути 

відповіддю на питання. За цією методикою керівник формулює проблему і 

пропонує групі працівників придумати аналогію у вигляді певного символу, який 

би максимально відповідав висунутої проблеми по суті і характеру. За складеним 

списком атрибутів даного символу група продумує способи їх застосування для 

вирішення проблеми. 

Метод «Виклик» - це коли керівник формує уявну проблему, а персонал 

повинен вирішити її без будь-якої допомоги. За допомогою цього методу 

керівник кидає виклик підлеглим, слідуючи на їх підсвідоме бажання довести 

свою спроможність самостійно вирішувати проблеми і приймати рішення. 

«Метод SCAMPER» характеризуется вирішенням проблем шляхом 

заміни, комбінації, адаптації, модифікації, застосування, ліквідації, створення 

протилежності). Назва методу включає перші літери дій. Які потрібно зробити 

суб’єкта управлінської діяльності над продуктом, послугою або явищем в 

організації. Це дозволить знайти безліч несподіваних ідей для модифікації 

існуючих і створення нових продуктів або послуг. 

«Метод провокацій»  полягає у пошуку вигоди від незвичайних, навіть 

безглуздих ідей. Цей метод сприяє генерування серед суб’єкта управлінської 

діяльності ідей, які виходять за межі стандартних моделей мислення і особливо 

корисний. Коли підприємство хоче створити абсолютно новий товар, почати 

новий бізнес. 

«Рефреймінг» використовується для вирішення важливих бізнес - 

проблем. Найбільш поширеною формою рефрейминга є оцінка працівниками 

проблеми з точки зору людей різних професій. Керівник доручає підлеглим 

грати різні ролі при критичній оцінці різних складових продукту або послуги 

підприємства та вислуховує їх думку, фіксуючи нові ідеї. 

«Метод інверсії» полягає в пошуку раціональних рішень проблеми при 

аналізі протилежного завдання. За цим методом керівник ставить перед 

підлеглими завдання, протилежне тому, яке він хоче вирішити. В результаті 
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можна отримати перелік дій і рішень, які не припустимі для даного продукту 

або послуги і використовувати ці знання для їх поліпшення. Цей метод 

дозволяє працівникам побачити те, чого б вони не помітили при прямому 

формулюванні проблеми. 

Метод «лінза сприйняття» є ще одним нестандартним методом пошуку 

інноваційних ідей є використання чотирьох. Так званих «лінз сприйняття», 

кожна з яких представляє собою нову точку зору на бізнес, клієнта і зовнішнє 

середовище. 

Перша «лінза» - це заперечення стереотипів, які протягом багатьох років 

діють в компанії взагалі туристичній сфері в цілому. Більшість проривних 

інновацій виникають, саме завдяки цьому. Іноді важко відмовитися від 

встановлених правил і порядку, тому існують такі методи подолання 

стереотипів: виявлення догми (складання переліку найважливіших передумов, 

які використовує компанія в повсякденній діяльності, виділення їх в списку 

стереотипів, розуміння чому вони існують, спроба замінити їх на 

альтернативи), пошук абсурдності (погляд на свій бізнес очима клієнта, це 

дозволяє знайти дрібниці, які для клієнта абсолютно абсурдними. В результаті 

народжується нова ідея для поліпшення результатів своєї діяль ьности), 

прийняття «екстремальних» рішень, пошук можливості для «і» (здатність 

компанії не ставити клієнта перед вибором, наприклад взяти старше, але 

дешевше, або новіше, але дорожче, а запропонувати йому такий варіант, в 

якому б клієнт був у виграші з будь-якого боку). 

Другий «лінзою» - є виявлення і комбінування трендів, являє собою 

аналіз тенденцій не тільки своєї сфери діяльності, але і демографічної, 

технологічної, геополітичної та інших сфер. Для того щоб успішно 

використовувати цю «лінзу» необхідно звернути увагу на зміни зовнішнього 

середовища і виявити його вплив на бізнес. 

Це можливо здійснити, виконуючи такі дії йти туди, де ще не було 

конкурентів (самостійний аналіз і дослідження певної послуги або ринку, які в 

майбутньому зможуть приносити чималий прибуток); підсилювати слабкі 
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сигнали (помітивши зміни і нові тренди на ранніх стадіях, слід прийняти їх до 

уваги і діяти радикально) досліджувати контекст (детальне вивчення змін і 

нових трендів, для того щоб чітко розуміти як їх розвивати) шукати 

взаємозв'язку (після пошуку, аналізу трендів, слід знайти взаємозв'язок між 

ними і скомбінувати їх). 

Третя «лінза» актив в роботу, поєднання ключових активів і компетенцій, 

кожна з яких може надати нові можливості для розвитку, а не виділення в 

бізнесі ряду підрозділів. Наприклад, компанія Дісней зрозумівши, що вона є 

світовим провайдером «тривимірних розваг» (їх тематичні парки - актив), 

використовувала цю компетенцію для створення мюзиклів і театральних 

постановок з мультяшними героями. Це стало можливим після того, як 

компанія визначила ніж вона володіє і використовувала свої ресурси для 

створення нового продукту. 

І четверта «лінза» - неявні потреби клієнтів, тобто це дослідження бажань 

клієнтів шляхом прямого спостереження (без анкетування та опитування), 

складання карти клієнтського досвіду (записи самими клієнтами своїх вражень 

з чітким зазначенням недоліків та переваг), аналогії з інших галузей 

(використання в своєму бізнесі досвіду компаній зовсім з іншої сфери 

діяльності), краудсорсінг (використання «розуму тисяч людей». тобто 

створення інтернет- форумів й соціальних мереж, де люди самі зможуть 

запропонувати нові ідеї та висловити думки, а проте слід фільтрувати те, що 

пропонує «натовп», адже це може призвести до створення чогось абсурдного і 

провального). 

Таким чином, чотири «лінзи сприйняття» представляють собою 

будівельні блоки для народження нових революційних ідей, проривів, проектів 

в будь-якій ланці бізнесу. Їх використання в повсякденній роботі підприємств 

індустрії гостинності може привести до її значного розвитку, освоєння нових 

ринків збуту, задоволення потреб споживачів і підйому підприємств на новий 

рівень. 
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Метод «Синквейну» від  поняття «синквейн», який походить від 

французького слова «п'ять». Синквейн – це специфічний вірш (без рими), що 

складається з п'яти рядків, в яких узагальнена, згорнута інформація про поняття 

(явищі, події), що вивчається, і охарактеризована своїми словами, варіативно, з 

різних позицій, поглядів, думок. Процес складання синквейна сприяє кращому 

осмисленню теми.  

 Правила складання синквейна: 

1. У першому рядку тема називається одним словом (зазвичай 

іменником). 

2. Другий рядок – опис теми двома прикметниками. 

3. Третій рядок – опис дії в межах цієї теми трьома словами. 

4. Четвертий рядок – фраза з чотирьох слів, що характеризує ставлення до 

теми. 

5. Останній рядок – синонім, одне слово, що повторює суть теми. 

Метод «Кластери» характеризується використанням кластерів. Кластер – 

це інноваційна технологія, яка розвиває варіативність мислення; здібність 

встановлювати зв'язки поняття (явища, події), що вивчається; допомагає учневі 

вільно і відкрито висловлювати думки з приводу якої-небудь теми. Слово 

«кластер» означає пучок, зв'язок. Технологія заснована на асоціації, дає доступ 

до наявних знань, залучає до розумового процесу нові уявлення з певної теми. 

Найдоцільніше використовувати розподіл на кластери до того, як певна тема 

буде вивчена ретельніше.  

Наведемо послідовність кроків складання кластера в таблиці 2.1 

 

 Таблиця 2.1- Послідовність кроків складання кластера 

Кроки 

технології 

Зміст кроку 

Перший крок  В центрі великого аркуша паперу слід написати ключове 

слово або речення. 

Другий крок Записують слова або речення, які пов'язані з даною темою 
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Третій крок Встановлюють відповідні зв'язки між поняттями і ідеями 

Четвертий 

крок 

Суб’єкти управлінської діяльності записують стільки 

варіантів ідей, скільки зможуть 

 

Основні правила при складанні кластерів: 

1. Занотовуйте все, що приходить вам на думку. Не судіть про якість цих 

думок, просто занотовуйте їх. 

1. Не звертайте увагу на орфографію і інші чинники. 

2. Не переставайте писати, доки не закінчиться відведений час. Якщо 

ідеї раптом перестануть приходити Вам на думку, то помалюйте на папері, доки 

у вас не з'являться нові ідеї. 

3. Постарайтеся побудувати якомога більше зв'язків. Не обмежуйте 

кількість ідей, їх потік і зв'язки між ними.  

Групове складання кластера служить як стрижень для ідей групи.  

Метод «Інтелект-мапа» або мапа розумових дій, ментальна мапа, мапа 

пам'яті, в оригіналі – Mind Map  є прямим застосуванням та формою графічного 

вираження радіантного мислення. Нині інтелект-мапи як засіб організації 

пізнавальної діяльності застосовують у різних ланках. Ці технології дещо 

модифіковані і мають різні назви, але всі вони ґрунтуються на ідеї інтелект-мап 

Тоні Бьюзена. 

Інтелект-мапа – це схема, яка візуалізує певну інформацію при її обробці 

людиною. Її завжди будують навколо центрального об’єкта. Кожне слово та 

його графічне зображення стають центром наступної асоціації, а весь процес 

створення інтелект-мапи – відображенням потенційно нескінченних ланцюгів 

асоціацій, які відходять від спільного центру. 

Така мапа наочно відображає зміст, суть певного поняття чи теми у 

вигляді взаємопов’язаних елементів, які зображено стежинками-стрілами, 

написами, символами, малюнками тощо. Технологію побудови інтелект-мап 

застосовують в будь-якій сфері життя, де є потреба удосконалення 
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інтелектуального потенціалу особистості через  розв’язування різноманітних 

інтелектуальних задач. 

Суть інтелект-мапи полягає в пов’язуванні окремих елементів головним 

чином асоціативними зв’язками, найбільш звичними саме для людського 

мислення і пам’яті. Вважається, що подібний метод візуалізації інформації 

вперше застосував філософ Порфирій Тіроський ще в ІІІ столітті нашої ери, 

намагаючись розібратися в концепціях Аристотеля. Серйозні сучасні розробки 

в даному напрямі відносяться до 1960-х років і були пов’язані з розвитком 

теорії семантичних мереж стосовно вивчення людського мислення в процесі 

навчання. Базові правила для «Concept mapping» (способу представлення і 

взаємопов’язування думок) розробив професор Джозеф Новак з Корнуельского 

університету, який запозичив цю ідею з теорії Девіда Аусубела стосовно 

важливості попереднього досвіду для формування нових концепцій. 

Англійський психолог, відомий дослідник із проблем інтелекту, психології 

навчання і проблем мислення Тоні Бьюзен значно спростив техніку побудови 

інтелект-карт, а також зробив їх радіальними, тобто такими, що будуються 

навколо якоїсь центральної думки або проблеми. Саме така технологія 

отримала назву Mind Mapping і вперше була представлена світу весною 1974 

року. Тоні Бьюзен визначив характерні риси та етапи будови інтелект-мап, 

перелік наведено в таблиці 2.2 

 

Таблиця 2.2- риси та етапи будови інтелект-мап 

Етап Зміст етапу 

Перший Об’єкт уваги зосереджений у центральному образі. 

Другий Основні теми, пов’язані із об’єктом уваги, розходяться від 

центрального образу у вигляді гілок. 

Третій Гілки, які приймають форму плавних ліній, позначаються чи 

пояснюються ключовими словами чи образами. Другорядні ідеї 

також зображуються у вигляді гілок, які відходять від гілок більш 

високого порядку. 
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Метод «Лінія цінностей»- цей метод управління, яки корисні при 

дослідженні спірних питань та проблем. Краще всього починати з визначення 

двох крайніх точок зору з даної проблеми. Потім слід попросити учнів встати 

уздовж лінії, що поєднує ці протилежні точки зору, згідно своїм поглядам. 

Після того, як кожен зайняв якусь позицію, необхідно попросити учнів 

порівняти свої погляди з поглядами тих, що стоять в безпосередній близькості 

від них. Можна розділити учнів на підгрупи і виділити спікера від кожної 

підгрупи. Щоб ініціювати дебати, лінію можна поділити навпіл, тоді учні 

переконуватимуть тих, хто опинився безпосередньо перед ними.  

Метод «Сумісний пошук» - цей метод  вимагає, щоб суб’єкти 

управлінської діяльності вивчали  питання, яке заслуговує на обдумування і 

передбачає можливість інтерпретації. Щоб розпочати обговорення, необхідно 

сформулювати чотири або п'ять інтерпретуючих питань. Інтерпретуюче 

питання повинне задовольняти трьом критеріям: 

 воно зачіпає цікаву проблему; 

 воно безпосередньо пов'язане з текстом, і відповідь на нього вимагає 

від учнів звернення до тексту; 

 це відкрите, неоднозначне питання: на нього можна відповісти, 

принаймні, двома способами. 

Керівник зазвичай записує питання на дошці і дає підлеглим час, щоб  

написати відповідь. Потім вони діляться своїми ідеями, а керівник 

допомагає їм ці ідеї прояснити, розвинути ідею товариша, посперечатися один з 

одним. При цьому керівник ні в якому разі не пропонує власну відповідь. Після 

того, як підлеглі випробують цей метод на практиці, вони будуть із 

задоволенням висувати на обговорення власні питання. 

Метод «Діаграма Вена» - цей метод дозволяє провести аналіз і синтез при 

розгляді двох і більш аспектів, що мають різні і спільні риси. Діаграма 

будується на двох і більш пересічних колах. 
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Наведемо методичні рекомендації по застосуванню методу в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Рекомендації щодо застосування методу «Діаграма Вена» 

 

Номер кроку Зміст кроку 

Перший крок Підлеглі у парі заповнюють тільки дві частини кола, які 

відносяться до учнів і викладача відповідно 

Другий крок Підлеглі об'єднуються в малі групи по 4 особи, порівнюють і 

доповнюють свої діаграми 

Третій крок У малій групі складається список характеристик, які є на їх 

погляд загальними для двох аспектів 

 

Порада  керівнику: діаграму, що складається з трьох пересічних кіл, слід 

використовувати після того, як підлеглі освоїли роботу по заповненню 

діаграми, що складається з 2-х кіл, тобто від простого до складного. 

Метод «Вільний лист» - метод, коли керівник  звертається до підлегих з 

пропозицією зайнятися «вільним листом» з теми, що вивчається. У межах 

установленого часу підлеглі пишуть все, що приходить їм на думку з питання, 

яке виноситься на обговорення. Вони повинні писати без зупинки і без жодного 

саморедагування. Це дозволяє зафіксувати і оформити думку або образ, 

утримати їх, поки вони розглядаються з усіх боків, загострити і виразити ідею 

найточніше.  

Метод  «Шість капелюхів мислення» - метод  «Six Thinking Hats» (STH – 

шість капелюхів мислення) запропонована Е. Боно. Ключовим поняттям 

концепції Е. Боно є поняття латерального (нестандартного) мислення, під яким 

розуміється специфічний процес обробки інформації, який спрямований на 

зміну існуючої стереотипної моделі сприйняття навколишнього світу через 

створення нових альтернатив для вирішення певних проблем. Це мислення, 

завдяки якому людина у хаосі інформації знаходить слушну ідею. На думку 
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вченого, цей тип мислення доступний усім, хто хоче знайти в будь-якій 

проблемній ситуації щось нове. 

 Технологія «шість капелюхів мислення» передбачає вироблення 

автономних умінь з вирішення проблемної ситуації (задачі) через виконання 

лише однієї розумової дії у певний час. При цьому кожній розумовій дії умовно 

відповідає якийсь колір капелюха мислення. Цей метод потребує від керівника 

проведення певної роботи щодо ознайомлення учнів з  сутністю роботи в межах 

застосування кожного з цих капелюхів. Так, білий капелюх передбачає 

включення мислення, яке спонукає до з’ясування інформаційних відомостей 

про об’єкт через його кількісні характеристики. Червоний капелюх 

використовується тоді, коли є потреба у прояві емоцій, почуттів та інтуїції. Це 

дозволяє регулювати емоційні прояви та зводити нанівець конфліктні ситуації, 

що мають місце у процесі колективного вирішення проблемних ситуацій 

(задач). Мислення у жовтому капелюсі проводиться з позиції позитивних 

очікувань від наслідків рішення проблеми. Чорний капелюх учень 

використовує тоді, коли проводиться критичний аналіз об’єкта з позиції його 

недоліків (що може не спрацювати, яка небезпека може мати місце тощо). 

Зелений капелюх спрямовує розумову діяльність тих, хто навчається, на зміни, 

які породжуватимуть щось принципово нове. Як слушно підкреслює сам 

Е. Боно, цей капелюх найбільш затребуваний серед інших, оскільки є таким, що 

значно активізує творчий потенціал особистості. Мислення у синьому 

капелюсі, на думку автора концепції латерального мислення, виступає у якості 

кучера, який править кіньми і визначає, що і в якій послідовності повинно 

відбуватись у кожну одиницю часу.  

Метод «Бенчмаркінг»  (від англ. Bench - рівень, marking - відзначити) 

являє собою метод  вивчення діяльності інших держав, перш за все основних 

конкурентів, з метою використання та позитивного досвіду у своїй роботі. У 

вільному перекладі «еталон для порівняння». Він включає в себе комплекс 

засобів, що дозволяють систематично знаходити, оцінювати, і організовувати 
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використання всіх позитивних переваг чужого досвіду в соціально-економічній 

діяльності держави. 

Стосовно до інновацій бенчмаркінг означає вивчення системи управління 

інших організацій з метою виявлення основних характеристик для розробки 

своєї інноваційної політики і конкретних видів інновацій, які забезпечують 

підвищення ефективності її діяльності [29 ]. В даний час бенчмаркінг 

застосовується практично усіма організаціями сфери державних, 

муніципальних, , медичних та інших послуг. 

Метод « Бенчлернінг»  - метод, який допомогає у роботі організації над 

розумінням того, що саме сприяє її успіху, і мотивація до більш успішній 

роботі. Акцент робиться на спільну участь співробітників, на досягненні 

результату через навчання всієї організації і через можливості, що дозволяють 

створити систему вдосконалення для людей і робочих груп. Сутність якого 

полягає в обчисленні відносин між причинним фактором, і кількістю 

необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, організаційних), відборі з 

традиційних неформальних інститутів найбільш життєздатних, що сприяють 

подальшому розвитку суспільства. Бенчлернінг включає організаційне 

навчання, тобто роботу над розумінням того, що сприяє успіху організації і 

мотивацію до більш успішній роботі. Самонавчальна (научайтесь) організація 

(learning organization) постійно розширює свою здатність розширювати 

створювати своє власне майбутнє. Менеджери в таких організаціях більше не 

питають, «чому?», Вони ставлять питання «як?» [48 ]. 

Метод «Бенчфьючінг» (від англ. Bench - місце, лат. Futurum - майбутнє) – 

метод моделювання успішного майбутнього на 5-10 років , тобто побудова 

образу майбутнього успішного результату. [48 ]. 

Метод «Бенчрейсінг» - допомогає у визначені шляхів досягнення 

бенчфьючінгових цілей [48 ]. Це формування послідовності нарощування 

сильних сторін або конкурентних переваг продукту або об'єкта. Дуже схоже на 

використовувану у нас шляхову карту послідовної реалізації ідей (мета - 

вироблення найбільш оптимальної траєкторії розвитку продукту (об'єкта), при 
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якій мінімізуються наприклад витрати і знижується час до початку 

користування перевагами. 

До другої групи (підсистемі) технологій можна віднести інноваційні 

технології державного та муніципального управління, засновані на застосуванні 

програмно-цільового підходу. 

Метод «Програмування»-  програмно-цільовий підхід як інноваційний 

метод управління розвитком управлінської  сфери країни дозволяє прийняти 

спеціальні програмні заходи, сконцентрувати зусилля, мобілізувати ресурсні 

можливості в інтересах вирішення проблеми протягом певного терміну, що й 

обумовлює актуальність даної технології державного управління. Відповідно до 

концепції управління за результатами якого є однією з основних інструментів 

бюджету і для визначення ефективності використання бюджетних коштів. Цей 

метод полягає у встановленні або відборі пріоритетних цілей і завдань 

використання бюджетних коштів і розробці взаємопов'язаних заходів по їх 

досягненню в задані терміни [48,52 ]. 

Метод «Проектування». У світі накопичено величезний досвід 

застосування управління проектами. У нашій країні все більше регіонів 

застосовує технологію управління проектами і інтерес до цієї технології 

безперервно зростає. 

Проект - це тимчасове підприємство, призначене для створення 

унікальних продуктів або послуг. Управління проектами - це застосування 

знань, досвіду, методів і засобів до робіт проекту для задоволення вимог, що 

пред'являються до проекту, і очікувань учасників проекту. Щоб задовольнити 

ці вимоги і очікування необхідно знайти оптимальне поєднання між цілями, 

термінами, витратами, якістю та іншими характеристиками проекту. Будь-який 

проект в процесі своєї реалізації проходить різні стадії, звані в сукупності 

життєвим циклом проекту. Для реалізації різних функцій управління проектом 

необхідні дії, які іменуються процесами управління проектами. Процеси 

управління проектами можуть бути розбиті на шість основних груп, що 

реалізують різні функції управління: 
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● Процеси ініціації - ухвалення рішення про початок виконання проекту; 

● Процеси планування - визначення цілей і критеріїв успіху проекту і 

розробка робочих схем їх досягнення; 

● Процеси виконання - координація людей і інших ресурсів для 

виконання плану; 

● Процеси аналізу - визначення відповідності плану і виконання проекту 

поставленим цілям і критеріям успіху і прийняття рішень про необхідність 

застосування коригувальних дій; 

● Процеси управління - визначення необхідних коригувальних впливів, 

їхнє узгодження, затвердження і застосування; 

● Процеси завершення - формалізація виконання проекту і підведення 

його до впорядкованого фіналу. 

Метод « Фандрайзинг»  (від англ. Fund - кошти, активи, фінансування; 

raise - примноження, збір) в системі державного управління - процес пошуку і 

залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних) 

організацій і населення на некомерційні потреби, зокрема на виконання 

державної програми в регіоні. 

Стратегія фандрайзингу включає в себе: 

● Визначення потреб. 

● Виділення кола ресурсних баз (фонди, кампанії, банки, приватні особи і 

т.ін.). 

● Можливі ризики (зовнішні і внутрішні). 

● Складання SWOT-аналізу, що передбачає в якості результату свого 

застосування створення матриці аналізу умов життєдіяльності системи 

(переваги і недоліки, можливості та загрози). Збір всіх інформаційних ресурсів 

для підготовки заявки (провести мозковий штурм для очної формулювання ідеї 

проекту, скласти план реалізації проекту, визначити обсяг робіт і рівень 

відповідальності кожного члена колективу школи). 

До третьої групи (підсистемі) технологій можна віднести технології і 

методи маркетингу, які використовуються в системі нового державного 



64 
 

управління і спрямовані на підвищення конкурентоспроможності держави, 

територій, державних організацій. 

Метод «Брендинг» (від англ. Branding) (в т.ч. території) - комплекс 

візуальних, смислових і ціннісних характеристик, що дозволяють відрізнити 

держава, або регіон в цілому, окреме поселення і надають йому соціальну і 

комерційну цінність. 

Брендинг - це маркетингова діяльність по створенню особливого 

споживчого враження, яке є частиною іміджу і формує ставлення цільового 

сегмента ринку до бренду території (країни, регіону, муніципального освіти). 

Імідж території визначається якісною інформаційною роботою з 

цільовими групами споживачів. 

Метод  «Електронний уряд». В цілому реалізація концепції електронного 

уряду передбачає вирішення таких основних завдань: 

1) створення офіційних сайтів в Інтернеті і їх наповнення актуальною 

офіційною інформацією (до обов'язкової інформації відносяться: загальна, 

довідкова та контактна інформація державних органів та установ, статистика, 

закони і нормативні акти (законодавчі ініціативи), відомчі звіти, інформація про 

розміщення державного замовлення; 

2) створення інтерактивних служб, що дозволяють спростити процедури . 

Метод  «Єдиного  вікна» (Government Gateways) є найбільш сучасними в 

даному секторі. Даний метод дозволяють значно скорочувати бюджетні 

витрати на проведення заходів, пов'язаних з офіційними повідомленнями, 

обов'язковим розповсюдженням нормативних матеріалів, зміною форм 

документів, проведенням роз'яснювальних заходів, за рішеннями органів 

державної влади в тих чи інших соціально значущих питання [ 48]. 

Таким чином, можна зробити висновок , що існує велика кількість 

інноваційних методів , які можливо використовувати у державному управлінні.  

Впровадження їх у державне управління можливе, але необхідно 

дотримуватися методики їх використання. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ  В ДЕРЖАВНОМУ 

УПРАВЛІННІ 

 

3.1 Аналіз ефективності впровадження інноваційних методів в 

державному управлінні 

 

Поняття інноваційного методу бере свій початок з визначення звичайного 

методу і являє собою метод управління цілісною структурою системи з 

використанням нововведень в основних функціях управління, які дозволяють 

системам зберігати свою стійкість і процвітати в розвитку в довгостроковій 

перспективі. Інноваційним метод стає тоді, коли система, в якій застосовується 

той чи інший метод перетинає деякі кордону інноваційності. Перша пов'язана з 

накопиченим досвідом, знаннями, науковими відкриттями, друга - з 

ефективністю, тобто коли звичні методи управління вже не працюють. 

Сучасному світу, і, відповідно, всім системам, функціонуючим в ньому, 

потрібно впроваджувати такі методи, оскільки це обумовлюється величезною 

роллю їх застосування, яка в свою чергу описується поліпшенням внутрішніх 

чинників і викоріненням неефективних методів управління в глобальній 

системі. необхідність впровадження інновацій в систему управління очевидна. 

Інновації знаходяться в серцевині економічного прогресу. Їм належить ключова 

роль в реалізації основного імперативу сталого розвитку - гармонійного 

поєднання економічного зростання зі збереженням природного середовища та 

соціального прогресу. Необхідність впровадження інноваційних методів 

управління поєднується з їх роллю. Інноваційна активність підприємства може 

стати одним з основних умов формування його конкурентоспроможної 

стратегічної перспективи, утримання і розширення ринкової ніші. Для більшої 

системи інновації - це спосіб виходу на позитивні показники. 

Система державного управління являє собою відносно автономну і 

специфічну підсистему загальної системи управління організацією; сукупність 
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взаємопов'язаних процесів управління людською діяльністю; виконавську 

діяльність різних суб'єктів, які впливають на процес праці і персонал 

організації; сукупність методів впливу на поведінку людини в процесі трудової 

діяльності, а також сам процес взаємодії суб'єкта та об'єкта управління. 

Аналіз інновацій у системі державного управління показує як високу 

ефективність застосування цього поняття для дослідження проблем 

реформування органів державної влади, так і змістовний взаємозв’язок 

управлінських реформ та конкретних управлінських інновацій у соціальній 

практиці українського суспільства. У певному розумінні можна ототожнити 

комплекс інновацій у вітчизняному державному управління як системний 

інноваційний процес та адміністративну реформу як процес формування нової 

системи державного управління. Безсумнівно, що саме впровадження 

управлінських інновацій як на рівні всієї системи органів державної влади, так і 

на рівні її окремих складових є основним механізмом здійснення 

адміністративної реформи, адаптації державного апарату до нових потреб 

українського суспільства, які виникають у процесі його масштабних 

модернізаційних трансформацій. 

У межах інноваційної інтерпретації розвитку державного управління 

виникають нові можливості його вдосконалення, які значною мірою виходять за 

межі практичного досвіду адміністративної реформи. Йдеться про 

концептуалізацію та опера ціоналізацію змісту ряду нетрадиційних управлінських 

парадигм, пов’язаних із маркетизацією управлінської діяльності, упровадженням 

державного менеджменту, формуванням мережно-поліархічних відносин у 

системі суб’єкт-об’єктних зв’язків управлінської підсистеми. Завдяки цьому 

відкриваються широкі перспективи вивчення, адаптації та застосування у 

вітчизняній управлінській практиці передового світового та європейського 

досвіду оптимізації та реформування державного управління. Особливо 

важливо те, що в межах інноваційної моделі реформування та розвитку 

вітчизняного державного управління апробовані у світовій практиці 

управлінські нововведення (пріоритетність людських ресурсів та 



67 
 

гуманоцентристської управлінської культури, система державних послуг та 

клієнталістсько-маркетингова орієнтація управлінської діяльності, 

конституювання самоврядних та саморозвиваючих засад управління тощо) не 

просто адаптуються до умов перехідного періоду в Україні, а використовуються 

в межах єдиного інноваційного процесу адміністративного реформування, 

набуваючи органічної цілісності та взаємоузгодженості. 

Важливим напрямом забезпечення цілісності інноваційного процесу у 

сфері державного управління є перенесення уваги на формування громадсько-

державних механізмів трансформації системи органів державної влади. Як 

сукупність управлінських засобів, через які здійснюється прийняття 

управлінського рішення і досягається ефективна його реалізація, механізми 

управління відіграють вирішальну роль в інтегруванні основних елементів 

управлінських інновацій організаційними засобами. Підвищена увага до 

формування нових механізмів реформування та функціонування органів 

державного управління пояснюється їх системною роллю в інноваційному 

процесі, поєднанням системнодинамічного та функціонально-структурного 

вимірів управлінської діяльності та архітектоніки управлінського впливу. За 

змістовної сторони основним механізмом здійснення реформи має бути не 

стільки діяльність персоналу органів державного управління чи розробка 

спеціальних проектів реформування, скільки “соціальне партнерство між 

владою, бізнесом й широкою громадськістю”. У зв’язку з цим усе більшу 

підтримку серед фахівців та управлінців-практиків отримує самоврядна 

парадигма адміністративної реформи з поступовою передачею основних 

державно-управлінських функцій на рівень органів місцевого самоврядування. 

Ще одним інтегруючим управлінські інновації в єдиний цілісний процес 

підходом є визнання пріоритетності соціоцентричної переорієнтації державного 

управління за допомогою комплексу нормативно-правових, організаційних та 

ціннісно- культурних нововведень. У цьому контексті основою інноваційних змін 

у системі державного управління України має стати обмеження традиційної 

бюрократії та пов’язаної з нею корупції й переорієнтація управлінської діяльності 
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на надання державних послуг. Основними складовими адміністративної 

реформи в цьому випадку стають управлінські інновації, пов’язані із 

законодавчим та організаційним забезпеченням надання державних послуг, 

програмування соціоцентричних змін у корпоративній культурі державної 

служби та забезпечення відкритості й прозорості функціонування органів 

державної влади з відповідними контрольними механізмами. 

Складність системи управлінських інновацій визначається числом рівнів 

їх здійснення, обсягом інформації, складністю структури, кількістю елементів і 

зв’язків. Як і будь-яка система, вона має алгоритм функціонування, спрямований 

на досягнення поставленої мети, який є дуже складним з огляду на варіативність 

як інноваційних процесів, так і детермінант їх протікання. Для неї характерні 

також наявність загальних цілей (призначення), цілісність і завершеність, велика 

кількість виконуваних функцій, багатоплановість і різнорідність завдань, 

складність поведінки і багатоплановість мотивацій її суб’єктів, наявність 

змагальних, конкуруючих і різноспрямованих тенденцій у процесі реалізації 

функцій. Ефективність функціонування системи управлінських інновацій 

передусім залежить від рівня невизначеності і повноти інформації в процесі 

здійснення функцій. У найбільш загальному вигляді система інновацій у 

державному управлінні може бути описана як система управлінських 

трансформацій детермінуючих чинників в управлінські рішення, що регулюють 

матеріальні, інформаційні і когнітивні та організаційні ресурси в напрямі зміни 

системи державного управління. 

Теоретичний опис об’єкт-суб’єктних відносин у системі інновацій у 

державному управлінні. Тут існують власні керуюча та керована підсистеми. 

Керуюча підсистема є найвищим ступенем ієрархічної структури інновацій і 

здійснює стратегічне та оперативне управління інноваційним процесом. Другий 

рівень управління складається з систем цілей, функцій, методів і структур 

управління і поєднує суб’єкт-об’єктні характеристики приблизно рівною мірою. 

Третій рівень - це керований об’єкт, що являє собою локальні підсистеми 

державного управління. Суб’єктно-управлінські функції тут зведені в основному 
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до виконавських і реалізуються як механізм упровадження управляючого впливу 

ініціаторів інноваційного процесу. Специфікою системи управлінських інновацій 

у системі державного управління є те, що тут керована підсистема виступає у 

формі двох відокремлених об’єктів. По-перше, це генералізований об’єкт 

управління у вигляді суспільства та його елементів, по-друге, це об’єкт 

управлінських інновацій у вигляді системи державного управління та її 

елементів. Хоча кінцевим ефектом управлінських інновацій є зміни, 

урегулювання 

Визначення сутнісних характеристик державного управління в контексті 

інноваційної діяльності концептуально забезпечується розглядом проблеми в 

контексті модернізаційних процесів в Україні. Відтак концепція соціальної 

модернізації є одним з фундаментальних джерел розвитку як теорії, так і 

практики інновацій у державному управлінні. Інтерпретація концепції 

соціальної модернізації стосовно проблем управлінських інновацій у системі 

органів державної влади дає змогу визначити два основні джерела інновацій у 

державному управлінні. По-перше, це інновації внаслідок управління 

інноваційними процесами, де державне управління є одним з компонентів. 

Управління інноваціями в процесі соціальноїмодернізації є пріоритетною 

сферою діяльності державного управління загалом, і саме цьому аспекту 

приділяється основна увага і вітчизняних, ізарубіжних дослідників. По-друге, 

це, власне, інновації в самому державному управлінні як у системі. Вважається, 

що вони є похідними в системному плані від соціально-управлінських потреб, 

що виникають у процесі модернізаційних змін. Проте з точки зору регулювання 

модернізаційних реформ саме ці управлінські інновації є вирішальними, 

оскільки без них неможливе виконання органами державної влади своєї функції 

щодо оптимального управління інноваційними процесами у суспільстві, що 

модернізується Вирішальну роль при цьому відіграють системно-соціальні 

аспекти управлінських інновацій, через які проявляються ефективність 

діяльності системи державного управління відносно його об’єкта. До найбільш 

масштабних інноваційних процесів у системі державного управління, які 
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відображають їх соціальну роль як компонентів соціальної модернізації 

українського суспільства, доцільно віднести: - формування інноваційного 

підходу до економічного й соціального розвитку об’єкта управління і самої 

системи державної влади; - стратегія регулювання трансформаційно-ринкових 

процесів у країні, застосування маркетингових стратегій залучення інвестицій 

та забезпечення конкурентоспроможності економіки країни; - соціально-

ринкові принципи регулювання фінансових потоків; - стратегічне планування 

інноваційних процесів; - застосування інновацій для оптимізація процесів 

адміністративної реформи. Вказані інноваційні процеси проявляються в 

пріоритетних аспектах регулюючої діяльності органів державного управління, 

забезпечуючи успіх модернізаційних реформ. Загалом дослідники виділяють 

наступні загальнодержавні аспекти інноваційної діяльності: - вирішальний 

вплив на макроекономічні показники; - дія на структуру суспільного 

виробництва; - вплив на інституційні соціальні механізми; - здатність нації до 

продукування і впровадження нововведень; - соціальна стабільність; - 

екологічна рівновага; активізація міжнародної співпраці; - зв’язок науково-

інноваційного потенціалу з національною безпекою країни [85, с. 132]. 

Внутрішньосистемні аспекти інновацій мають більш інструментальний 

характер, оскільки їх цілі визначаються все жспрямованістю діяльності органів 

державної влади на соціальне регулювання. Найбільш принципове значення 

вони мають для суб’єктів державного управління, і лише через їх діяльність - 

для його об’єктів. Центральною внутрішньосистемною проблемою 

управлінських інновацій єміра сприйняття суб’єктами державного управління 

потреб у змінах та потенціал цих змін в органах державної влади. Відповідно з 

суб’єктного боку обмеженнями інновацій є специфічні характеристики системи 

державного управління, її окремих структурних компонентів, і переважно 

людський фактор. Сприйнятливість до інновацій органів державного 

управління різна. Їх інноваційний потенціал залежить від параметрів 

організаційних структур, особливостей управлінської діяльності, 

професіонально-кваліфікаційних характеристик персоналу, зовнішніх умов 
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здійснення управлінських функцій тощо. Упроцесіздійсненняінновацій 

запроваджується іперсоніфікація суб’єктів інноваційногопроцесуна основі 

розподілуфункцій, встановлення прерогатив користування результатами 

управлінськихінновацій, субсистемних результатів інноваційноїдіяльності. 

Оскільки всі фактори детермінуючого впливу на інноваційні процеси в системі 

державного управління реалізуються виключно через діяльність основного його 

суб’єкта - державного службовця, основу суб’єктного аспекту управлінських 

інновацій складають зміни в управлінні персоналом органів державної влади. 

Розробка і впровадження управлінських інновацій значно ускладнює роботу 

державних службовців, вимагає від них нових навичок та компетенцій високого 

рівня. Досвід свідчить, що інноваційний процес є ефективною формою 

професійного та особистісного зростання працівників державнихустанов. 

Особливо цьому сприяє необхідне для організації інноваційної діяльності 

делегування повноважень і пов’язане з цим скорочення повноважень вищих 

рівнів системи державного управління. У процесіздійснення управлінських 

інновацій змінюється тип поведінки державного службовця як носія 

нововведень. Головним компонентом поведінки стає не стільки цілеорієнто 

вана, скільки ціннісно орієнтована раціональна дія. Державний службовець 

підпорядковує свою поведінку певним вимогам, у виконанні яких він бачить 

свій обов’язок. Проте творчий характер розробки інновацій і особливості особи 

новатора примушують співвідносити виконуваний професійний обов’язок з 

власною ціннісною орієнтацією й установками. Цінності особи, тісно пов’язаніз 

мотивацією, значно змінюють такі функції управління, як організація взаємодій 

і управління мотивацією. З об’єктного боку інновації не мають обмежень. 

Об’єктами інновацій у державному управлінні можуть бути матеріальні явища 

та процеси як результати управлінської діяльності, матеріально-технічна база 

управління, сам процес управління в єдності процесу прийняття рішень та 

технології їх виконання, персонал органів державної влади в усіх соціальних та 

особистісних вимірах, організаційні та інструментальні аспекти управлінського 

процесу, соціальний та поведінковий виміри державного управління. Обсяги та 
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характер об’єктної складової управлінських інновацій залежить передусім від 

діяльності їх суб’єкта і основних складових цілепокладання інноваційного 

процесу в системі державного управління. Системними цілями інноваційної 

діяльності в державному управлінні є підвищення ефективності регулюючого 

впливу за рахунок оновлення всіх компонентів системи на базі оптимального 

використання управлінських ресурсів та потенціалу саморозвитку. Соціальні 

цілі спрямовані на забезпечення розвитку суспільства та задоволення потреб 

соціальних суб’єктів. Інноваційні цілі пов’язані з розробкою та впровадженням 

управлінських новацій. Пріоритетними цілями управління інноваційним 

процесом є: розвиток системи державного управління на базі активізації 

інноваційної діяльності, активне ініціювання та поширення нових 

управлінських технологій і організаційних принципів, використовування 

можливостей диверсифікації управлінської діяльності для розширення впливу 

держави на соціальні процеси. На тактичному рівні цілі концентруються у 

сфері інтенсифікації процесів розробки, впровадження і освоєння 

управлінських інновацій та ресурсного забезпечення цього процесу. Структурні 

цілі управлінських інновацій пов’язані з оптимальним функціонуванням 

підсистем державного управління. Формою реалізації цілепокладання в 

інноваційному процесі в системі державного управління є традиційна побудова 

дерева цілей з дотриманням принципу їх ієрархії, оскільки цілі нижчестоящої 

ланки в системі державної влади підпорядковані цілям вищестоящої [29]. 

Якісні параметри цілей управлінських інновацій визначаються соціальними 

детермінантами, однак інтенсивність інноваційних змін, способи, форми і 

терміни їх здійснення визначаються ресурсними можливостями системи 

державного управління в контексті потенціалу розвитку всього суспільства. 

Ресурсні можливості впливають на масштаби інноваційної діяльності, повноту 

охоплення проблем, черговість їх вирішення, і в найширшому трактуванні вони 

включають фактично все, що може бути використане в інноваційному процесі, 

забезпечуючи отримання її кінцевих результатів. Цілі, характер і зміст 

інноваційної діяльності в галузі державного управління визначають її значну 
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відмінність від інших форм діяльності органів державної влади. Метою 

інноваційного розвитку системи державного управління є створення 

інноваційної бази для забезпечення довгострокового економічного зростання, 

конкурентоспроможності країни, якості життя населення й ефективного 

управління на основі поєднання принципів демократії та соціально 

орієнтованого ринку. При цьому змінюється репрезентативність багатьох 

традиційних показників результативності державного управління. Акцент 

переноситься із завдання максимізації державного регулювання і тривалого 

функціонування в умовах організаційної стабільності на завдання поширення 

новацій та диверсифікації методів регулюючого впливу. Оновлення системи 

державного управління означає передусім розширення можливостей 

регулюючого впливу, його проникнення в нові сфери соціального життя й 

експансію як чинника соціального розвитку. Інноваційний розвиток вносить 

свої особливості у встановленні цілей і стратегічне бачення напряму розвитку 

системи державного управління, модифікує завдання, що стоять перед 

управлінським апаратом. В умовах інноваційної діяльності різко зростає роль 

державного управлінця як менеджера інноваційних змін, а його особа, 

здібності, кваліфікація і професійні вміння фактично визначають долю 

адміністративної реформи. В інноваційному процесі також перебудовується 

весь інструментарій управлінської дії і процедура прийняття управлінських 

рішень. Виникає особливий взаємозв’язок і логічна послідовність у здійсненні 

основних функцій інноваційного процесу. Різко зростає значення 

процесуальних і соціально-психологічних функцій управління, таких, як 

комунікації, мотивація, процес делегування повноважень. У процесі інновацій 

починають переважати неформальні види комунікації, що спираються на 

закономірності міжособистісних відносин, групової динаміки тощо. 

Змінюються співвідношення між різними видами контролю. Вони більше 

спрямовані на самоконтроль, на стратегічний контроль інновацій, а також на 

опосередковані методи контролю. Особливого значення набувають комунікації, 

пов’язані з контролем за ходом інноваційних процесів. У них превалює 
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процесуальний характер і безперервний процес обміну інформацією. Усе це 

знаходить відображення в зміні функціонального імперативу державного 

управління в процесі переходу на інноваційну модель розвитку, детерміновану 

як соціальними трансформаціями українського суспільства, так і системними 

цивілізаційними процесами постіндустріального характеру. Функціональна 

складова інновацій у системі державного управління має кілька аспектів. По-

перше, це функції самого інноваційного процесу в системі державного 

управління, які концентруються на завданнях забезпечення 

внутрішньосистемної трансформації органів державної влади. Виходячи з ролі 

державного управління у здійсненні модернізаційних процесів, до основних 

функцій інновацій у державному управлінні, на наш погляд, доцільно віднести 

наступні: - інновації є каналом втілення в управлінську практику досягнень 

людського інтелекту, постсучасних соціальних практик, результатів нових 

інформаційних технологій, що сприяє інтелектуалізації управлінської 

діяльності, підвищенню її наукоємності, реалізації закономірностей 

інтелектуалізації управлінської діяльності; - за допомогою інновацій 

розширюється коло управлінських функцій органів державної влади та якість їх 

реалізації, що сприяє задоволенню потреб кожної людини і суспільства 

загалом; - інновації дають можливість залучати до управління нові ресурси, 

здійснювати управлінські функції з меншими затратами праці, ресурсів, часу; - 

концентрація інновацій в управлінській сфері допомагає привести структуру та 

суть державного управління у відповідність із структурою соціальних потреб 

постіндустріального суспільства, що за своєю природою є інноваційним. Отже, 

інновації в умовах соціальних трансформацій українського суспільства є 

неодмінним елементом розвитку державного управління відповідно до 

основних тенденцій соціального розвитку та реалізації постсучасних практик в 

управлінській сфері. Водночас інновації, розвиваючись на основі внутрішніх 

закономірностей цієї сфери, надають державному управлінню специфічних 

соціальних якостей, певною мірою випереджуючи безпосередню дію 

соціальних детермінант функціонування та розвитку системи державного 
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управління [11]. По-друге, це функції самого державного управління, які 

насамперед зазнають впливу інноваційного процесу і визначають перебудову 

всієї системи державного управління. Вказані функції є системоутворюючими 

щодо визначення спрямованості управлінської діяльності органів державної 

влади і визначають магістральний напрям їх трансформації. До функцій 

державного управління, які перебувають у центрі інноваційних процесів, 

передусім належать: - функції цілепокладання, які пов’язані з необхідністю 

планування, прогнозування і програмування соціально-економічного розвитку. 

При цьому головною метою виступає відтворення умов, що забезпечують 

підвищення якості життя людей. Функція цілепокладання реалізується шляхом 

економічної і соціальної трансформації суспільства та системного 

реформування самого державного управління; - функції регулювання, що 

реалізуються насамперед у системі ринкової економіки та соціальній сфері. 

Регулювання принципово відрізняється від адміністративного управління як за 

цілями, так і технологічно, і формує новий функціональний імператив 

державної економіки в умовах ринку; - функції стимулювання, що 

здійснюються як система заходів щодо диференційованого впливу державного 

управління на ті чи інші аспекти життєдіяльності суспільства. Суть функції 

стимулювання полягає в цілеспрямованій дії суб’єкта управління на соціально-

економічні процеси в напрямі реалізації державних та соціальних інтересів [47]. 

Через вказані функції забезпечується цілісність інноваційних змін у системі 

державного управління в контексті соціальних потреб українського суспільства. 

Зміни в цих сферах управлінської діяльності визначають характер та 

інтенсивність усіх процесів реформування системи державного управління. По-

третє, це, власне, функції органів державної влади стосовно організації 

інновацій у сфері державного управління в контексті їх впливу на суспільство. 

По суті йдеться про організаційну діяльність у системі державного управління, 

через яку здійснюється ініціювання та управління інноваціями в суспільстві і в 

його управлінській підсистемі. До основних функцій державних органів в 

інноваційній сфері дослідники відносять: - акумуляцію засобів на наукові 



76 
 

дослідження й інновації; - координацію інноваційної діяльності органів 

державного управління; - стимулювання інновацій, введення санкцій за їх 

відсутність; - створення нормативно-правової бази інноваційних процесів у 

сфері державного управління; - кадрове забезпечення інноваційної діяльності; - 

формування науково-інноваційної інфраструктури; - інституційне забезпечення 

інноваційних процесів; - забезпечення соціоцентричної та гуманоцентричної 

спрямованості інновацій; - підвищення суспільного статусу інноваційної 

діяльності; - регіональне регулювання інноваційних процесів; - вивчення та 

впровадження міжнародного досвіду як суттєвий ресурс управлінських 

інновацій [34]. Функції визначають стратегічні орієнтири інновацій у системі 

державного управління. Головна мета інноваційної стратегії - повне й 

ефективне використання наявного в органах державної влади потенціалу для 

забезпечення як системних змін в українському суспільстві, так і узгоджене з 

ними реформування управлінської підсистеми. Центральне місце формування 

інноваційної стратегії належить змінам у сфері людського потенціалу, оскільки 

перехід до нового рівня організаційного та системного управлінського 

мислення, заснованого на сучасних стратегіях і перспективних методологіях, є 

вирішальним системоутворюючим фактором стосовно розвитку інноваційних 

процесів. Виходячи з цього, ми вважаємо доцільною наступну мережу 

стратегічних орієнтирів інноваційної діяльності в системі державного 

управління, яку можна інтерпретувати як комплекс завдань стратегічного 

характеру для становлення інноваційної моделі розвитку вітчизняного 

державного управління:  

1. Перехід на нові системні уклади державного управління (технологічні, 

організаційні, сітьові).  

2. Підтримка діяльності інноваційних структур і механізмів їх наукового 

обґрунтування та спрямування їх діяльності передусім ринковими методами.  

3. Законодавче стимулювання розвитку інноваційних структур та їх 

мережі.  
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4. Нові форми взаємодії державного управління з суміжними сферами 

соціальної діяльності для забезпечення системності інноваційних перетворень.  

5. Розробка і реалізація цільових комплексних програм.  

6. Кадрові інновації.  

7. Централізація управління інноваціями.  

8. Інформатизація державного управління.  

9. Створення системи інформаційно-аналітичного та аналітико-

прогностичного забезпечення формування і реалізації інноваційної політики.  

10. Залучення міжнародного досвіду та співробітництва. 

11. Зміни основ політики у сфері державного управління 

Суттєвою перевагою інноваційного підходу до обґрунтування та 

реалізації реформ в органах державної влади є забезпечення комплексного 

розвитку інноваційного потенціалу всієї управлінської системи.  

 

3.2 Пропозиції щодо формування та впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні 

 

В результаті рішення одного з  завдання нашого дослідження, нами 

розроблені пропозиції щодо формування та впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні, які визначають основні три стадії 

впровадження: 

перша стадія - «розморожування». Основним завданням цієї стадії є 

усвідомлення всіма співробітниками організації необхідність і невідворотність 

майбутніх змін. Проводяться дослідження, групові дискусії, аналіз ринку. Вся 

організація починає рухатися, йде посилений обмін інформацією. 

Друга стадія - зміна. На стадії зміни, власне, і здійснюється введення 

нововведення, змінюються правила гри, встановлюється нове обладнання, 

впроваджуються нові способи взаємодії. 

На третій стадії, що отримала назву «заморожування», усуваються збої і 

коригується напрямок руху, враховується новий досвід, отриманий 
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співробітниками в ході другої стадії, «шліфуються» процедури взаємодії та 

роботи по-новому. 

Можна стверджувати, що для підвищення стійкості системи державного 

управління необхідне формування і впровадження  інноваційних методів. Їх 

впровадження зажадає серйозного реформування існуючої моделі управління 

державними структурами, змінами у взаємодії із зовнішнім середовищем.  

Основою будь-якої організації і її головним багатством є люди. Людина 

стала найдорожчим ресурсом. Багато організацій, бажаючи підкреслити свою 

вагу і розмах, говорять не про розмір їхніх виробничих потужностей, обсязі 

виробництва або продажів, фінансовому потенціалі і т.п., а про число 

працівників в організації. Хороша організація прагне максимально ефективно 

використовувати потенціал своїх працівників, створюючи всі умови для 

найбільш повної віддачі співробітників на роботі і для інтенсивного розвитку 

їхнього потенціалу. 

Кожна організація, яка хоче вижити в умовах жорсткої конкуренції, 

повинна постійно шукати шляхи вдосконалення своєї діяльності. У такій 

ситуації слід приділяти увагу раціональному використанню всіх видів ресурсів, 

що знаходяться в розпорядженні компанії. Запорука успішної діяльності 

організації - це його персонал зі своїми навичками, вміннями, кваліфікацією та 

ідеями. Постійний розвиток персоналу, пошук нових підходів до керування ним 

є необхідними атрибутами успішного функціонування організації. 

Більшість компаній усвідомлюють значущість інноваційного процесу і не 

бояться йти шляхом запровадження інновацій, які перестають бути разовими, 

перетворюючись в безперервний процес, що забезпечує компанії більш вигідну 

позицію в довгостроковій перспективі. Існує безліч підходів до визначення 

інновації, і в науковій літературі поняття інновації освітлено досить докладно. 

Однак більшість робіт присвячені продуктовим інноваціям, і майже не 

зустрічається робіт розглядають в якості інновації систему управління 

суб’єктом управлінської діяльності. 
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Одним із засобів такого розвитку є застосування інноваційних методів , 

тобто це принципово нові способи, методи взаємодії керівників та підлеглих, 

що забезпечують ефективне досягнення результату управлінської діяльності. 

Управління суб’єктом управлінської діяльності містить у собі кілька 

аспектів, а саме: 

• техніко-економічне - відображає рівень розвитку конкретного 

виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технологій, 

виробничі умови; 

• організаційно-економічний - містить питання, пов'язані з плануванням 

чисельності і складу працюючих, моральним і матеріальним стимулюванням, 

використанням робочого часу; 

• правовий - включає питання дотримання трудового законодавства в 

роботі з суб’єктом управлінської діяльності; 

• соціально-психологічний - відображає питання соціально-

психологічного забезпечення управління суб’єктом управлінської діяльності, 

впровадження в практику роботи різних соціологічних і психологічних 

процедур; 

• педагогічний - передбачає вирішення питань, пов'язаних з вихованням 

персоналу, наставництвом та ін. 

Крім того, що управління суб’єктом управлінської діяльності має безліч 

аспектів, воно може грунтуватися на різних концептуальних положеннях. 

Концепції відображають ту філософію і вихідні принципи в управлінні 

суб’єктом управлінської діяльності, на яких базується узгодження інтересів 

організації та її співробітників. Ці принципи існують об'єктивно, можуть бути 

усвідомлені і організаційно оформлені, а можуть реалізовуватися інтуїтивно, 

без певного організаційного оформлення [ 26]. 

Інновації в сфері управління можуть бути визначені як відхід від 

традиційних принципів управління, процесів і методик, значно змінює принцип 

роботи управлінець. Робота суб’єкта управлінської діяльності включає: 

• визначення цілей і планування; 



80 
 

• мотивацію співробітників і узгодження підходів; 

• координування і управління діяльністю; 

• накопичення і розподіл ресурсів; 

• придбання і застосування знань; 

• придбання, розвиток і підтримку ділових зв'язків; 

• пошук і розвиток талантів; 

• розуміння і балансування вимог клієнтів. 

Сучасна практика управління базується на принципах спеціалізації, 

стандартизації, планування і контролю, ієрархії і переваги зовнішньої 

винагороди, яким вже понад 100 років. Управлінець поколіннями 

вдосконалювали ці принципи заради досягнення конкурентних переваг. 

Принципи формують систему управління - це основні теоретичні 

положення, що включають: 

1) обумовленість функцій управління суб’єктом управлінської діяльності 

цілями організації - функції управління суб’єктом управлінської діяльності 

ґрунтуються і змінюються не довільно, а відповідно до цілей і потреб 

організації. 

2) першочергові функції управління суб’єктом управлінської діяльності - 

це організаційна самої структура управління суб’єктом управлінської 

діяльності. 

3) Оптимальне співвідношення інфрафункцій управління визначає 

пропорції між функціями, спрямованими на організацію системи управління 

суб’єктом управлінської діяльності (інтрафункціі), і функціями управління 

суб’єктом управлінської діяльності організації. 

4) Правильне співвідношення управлінських орієнтирів - говорить про 

необхідність в правильній пропорції співвіднести функцій діяльності 

організації та управління. 

5) Потенційні імітації - означає, що відсутність працівника не повинно 

зупиняти процес роботи, це означає, що кожен співробітник повинен вміти 

імітувати (виконувати) роботу співробітників інших рівнів. 
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6) Економічність - має на увазі ефективність організації управління, 

зниження витрат на систему управління. 

7) Прогресивність - відповідність закордонним і вітчизняним системи 

управління суб’єктом управлінської діяльності. 

8) Перспективність - при розробці системи управління суб’єктом 

управлінської діяльності важливо враховувати перспективи розвитку 

організації. 

9) Комплексність - при розробці системи враховувати всі фактори, які 

впливають на неї. 

10) Оперативність - швидке прийняття рішень. 

11) Оптимальність - при розробці системи управління суб’єктом 

управлінської діяльності розробляються різні варіанти, і вибирається 

найоптимальніший. 

12) Простота - краще буде працювати система управління суб’єктом 

управлінської діяльності, якщо вона буде простіше. 

13) науковість - при розробці системи управління суб’єктом 

управлінської діяльності повинні враховуватися досягнення в науковій галузі 

управління. 

14) Ієрархічність - має забезпечуватися ієрархічна взаємодія між ланками 

управління. 

15) Автономність будь-яких горизонтальних і вертикальних структур 

системи управління суб’єктом управлінської діяльності повинна 

забезпечуватися раціональність підрозділів. 

16) Узгодженість - це взаємодія між ієрархічними ланками по вертикалі і 

по горизонталі, яке повинно відповідати основними цілями організації. 

17) Стійкість - забезпечення стійкості системи управління досягається 

регуляторами, які при відхиленні від цілі спонукають до регулювання системи 

управління суб’єктом управлінської діяльності. 
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18) Багатоаспектність - управління суб’єктом управлінської діяльності як 

по вертикалі, так і по горизонталі може здійснюватися по різних каналах: 

адміністративно-господарському, правовому, економічному. 

19) Прозорість - система управління суб’єктом управлінської діяльності 

повинна володіти єдиною концепцією для всіх підрозділів. [67 ]. 

На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

застосування інноваційних підходів в системі управління суб’єктом 

управлінської діяльності в умовах розвитку соціальних систем в даний час 

набуває першочергового значення; соціальні функції системи управління 

суб’єктом управлінської діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства не 

повинні бути обмежені лише прагматичної завданням управління, а 

враховувати соціальні потреби персоналу. 
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ВИСНОВКИ 

 

В сучасних умовах інноваційні методи державного управлення все більше 

відходять від пріоритетного використання матеріального стимулювання. 

Доведено, що обіцяну винагороду допомагає концентрувати механічні зусилля і 

домагатися успіху там, де співробітник фокусує увагу на конкретній меті. Але, 

якщо потрібно знайти нестандартне рішення, обіцяну винагороду призводить 

до зворотного результату - продуктивність праці знижується. 

Управління суб’єктом управлінської діяльності при вирішенні завдань, 

що вимагають використовувати творчий підхід, має ґрунтуватися на тому, що в 

подібних випадках внутрішня мотивація співробітника набагато важливіше, ніж 

зовнішня. 

В магістерській роботі було виконано аналіз історичного аспекту 

формування та впровадження інноваційних методів в державному управлінні в 

Україні і світі в цілому, було виявлено, що поява інноватики як науки 

обумовлено всім ходом історичного розвитку суспільства. 

Визначено, що на тлі опрацьованості загальних питань, що стосуються 

інноваційних методів в управління  та самої категорії інновацій в різних 

системах, питань становлення та розвитку інновацій в історичному аспекті 

приділено мало уваги, а також поверхнево розглянуті і виділені відповідні 

інструменти управління інноваційною діяльністю на мікрорівні. 

Було виявлено, що створення інноваційної ситуації необхідно для 

формування у потенційних суб'єктів інноваційної діяльності - потреби в 

інновації та позитивній мотивації до інноваційної діяльності. Інноваційна 

ситуація розуміється нами як система, заснована на взаємозв'язку процесів 

виявлення суперечностей в діяльності колективу, аналізу можливих шляхів 

подолання сформованих протиріч, виявлення факторів соціокультурного 

середовища, об'єктивно зумовлюють необхідність інновації в конкретній 

ситуації, формування «банку інноваційних ідей», визначення пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності, вишукування інноваційних ресурсів.  
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Результатом інноваційної ситуації є визначення теми, ідеї, проблеми 

інноваційної діяльності, а також типу і масштабу інновації. Реалізація всього 

вище зазначеного, можливе за умов  використання інноваційних методів. В 

наступному пункті магістерської роботи розглянемо інноваційні методі в 

державному управлінні, класифікувавши їх та надамо їм повну характеристику. 

Проведено аналіз щодо видів інноваційних методів, було визначено , що 

існує велика кількість інноваційних методів , які можливо використовувати у 

державному управлінні. Впровадження їх у державне управління можливе, але 

необхідно дотримуватися методики їх використання. 

Проаналізовано ефективність впровадження інноваційних методів в 

державне управління, а саме застосування інноваційних методів в системі 

державного управління суб’єктом управлінської діяльності в умовах розвитку 

систем в даний час набуває першочергового значення; соціальні функції 

системи управління суб’єктом управлінської діяльності на сучасному етапі 

розвитку суспільства не повинні бути обмежені лише прагматичної завданням 

управління, а враховувати соціальні потреби персоналу. 

Впровадження інноваційних методів в сфері державного  управління 

можуть бути визначені як відхід від традиційних принципів управління, 

процесів і методик, значно змінює принцип роботи управлінців. 

Надано пропозиції щодо формування та впровадження інноваційних 

методів в державному управлінні в Україні. 
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	Метод «Синквейну» від  поняття «синквейн», який походить від французького слова «п'ять». Синквейн – це специфічний вірш (без рими), що складається з п'яти рядків, в яких узагальнена, згорнута інформація про поняття (явищі, події), що вивчається, і оха...
	Основні правила при складанні кластерів:
	Наведемо методичні рекомендації по застосуванню методу в таблиці 2.3.



