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Шумська Г. М., Мельник В. І. Визначення напрямів розвитку національної економіки в умовах реформ  
на основі забезпечення дієвого публічного управління в Україні

Метою статті є обґрунтування провідних напрямів розвитку національної економіки в умовах реформ на основі забезпечення дієвого публічного 
управління в Україні, що дасть змогу досягти високого суспільного розвитку в країні. У статті розкрито значення підвищення дієвості здійснення 
інноваційної діяльності в органах влади для забезпечення ефективності системи публічного управління й адміністрування в України в умовах 
реформ. Установлено зв’язок між процесом досягнення розвитку національної економіки та процесом забезпечення результативної інноваційної 
діяльності органами влади, що ґрунтується на здійсненні дієвого публічного управління й адміністрування. Визначено основні перешкоди прове-
дення ефективної інноваційної політики в країні. Дістав подальшого розвитку комплексний підхід до забезпечення дієвої інноваційної діяльності 
в органах влади, який, на відміну від існуючого, акцентує увагу на вдосконаленні нормативно-правового, інституційного, кадрового, мотивацій-
ного, науково-методичного, інформаційно-комунікаційного та фінансового забезпечення інноваційної діяльності в органах влади. Використання 
запропонованого підходу до забезпечення дієвої інноваційної діяльності в органах влади дозволить досягти сталого розвитку національної еко-
номіки в країні. Запропоновано напрями розвитку національної економіки країни, які ґрунтуються на забезпеченні дієвого публічного управління 
інноваційною діяльністю органів влади в Україні в умовах реформ: реалізація інноваційної кадрової політики, яка дозволить сформувати необхідні 
професійні компетентності в публічних службовців і зменшить опір інноваціям на основі прискорення їх готовності до цих інновацій; викорис-
тання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення рівня професійної мобільності службовців під час інноваційної діяльнос-
ті; запровадження управлінських інновацій органами влади для підвищення спроможності громад і зменшення дефіциту місцевих бюджетів; 
активізація проєктної діяльності органів влади; посилення інституційного забезпечення інноваційної діяльності в органах влади для підвищення 
ефективності процесу координації та підтримки цієї діяльності та створення сприятливого інноваційного середовища в країні.
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тентності публічних службовців, готовність публічних службовців до нововведень.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-102-107
Бібл.: 16.
Шумська Ганна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регі-
ональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: shumskaya.an@gmail.com
Мельник Вікторія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіо-
нальної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
E-mail: melnik511@ukr.net

UDC 342.951:351
JEL: H83; O38; O49; P41
Shumska H. М., Melnyk V. I. Defining the Directions of Development of the National Economy in the Context of Reforms on the Basis of Ensuring Effective 

Public Administration in Ukraine
The article is aimed at substantiating the major directions of development of the national economy in the context of reforms on the basis of ensuring effective pub-
lic administration in Ukraine, which will allow achieving high social development in the country. The article explains the importance of increasing the effectiveness 
of innovation activities in government bodies to ensure the efficiency of the public administration and administration system in Ukraine in the context of reforms. 
The connection between the process of achieving the development of the national economy and the process of ensuring effective innovative activities by the aue-
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thorities based on the implementation of effective public administration and management is established. The main obstacles to conduct an effective innovation 
policy in the country are defined. A further development of an integrated approach to ensuring effective innovation activities in the authorities is specified, which, 
unlike the existing approach, focuses on improving the regulatory, institutional, personnel, motivational, scientific-methodological, information-communication 
and financial provision for innovative activities in the authorities. The use of the proposed approach to ensuring effective innovation activities in the authorities 
will allow achieving sustainable development of the national economy in the country. The directions of development of the national economy of the country are 
proposed, which are based on ensuring effective public management of innovative activities of authorities in Ukraine in the context of reforms: implementation 
of innovative personnel policy that will allow to form the necessary professional competencies in officials and reduce resistance to innovations on the basis of ac-
celerating their readiness for these innovations; use of modern information-communication technologies to increase the level of professional mobility of officials 
during innovation activities; introduction of managerial innovations by the authorities to increase the capacity of communities and reduce the deficit of local bud-
gets; activation of project activities on the part of the authorities; strengthening institutional provision for innovation activities in government bodies to increase 
the efficiency of the process of coordination and support of this activity, thus creating a favorable innovation environment in the country.
Keywords: national economy, effective innovative activities in government bodies, public administration and management, professional competence of officials, 
readiness of officials for new developments.
Bibl.: 16.
Shumska Hanna М. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Public Administration and Regional 
Economics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (9a Nauky Ave., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: shumskaya.an@gmail.com
Melnyk Viktoriia I. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Public Administration and Regional 
Economics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (9a Nauky Ave., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: melnik511@ukr.net

Дієва система публічного управління в Україні 
є одним із основних факторів прискорення 
темпів розвитку її національної економіки, 

виходу з кризових ситуацій, розв’язання суспільних 
проблем в умовах дефіциту матеріально-фінансових 
ресурсів. Саме тому сталий соціально-економічний 
розвиток національної економіки та успіх реформ в 
Україні передусім повинен ґрунтуватися на масштаб-
ному, швидкому та своєчасному оновленні змісту пу-
блічного управління шляхом інноваційного розвитку. 
За цих умов ефективне здійснення інноваційної ді-
яльності органами публічної влади в умовах реформ 
має стати підґрунтям для досягнення соціально-еко-
номічного розвитку національної економіки Украї-
ни та створення передумов європейської інтеграції. 
Тому особливої актуальності для України в умовах 
реформ набувають питання щодо обґрунтування на-
прямів розвитку її національної економіки.

Окремі теоретико-методологічні та практич-
ні аспекти здійснення інноваційної діяльності в 
органах влади досліджувалися вітчизняними та за-
рубіжними вченими: І. Дегтярьовою, Ю. Карповою,  
А. Никифоровим, М. Петришиною, А. Пригожиним, 
Е. Роджерсом, С. Серьогіним, Ю. Шаровим [1–7] та 
ін. Проблематиці забезпечення розвитку національ-
ної економіки присвячено праці багатьох науковців: 
Г. Башнянина, В. Бодрова, В. Гейця [8], В. Піхоцького, 
Д. Стеченка та ін. Разом із тим, основні теоретичні та 
прикладні питання забезпечення дієвої інноваційної 
діяльності органів публічної влади в країні висвітле-
но ще не в повному обсязі, а також недостатньо до-
слідженими залишаються питання, пов’язані із забез-
печенням дієвого публічного управління як запоруки 
сталого розвитку національної економіки в умовах 
реформ. Усе вищезазначене обґрунтовує мету науко-
вого дослідження. 

Мета дослідження, з огляду на означене, по-
лягає в обґрунтуванні провідних напрямів розвитку 
національної економіки в умовах реформ на основі 
забезпечення дієвого публічного управління в Украї-
ні, що дасть змогу досягти високого суспільного роз-
витку в країні.

На сучасному етапі розвитку України для при-
скорення темпів соціально-економічного 
розвитку національної економіки на пере-

дній план висуваються завдання з підвищення діє-
вості публічного управління, яке може бути досягну-
то на основі розроблення й упровадження органами 
публічної влади інноваційних інструментів та техно-
логій. Для розв’язання цих завдань доцільно зосеред-
ити особливу увагу на організаційному впорядкуван-
ні інноваційної діяльності органів публічної влади, 
раціональному використанні соціально-економічно-
го потенціалу територій України (особливо – потен-
ціалу об’єднаних територіальних громад), створенні 
сприятливого інноваційного середовища в системі 
органів публічної влади.

Реформи суспільства та його окремих сфер, що 
активно запроваджуються в Україні, повинні мати 
комплексний характер, а їх результативність залежа-
тиме від дієвості здійснення інноваційних процесів 
у діяльності органів публічної влади. У цьому кон-
тексті слід зауважити, що без упровадження відпо-
відних інновацій у системі органів публічної влади 
(для виконавчих органів місцевого самоврядування 
об’єднаних територіальних громад це – інновації у 
сфері управління соціально-економічним потенці-
алом території), які є особливо необхідними в умо-
вах реформ, органи влади не зможуть забезпечити 
надання якісних публічних послуг населенню країни,  
а також досягти високого рівня суспільного розвитку 
та побудувати в Україні громадянське суспільство. 



104

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕХ

АН
ІЗ

М
И

 Р
ЕГ

УЛ
Ю

ВА
Н

Н
Я 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2021
www.business-inform.net

Інновації допоможуть побудувати Україну із сильним 
центральним урядом і самоврядними спроможними 
громадами, що, своєю чергою, забезпечить сталий 
розвиток національної економіки нашої країни.

Слід зауважити, що використання того чи іншо-
го інноваційного інструменту, управлінської техно-
логії, підходу до управління, форми, методу роботи 
органів публічної влади на практиці повинне базу-
ватися не тільки на урахуванні накопиченого світо-
вого досвіду та наявних фінансових ресурсів, але й 
особливостей їх роботи, що забезпечить дієвість і 
результативність здійснення інноваційної діяльності 
органами публічної влади. При цьому дієвість інно-
ваційної діяльності органів публічної влади полягає 
у створенні сприятливих умов для сталого розвитку 
національної економіки відповідно до стратегічних 
цілей і завдань держави при мінімальних витратах 
на здійснення цієї діяльності шляхом удосконалення 
роботи органів публічної влади (наприклад, вико-
ристання того чи іншого інноваційного інструменту, 
управлінської технології, підходу до управління, фор-
ми, методу роботи органів влади).

Відповідно до оприлюдненого щорічного зві-
ту «Глобальний інноваційний індекс 2020», в 
якому порівнювалася інноваційна діяльність 

131 країни та економіки світу, найбільш інноваційни-
ми країнами у 2020 р. визнано Швейцарію, Швецію, 
США, Велику Британію, Нідерланди, Данію, Фін-
ляндію, Сінгапур, Німеччину та Республіку Корею 
(десятка лідерів). У 2020 р. Україна посідала 45 міс-
це (підвищення на 2 позиції порівняно із 2019 р.), а у 
групі за рівнем доходів «нижче середнього» – 2 місце 
після В’єтнаму та Індії. При цьому особливої уваги за-
слуговують позиції України за різними параметрами 
в рамках Глобального інноваційного індексу (місце, 
що посіла Україна): політична й операційна стабіль-
ність – 123; ефективність уряду – 93; інформаційні та 
комунікаційні технології – 89; урядові онлайн-послу-
ги – 93; створення знань (патенти, винаходи) – 23 [9]. 
Відповідно до індексу інноваційного розвитку, пред-
ставленого агентством Bloomberg у 2020 р. [10], Укра-
їна посіла 56 місце (зниження на 3 позиції порівняно 
із 2019 р.) серед 60 досліджуваних країн світу.

У Стратегії розвитку сфери інноваційної діяль-
ності на період до 2030 року [11] визначено основні 
бар’єри для розвитку інновацій в Україні, серед яких: 
недосконалість інституцій, зокрема політичного, ре-
гуляторного та бізнес-середовища; слабко розвинута 
інфраструктура, у т. ч. інноваційна, оскільки залиша-
ються на низькому рівні показники валового нагро-
мадження капіталу у відсотках до валового внутріш-
нього продукту; показники екологічної стійкості, до-
ступності та якісної роботи електронного Уряду. Як 
свідчать статистичні дані [12], в Україні значення по-
казника валового нагромадження капіталу у відсотках 
до валового внутрішнього продукту за період з 2016 

по 2019 рр., дійсно, скоротилося на 6,83%: з 21,72% –  
у 2016 р. до 14,89 % – у 2019 р. Водночас, за даними Зві-
ту щодо розвитку електронного урядування у 2020 р., 
Україна посідала 69 місце у світовому рейтингу, тобто 
належала до країн з найвищим індексом електронної 
участі (у 2018 р. Україна посідала 82 місце) [13]. 

Серед основних перешкод проведення ефектив-
ної інноваційної політики в Україні можна виділити 
такі [9–11; 13; 14]: 

 нестабільність політичної й операційної сфер;
 недосконала нормативно-правова база у сфе-

рі стимулювання та підтримки інновацій; 
 неефективне інституційне забезпечення інно-

ваційної діяльності в органах влади; 
 недостатньо ефективна кадрова політика 

щодо зменшення опору персоналу інноваціям 
в органах влади; 

 недостатній рівень мотивації персоналу орга-
нів влади щодо здобуття та застосування ним 
нових компетентностей у сфері інновацій 
тощо. 

Отже, можна відзначити деякі покращення 
(зниження бар’єрів) для розвитку інновацій 
в Україні, однак для повноцінного здійснення 

публічного управління в умовах реформ органи вла-
ди потребують використання комплексного підходу 
до забезпечення дієвої інноваційної діяльності, який 
дозволить не тільки підвищити результативність сис-
теми публічного управління в цілому, але й досягти 
високого соціально-економічного розвитку націо-
нальної економіки.

Сьогодні українські реалії показують необхід-
ність удосконалення окремих аспектів забезпечення 
дієвої інноваційної діяльності органів влади в країні, 
що дозволить підвищити результативність системи 
публічного управління й адміністрування в умовах 
реформ, серед яких доцільно виділити такі: 

 забезпечення ефективної реалізації механіз-
мів публічно-приватного партнерства, розви-
тку науково-інноваційного співробітництва 
державного та недержавного секторів науки, 
закладів вищої освіти з реальним сектором 
економіки на основі гармонізації норматив-
но-правового забезпечення в країні; 

 реалізація інноваційної кадрової політики ор-
ганами влади, що спрямована на посилення 
професійної спрямованості (обов’язковість 
формування громадянських компетентнос-
тей) та активізацію праці потенційних упро-
ваджувачів нововведень; 

 створення офісів інноваційної діяльності все-
редині органів влади для посилення інститу-
ційного забезпечення інноваційної діяльності 
в органах влади; 

 запровадження інноваційної культури в орга-
нах влади для досягнення відкритості та го-
товності кадрів до нововведень; 
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 використання механізму електронного уря-
дування в органах влади та сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій під час 
здійснення їх інноваційної діяльності; 

 запровадження методології управління про-
єктами для підвищення фінансової спромож-
ності органів влади.

Ґрунтуючись на вищезазначеному та беручи до 
уваги відповідні наукові розробки [14–16], не-
обхідно зауважити, що для підвищення якості 

та дієвості інноваційна діяльність в органах влади по-
требує належного забезпечення (нормативно-право-
вого, інституційного, кадрового, мотиваційного, на-
уково-методичного, фінансового, інформаційно-ко-
мунікаційного). Це може бути досягнуто за рахунок:

1) гармонізації нормативно-правового забезпе-
чення в країні на основі забезпечення ефек-
тивної реалізації механізмів публічно-при-
ватного партнерства, розвитку науково-ін-
новаційного співробітництва державного та 
недержавного секторів науки, закладів вищої 
освіти, наукових установ з реальним секто-
ром економіки;

2) удосконалення інституційного забезпечення 
інноваційної діяльності в органах публічної 
влади на основі створення віртуальних ре-
зультативних підрозділів в їх організаційних 
структурах управління, зокрема офісів інно-
ваційної діяльності [доповнено на основі [14]];

3) реалізації повноцінної інноваційної кадрової 
політики в органах влади, яка буде спрямова-
на не тільки на посилення професійної спря-
мованості та активізацію праці потенційних 
упроваджувачів нововведень, але й на ство-
рення мотиваційного середовища для активі-
зації впровадження інновацій, від чого напря-
му залежить соціально-економічний розвиток 
національної економіки, а також конкуренто-
спроможність країни в цілому;

4) підвищення мотивації впроваджувачів інно-
вацій в органах влади, що дозволить досягти 
значного соціального й економічного ефектів 
під час реалізації державної економічної по-
літики в Україні. Крім сфери мотивації твор-
чої діяльності публічних службовців органів 
влади, інноваційні зміни повинні також тор-
катися орієнтирів і показників виконання 
обов’язків публічними службовцями та ке-
рівниками, питань корпоративної культури з 
формуванням нової етики публічної служби;

5) посилення науково-методичного забезпе-
чення інноваційної діяльності в органах пу-
блічної влади на основі запровадження ін-
новаційної культури в органах влади для до-
сягнення відкритості та готовності кадрів до 
нововведень;

6) удосконалення інформаційно-комунікацій-
ного забезпечення інноваційної діяльності в 
органах влади на основі масштабного запро-
вадження сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій, що прискорить перехід до 
повноцінного «електронного уряду» та підви-
щить рівень професійної мобільності служ-
бовців під час інноваційної діяльності;

7) удосконалення фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності в органах влади на 
основі активного запровадження методології 
проєктного підходу до підвищення фінансової 
спроможності органів влади (розроблення та 
реалізація проєктів регіонального розвитку, 
грантрайтінг тощо). Це, своєю чергою, допо-
може зменшити фінансове навантаження на 
державний бюджет (зменшення суми дотацій 
місцевим бюджетам і бюджетам об’єднаних 
територіальних громад з боку держави) і 
сприятиме більшій державній підтримці ре-
ального сектора економіки [доповнено на 
основі [16]].

З огляду на вищенаведене, між процесом досяг-
нення сталого розвитку національної економі-
ки та процесом забезпечення дієвої інновацій-

ної діяльності органів влади визначено зв’язок, який 
ґрунтується на здійсненні результативного публічно-
го управління й адміністрування (дієві інноваційні 
процеси в системі публічного управління й адміні-
стрування забезпечують досягнення сталого соціаль-
но-економічного розвитку національної економіки).

При цьому окреме місце виділено процесу реалі-
зації інноваційної кадрової політики, яка базується на:

 управлінні професійною компетентністю пу-
блічних службовців (використання шкали 
оцінювання рівня компетентності публічних 
службовців і коригування цього рівня); 

 оцінюванні стану готовності публічних служ-
бовців до нововведень (обрання певних кри-
теріїв оцінювання);

 управлінні опором інноваціям в органах влади. 
Основна мета реалізації зазначеної інновацій-

ної кадрової політики – сформувати здатність (набір 
професійних компетентностей) публічних службов-
ців діяти в сучасних умовах суспільного розвитку 
та бути відкритими до впровадження відповідних 
новацій. Усе це дозволить створити сприятливе ін-
новаційне середовище всередині органів влади, які 
відповідальні за виконання важливих соціальних, 
економічних та інших функцій в Україні, і, як на-
слідок, більш раціонально використовувати наявні 
внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення висо-
кого соціально-економічного розвитку національної 
економіки.
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ВИСНОВКИ
Важливою передумовою стабільної роботи 

системи публічного управління й адміністрування 
в умовах реформ є обґрунтування умов забезпечен-
ня результативного функціонування органів влади в 
країні, яке може бути досягнуто за рахунок здійснен-
ня дієвої інноваційної діяльності. Отже, саме іннова-
ційна діяльність визначає подальший розвиток ор-
ганів влади, відповідальних за виконання важливих 
функцій (соціальних, економічних тощо) в Україні.  
У дослідженні розкрито значення підвищення дієвос-
ті здійснення інноваційної діяльності в органах влади 
для реалізації ефективної економічної політики дер-
жави та досягнення високого соціально-економічно-
го розвитку національної економіки України.

На основі проведеної порівняльної статистики 
щодо рейтингу України в інноваційній сфері серед 
інших країн світу протягом останніх років виявлено, 
що Україна має потенціал до інноваційного розвитку, 
однак поки що є значні перешкоди для того, щоб наша 
країна посідала перші місця в міжнародних індексах 
у сфері інновацій. У дослідженні визначено основні 
перешкоди проведення ефективної інноваційної по-
літики в Україні: 

 нестабільність політичної й операційної сфер; 
 недосконала нормативно-правова база у сфе-

рі стимулювання та підтримки інновацій; 
 неефективне інституційне забезпечення інно-

ваційної діяльності в органах влади; 
 недостатньо ефективна кадрова політика 

щодо зменшення опору персоналу інноваціям 
в органах влади; 

 недостатній рівень мотивації персоналу орга-
нів влади щодо здобуття та застосування ним 
нових компетентностей у сфері інновацій 
тощо. 

У зв’язку з цим у роботі запропоновано автор-
ський підхід до забезпечення дієвої інноваційної ді-
яльності в органах влади, який, на відміну від існу-
ючого, акцентує увагу на вдосконаленні нормативно-
правового, інституційного, кадрового, мотиваційно-
го, науково-методичного, інформаційно-комуніка-
ційного та фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності в органах влади. Використання запропо-
нованого підходу до забезпечення дієвої інноваційної 
діяльності в органах влади дозволить досягти стало-
го розвитку національної економіки в країні. 

Авторами також визначено зв’язок між проце-
сом досягнення розвитку національної економіки та 
процесом забезпечення результативної інноваційної 
діяльності органами влади, що ґрунтується на здій-
сненні дієвого публічного управління й адміністру-
вання. У роботі запропоновано напрями розвитку 
національної економіки країни, які ґрунтуються на 
забезпеченні дієвого публічного управління інно-
ваційною діяльністю органів влади та дадуть змогу 
досягти високого суспільного розвитку в Україні в 
умовах реформ: 

1) реалізація інноваційної кадрової політики, 
яка дозволить сформувати необхідні профе-
сійні компетентності в публічних службовців 
і зменшить опір інноваціям на основі приско-
рення їх готовності до цих інновацій; 

2) використання сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій, що прискорить пере-
хід до повноцінного «електронного уряду» 
та підвищить рівень професійної мобільності 
службовців під час інноваційної діяльності; 

3) запровадження управлінських інновацій ор-
ганами влади, що підвищить спроможність 
територіальних громад і зменшить дефіцит 
місцевих бюджетів; 

4) активізація проєктної діяльності органів 
влади шляхом розробки та реалізації іннова-
ційних проєктів із залученням коштів міжна-
родних фондів, що дасть змогу не тільки вирі-
шити нагальні проблеми розвитку територій 
України, а й зменшити фінансове навантажен-
ня на державний бюджет країни і стимулю-
вати державну підтримку реального сектора 
економіки; 

5) посилення інституційного забезпечення інно-
ваційної діяльності в органах влади на основі 
створення офісу інноваційної діяльності, що 
підвищить ефективність процесу координації 
та підтримки цієї діяльності та створить спри-
ятливе інноваційне середовище в Україні.       
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