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Авторське резюме
Розкрито теоретичні аспекти використання інновацій в освіті державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Показано призначення іннова-
ційних компонентів (форм, методів, технологій тощо) навчального процесу в роботі 
державних службовців. 

Проведено порівняння інноваційних підходів в освіті управлінських кадрів із 
компонентами традиційної освіти. Визначено сутність та зміст інноваційної систе-
ми навчання державних службовців, акцентовано мету інновацій в освіті. Наведено 
комплекс дидактичних умов впровадження інноваційної системи навчання праців-
ників органів влади. Встановлено основні складові інноваційної освіти державних 
службовців. В статті окреслено ряд теоретичних положень щодо практики викорис-
тання інноваційних аспектів у таких видах навчання, як підготовка та підвищення 
кваліфікації державних службовців. Наголошено на необхідності втілення інновати-
ки та застосуванні системного підходу до навчання державних службовців.  Показа-
но взаємозв’язок між запровадженням інновацій в освіті державних службовців та 
пріоритетними напрямами державної кадрової політики.

Ключові слова: інновації в освіті державних службовців, інноваційна система на-
вчання, складові інноваційної освіти, підвищення кваліфікації державних службов-
ців.
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Постановка проблеми. Визначивши 
в якості пріоритетного напряму держа-
вотворення інноваційний розвиток сис-
теми публічного управління, українське 
суспільство тим самим накреслило на-
прям до створення інноваційного фун-
даменту економічного зростання країни 
та покращення соціального життя насе-
лення. Високий рівень суспільних очіку-
вань глобальних перетворень у владних 
інституціях спонукає органи публічного 
адміністрування до всебічного запро-
вадження інновацій у практику своєї 
діяльності. Запорукою реалізації інно-
вацій у роботі державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого само-
врядування є масштабне запровадження 
інноваційних компонентів (форм, мето-
дів, засобів і технологій) в освіту праців-
ників органів публічного адмініструван-
ня. «Нові підходи до освіти державного 
службовця та посадової особи місцевого 
самоврядування мають на меті вихован-
ня «нового управлінця» - всебічно роз-
винутої особистості, лідера, що володіє 
інноваційним мисленням, який здатний 
до генерації інновацій не тільки в екс-

тремальних ситуаціях життєдіяльності, 
а й у вирішенні повсякденних проблем 
державного управління» [1, с.9].

Ефективне запровадження іннова-
ційних компонентів в освіту державних 
службовців можливе з урахуванням 
глибокого та концептуального аналізу 
теоретичних аспектів інноватики в пуб-
лічному адмініструванні, зарубіжно-
го досвіду та особливостей вітчизняної 
практики публічного управління.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Окремі положення щодо теоретичних 
засад використання інновацій в осві-
ті державних службовців та посадо-
вих осіб органів місцевого самовряду-
вання неодноразово висвітлювалися в 
роботах українських науковців. Кон-
цептуальні положення щодо змісту, 
сутності та формування педагогічних ін-
новацій розкрито в працях О. Арламова,  
О. Брусєнцевої, М. Бургіна, Л. Ващенко, 
Л. Даниленко, В. Журавльова, В. Загвя-
зинського, Н. Островерхової, В. Сластьо-
ніна, Г. Сазоненко, Т. Туркот. Узагаль-
нюючі засади інновацій в державному 
управлінні викладені  С. Серьогіним,  
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Х. Хачатуряном, Ю. Шаровим та інши-
ми. Серед дослідників, в чиїх роботах 
було проаналізовано певні складові ін-
новацій в освіті державних службов-
ців, потрібно вказати  А. Баштанник,                        
С. Загороднюка, Н. Кущук,  Т. Пахо-
мову,   В. Приходька,    Л. Семенову,         
О. Тертишну та ін.

Метою дослідження є висвітлення 
та узагальнення основних теоретичних 
положень щодо розвитку інноваційних 
компонентів (форм, методів, засобів, 
технологій) в освіті державних службов-
ців органів влади та посадових осіб міс-
цевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Транс-
формаційні процеси, що відбуваються 
в українському суспільстві, вимагають 
від державних службовців органів ви-
конавчої влади та посадових осіб міс-
цевого самоврядування не просто розу-
міння сучасного підходу до діяльності 
суспільних інститутів, а вміння пере-
осмислювати напрацьоване, втілювати 
і, що набагато важливіше, самим про-
дукувати нові підходи до управління. 
«Основна увага в контексті модернізації 
державної служби має бути спрямована 
на підвищення управлінського професі-
оналізму, спрямованість на стабілізацію 
соціальних інститутів. Модернізацію 
державної служби в умовах сучасних 
викликів адміністративним системам... 
слід розглядати як оновлення адміні-
стративних ресурсів та визначення шля-
хів їх раціонального використання з 
найбільшим ефектом. Підґрунтям для 
такого оновлення має стати відповідна 
підтримка розвитку інституту державної 
служби на принципах випереджального 
характеру» [2, с.35].

  Фундамент до такого підходу в ро-
боті державних службовців має закла-
датися у процесі їх підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації. 
Механізмом, що покликаний забезпе-
чити у подальшій діяльності держав-
них службовців використання широко-
го спектра інноваційних інструментів 
управління, виступають інноваційні 
компоненти (форми, методи, технології 
тощо) навчального процесу.   

Дослідники вказують, що «освітні 

інновації, як правило, представляють-
ся своїми технологіями, тобто сукуп-
ністю форм, методів і засобів навчання, 
виховання та управління, об’єднаних 
єдиною метою і визнаних освітньою гро-
мадськістю» [3, с.5]. Важливо розуміти, 
що інноваційні підходи в освіті зберіга-
ють всі компоненти традиційної освіти, 
насичуючи їх новим змістом, прийома-
ми, надаючи нового технічного виразу. 
Принципова різниця полягає в тому ре-
зультаті, на який розраховане запровад-
ження інновацій в освіті, тобто у не у 
відтворенні знань та навичок, а у форму-
ванні атмосфери творчого підходу до ді-
яльності, що опановується. Остаточним 
результатом інноватики повинна стати 
цілком сформована особистість фахівця, 
який здатний до перманентного само-
вдосконалення у своїй професії, та на-
цілений на систематичне вдосконалення 
самої професійної діяльності. 

Запровадження концепцій інно-
ваційного навчання державних служ-
бовців базується на ґрунтовних до-
слідженнях з питань інноватики, що 
напрацьовані в останні роки у вітчиз-
няній та зарубіжній педагогічній науці. 
Узагальнюючи одержані дослідниками 
результати, зазначимо, що інновацій-
ний процес в освіті - «це сукупність по-
слідовних, цілеспрямованих дій, спря-
мованих на її оновлення, модифікацію 
мети, змісту, організації, форм і методів 
навчання та виховання, адаптації на-
вчального процесу до нових суспільно-
історичних умов» [4, с.274]. Фактично 
в ході розробки теоретичних засад та на-
працюванні практичного досвіду запро-
вадження інноваційних компонентів у 
підготовці, перепідготовці та підвищен-
ні кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб місцевого самовряду-
вання перед науковцями постало завдан-
ня адаптувати освітню інноватику до за-
вдань і потреб державної служби. 

Фундаментом наукових досліджень 
щодо запровадження інновацій в освіті 
державних службовців є цілий ряд тех-
нологій, що вже детально опрацьовані та 
перевірені практикою педагогічної на-
уки,  а саме [5, с.20]:

- розвивального навчання (автори 
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технології: Д. Ельконін, В. Давидов,  
О. Дусавицький, В. Паламарчук);

- особистісно-орієнтованого навчання 
(О. Савченко, С. Подмазін);

- колективного навчання (Л. Кочина, 
Н. Бібік);

- модульно-розвивального навчання 
(А. Фурман);

- життєтворчого навчання (І. Єрма-
ков);

- особистісно-орієнтованого вихован-
ня (І. Бех);

- психологічного управління (Л. Ка-
рамушка, Н. Коломінський);

- адаптивного управління (Г. Єльни-
кова);

- інтеграційної природничої освіти 
(В. Ільченко) тощо.

Спираючись на широке коло психо-
лого-педагогічних технологій інновацій 
в освіті в цілому, необхідно виокремити 
складові інноваційного підходу до під-
готовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня. 

Інноваційний процес повинен по-
чинатися із формування інноваційного 
мислення, яке закладається у стінах на-
вчального закладу і продовжується без-
посередньо при проходженні державної 
служби, де набуті у вищій школі знання 
трансформуються в інтелектуальний ак-
тив організації або установи. Для забез-
печення безперервності перебігу інно-
ваційного процесу та його ефективності 
необхідна тісна взаємодія освіти, науки і 
практики [6, с. 471].

Формуючи інноваційну систему на-
вчання державних службовців, фахів-
ці зазначають, що її  розробка повинна 
складатися з таких елементів, як  інно-
ваційний зміст дисциплін та інновацій-
ні технології їх викладання [1, с.10]. 
Сформувати уявлення про систему не 
можливо без розкриття сутності її зміс-
ту. Визначена дослідниками сутність 
змісту системи інноваційного навчання 
вдало поєднує наукові теоретичні за-
сади, правове підґрунтя та суспільні 
очікування: «Сутність змісту системи 
інноваційного навчання, як такого, що 
формує у державного службовця іннова-

ційне мислення, з точки зору побудови 
громадянського суспільства передбачає 
розуміння державним службовцем сво-
єї ролі в наданні допомоги суспільству, 
його інститутам, суб’єктам діяльності, а 
не в переслідуванні особистих інтересів з 
використанням можливостей державної 
служби» [1, с.10].

Інноваційна система навчання дер-
жавних службовців може бути реалі-
зована повною мірою спираючись на 
комплекс дидактичних умов її впровад-
ження, а саме [7, с.350]:

- андрагогічна специфіка взаємодії 
викладачів зі слухачами;

- побудова навчального процесу за 
модульною системою;

- існуючі міждисциплінарні зв’язки;
- диференційоване навчання;
- стимулювання до самовдосконален-

ня;
- забезпечення технічними та відео-

технічними засобами;
- можливість створення навчальних 

матеріалів;
- форма організації навчальної діяль-

ності.
Виклад теоретичних аспектів іннова-

ційної освіти державних службовців був 
би неповним без визначення складових 
такого навчання. Серед вагомих скла-
дових інноваційної освіти державних 
службовців науковці виокремлюють на-
ступні [1, с.12]:  

- орієнтація на формування у дер-
жавних службовців лідерських якостей;

- активна самостійна пізнавальна по-
зиція;

- мотивація на безперервне професій-
не навчання і всебічне вдосконалення;

- вміння встановлювати необхідні ко-
мунікації;

- вміння грамотно формулювати і 
відстоювати власну позицію;

- оволодіння різноплановою інформа-
цією, при цьому генеруючи нові знання.

Наголосимо, що всі вказані складові 
інноваційної освіти державних службов-
ців, як цілісний комплекс, та кожне із 
положень зокрема, мають сприяти роз-
витку креативного, незаангажованого 
мислення щодо виконання своїх профе-
сійних обов’язків та усвідомлення місії 
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публічного адміністрування в цілому. 
У контексті викладених положень 

необхідно визначити мету інноваційної 
освіти державних службовців, що, на 
думку науковців, полягає «в підготовці 
професійної, високодуховної і моральної 
особистості, яка має здатність до генера-
ції інновацій як в екстремальних, кризо-
вих ситуаціях, так і у вирішенні завдань 
повсякденної діяльності» [1, с.11].

Окремо відзначимо, що питання ін-
новацій в освіті державних службовців 
та посадових осіб місцевого самовряду-
вання все частіше розглядаються на-
уковцями стосовно конкретних видів 
навчання - підготовка та підвищення 
кваліфікації. Зокрема, зазначається не-
обхідність посилення магістерської під-
готовки державних службовців з ураху-
ванням оволодіння ними інноваційними 
технологіями адміністрування. Іншими 
інноваційними аспектами магістерської 
підготовки на думку науковців повинні 
стати: актуальність навчальних дисци-
плін та їх відповідність викликам сьо-
годення, з урахуванням прогностичних 
складових; оптимізація відповідних дис-
циплін; поєднання навчання з практи-
кою та обов’язковим стажуванням в ор-
ганах   влади [8, с.12].

Важливими засадами підвищення 
кваліфікації державних службовців є 
його неперервність, наступність та ін-
новаційний характер. Зазначимо, що 
останнє прямо походить з самого ви-
значення підвищення кваліфікації як 
навчання з метою оновлення знань і 
вмінь. Тому, визначаючи принципи під-
вищення кваліфікації державних служ-
бовців та посадових осіб органів місце-
вого самоврядування, науковці поряд з 
принципами демократизму, поєднання 
теорії і практики, прогностичністю та 
системністю вказують і принцип інно-
ваційності. Сутність принципу іннова-
ційності коротко сформульована, як 
«впровадження новітніх технологій, на-
дання знань щодо сприяння інновацій-
ним процесам» [9, с.28]. Необхідність 
інноваційних підходів до змісту, форм 
та методів підвищення кваліфікації чіт-
ко проглядається і в окреслених дослід-
никами напрямах вдосконалення цього 

виду навчання, хоча і не формулюється 
як інноватика. Так, у переліку нагаль-
них змін щодо організації підвищення 
кваліфікації називаються створення на-
вчальних програм тренінгових курсів, 
їх організація та мультиплікація, під-
готовка нового контингенту тренерів; 
приведення обсягів та змісту навчання 
у відповідність до поточних та перспек-
тивних потреб держави [9, с.36].  

Доречно зауважити, що в теорії дер-
жавного управління інноватика висту-
пає не лише багатофакторним компо-
нентом освіти державних службовців 
та посадових осіб місцевого самовря-
дування, але й очікуваним наслідком, 
результатом, на який розраховує сус-
пільство. Державний службовець, озбро-
єний інноваційними технологіями, ви-
ступає важливим елементом державної 
кадрової політики. Про це беззаперечно 
свідчать окремі положення розробле-
них науковцями пріоритетних напрямів 
реалізації державної кадрової політики 
[10, с.55-56]. Зокрема, до вагомих чин-
ників реалізації державної кадрової по-
літики віднесено сприяння зростанню 
творчого та інноваційного компонентів у 
роботі публічних посадовців. Зрозуміло, 
що втілення на практиці цих положень 
можливо лише за умови втілення інно-
ватики у процеси підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців. Ще один з напрямів 
реалізації державної кадрової політики 
передбачає розроблення критеріїв та ви-
роблення інноваційних технологій та 
методик моніторингу ефективності та 
результативності управлінської праці. 
Знову ж таки, реалізація цього задуму 
неможлива без наявності сталого та сис-
темного підходу до навчання державних 
службовців з використанням інновацій. 
Цілком зрозуміло, що розробку з по-
дальшою реалізацією інноваційних тех-
нологій та методик аналізу діяльності 
управлінців повинні здійснювати дер-
жавні службовці, які самі добре обізнані 
у сутності інноватики.  

Висновки. Узагальнюючи теоретичні 
положення щодо інноваційних техноло-
гій в освіті в цілому та в освіті держав-
них службовців і посадових осіб місцево-

КАдРОВА ПОЛІТИКА ТА ПУБЛІЧНА СЛУжБАISSN 2311-6420



86

го самоврядування зокрема, зазначимо, 
що за своєю сутністю інноватика спря-
мована на підвищення ефективності піз-
навальної діяльності, яка здійснюється 
в ході вивчення певної дисципліни. Та-
кого результату можна досягти за раху-
нок пробудження глибокого усвідомле-
ного інтересу не до окремих викладених 
фактів, як знання в рамках навчальної 
дисципліни, а до розуміння процесу в 
цілому та визначення особою, що навча-

ється, свого місця в цьому процесі. Таке 
самоусвідомлення спонукає до креатив-
ного мислення, що має відобразитися у 
суттєвій зміні якості діяльності. Саме 
такі принципові зміни є очікуваними від 
запровадження інновацій в освіті дер-
жавних службовців: усвідомлення своєї 
діяльності як частини державотворчо-
го процесу; готовність до сприйняття та 
впровадження нових підходів до реаліза-
ції завдань публічного адміністрування. 
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