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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-SERVICE ACTIVITY AS THE BASES
OF THE PARADIGM OF THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті здійснено обгрунтування тенденцій розвитку державно-службової діяльності як осно-

ви парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності. Проаналізовано теоретичні

та інституційні передумови застосування системогенезного підходу до державно-управлінсь-

кої діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників.

Визначено, що системогенезний підхід до державно-управлінської діяльності доцільно за-

стосовувати комплексно, як у контексті здійснення державно-управлінської діяльності, так і до

її складових елементів. Передумовами до дослідження системогенезного підходу як підходу

розвитку, еволюції основних складових її елементів визначено дослідження таких елементів:

державно-службова діяльність (професійна діяльність державних службовців), державно-інсти-

туційна діяльність (діяльність органів державної влади). Напрям дослідження  державно-служ-

бової діяльності,  запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, про-

фесійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій

і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби;

розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо.

Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення держав-

но-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосуван-

ня окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

The article substantiates the trends in the development of public service as the basis of the

paradigm of the systemogenesis of public administration. The theoretical and institutional

prerequisites for the application of a systemogenetic approach to public administration are analyzed,

in terms of identifying formative factors.

Indeed, the processes of development of public administration, its main parts, their interaction

are in a constant evolutionary process, cause scientific interest of scientists in various industries.

Public administration is multifaceted in its manifestations. Its main engines are human resources,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Державно-управлінська діяльність багатогранна за
своїми проявами. Її основними рушіями є людські ре-
сурси, інституції, знання, інформація, технічні засоби,
які утворюють складне системне утворення. Без сумні-
ву, таке складне системне утворення не може перебу-
вати у статичному стані, тому йому притаманні розви-
ток, еволюційні зміни, дослідження яких виявить напря-
ми ефективного здійснення державного управління. У
системогенезі державно-управлінської діяльності дер-
жавно-службова діяльність виступає як системне яви-
ще та передбачає наступні її види — правозахисна, ана-
літична, бюджетно-фінансова, організаційно-управ-
лінська, соціально-терапевтична, консультаційно-педа-
гогічна, інформаційно-комунікаційна.

Систематизацію державно-управлінської діяльності
доцільно розглядати  в контексті таких формуючих чин-
ників: правові чинники; функціональні чинники; органі-
заційні чинники; інституційні чинники; компетентнісні
чинники; мотиваційні чинники; психологічні чинники.

Таким чином, проблема виокремлення та подальшо-
го розвитку системогенезного підходу до державно-

institutions, knowledge, information, technical means that form a complex system education.

Undoubtedly, such a complex systemic education cannot be in a static state; therefore, it is

characterized by development, evolutionary changes, the study of which will reveal the most effective

directions for the implementation of public administration. Therefore, the systematization of public

administration should be considered in the context of such formative factors as: legal factors;

functional factors; organizational factors; institutional factors; competency factors; motivational

factors; psychological factors. Since the subject of the concept of systemogenesis is government

management, the interaction in it will occur between its elements, namely: processes, conditions,

prerequisites for their occurrence, mechanisms, methods, resources and ways to ensure the

implementation of government management activity; as well as between the structural elements

themselves (subsystems, individual constituent elements).

As a result of the study, it was determined that the system-genesis approach to public

administration is advisable to be applied in a comprehensive manner, both in the context of public

administration and to its constituent elements. The prerequisites for the study of the systemic genesis

approach as an approach to the development, evolution of its main components are studies of such

elements as: public service activities (professional activities of public servants), state and institutional

activities (activities of public authorities).

Regarding the direction of the study of public service activities, it is proposed to disclose the

professionalization of the public service as a whole, the professional competence of civil servants,

the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor

relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization

and the like. In addition, the problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to

the implementation of state management activities in the epistemological aspect are identified. The

possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education

are proposed.

Ключові слова: державно-управлінська діяльність, тенденції розвитку, системогенез, публічне управ-
ління, державне управління, державна служба.

Key words: public administration, development trends, systemogenesis, public administration, public
administration, public service.

управлінської діяльності, порядку організації органів
державної влади обумовлена: відсутністю концептуаль-
них засад системогенезного розвитку державно-управ-
лінської діяльності

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток основних теоретичних положень щодо
основних складових публічного управління як систем-
ного утворення характеризують сутність та зміст поняття
системогенезу як еволюційного рушія їх функціонуван-
ня. Проблеми державно-управлінської діяльності роз-
глядаються з використанням як наукових праць вчених-
адміністративістів, так і представників науки управлін-
ня, конституційного, трудового, інших галузей права.

Дослідники приділяють увагу різним поняттям, які
формують цілісне утворення державно-управлінської
діяльності. Проблематиці залучення системного підхо-
ду до  проблем функціонування та розвитку державної
служби та її складових присвячено праці вітчизня-
них дослідників: О.В. Антонової, В.В. Баштанника,
С.А. Дубенко, В.Ю. Захарченка, С.В. Загороднюка,
Н.А. Липовської, В.Я. Малиновського, Т.В. Мотренка,
В.М. Олуйка, Т.І. Пахомової, Л.А. Пашко, М.І. Рудаке-
вич, А.С. Сіцінського, С.М. Серьогіна, Ю.П. Сурміна та
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ін. Теоретичною основою та аналізом практики реалі-
зації основних аспектів державно-службової діяльності
займалися такі вчені: В.Б. Авер'янов, Г.В. Атаманчук,
Л.Р. Біла, К.С. Бєльський, Т.В. Мотренко, В.Ф. Оприш-
ко, Р.С. Павловський, І.М. Пахомов, О.В. Петришин,
Г.І. Петров, О.П. Рябченко, Ю.С. Шемшученко, М.К. Яким-
чук та ін. Питання формування та реалізації інституцій-
ності суб'єктів здійснення державно-управлінської
діяльності розкриті у працях сучасних дослідників
вітчизняної науки — В. Авер'янова, Е. Афоніна, С. Ви-
рового, І. Грицяка, В. Малиновського, О. Оболенсько-
го, Г.Ситника та ін.; закордонної науки — В. Парсонса,
Г. Колбеча, А. Сміта, Дж. Мілла, В. Данна, Л. Пала,
П. Брауна, Л. Ганна та ін. Більш предметно проблемати-
ку розвитку системогенезу у публічному управління ви-
окремлено у доробку Липовської Н.А., яка зазначає, що
для життєдіяльності соціальної системи однаково важ-
ливі й управління, і самоорганізація, які є двома сторо-
нами процесу системогенезу [1]. Запропоновано
авторську розробку концепту системогенезу до всіх еле-
ментів системи професійної діяльності державних служ-
бовців, в якій застосовано системний підхід як до пси-
хологічних, так і соціальних аспектів їх професійної
діяльності [2].

Проблематику застосування системогенезного
підходу виявлено і до окремих елементів державно-
управлінської діяльності. До прикладу складним та ба-
гатоаспектним є поняття посади державної служби, яке
за своїм змістом, наповненням, характеристиками,
місцем у системі державної служби та іншими особли-
востями вчені розкривають за допомогою різноманіт-
них методологічних підходів. Дослідниками визначено
на основі аналізу історичної традиції процеси станов-
лення і функціонування систем державного управління
окремих зарубіжних держав, принципи взаємодії скла-
дових такої системи та їх взаємозалежності [3], що доз-
воляє розкрити етапи розвитку державного управлін-
ня, виявити системогенезний аспект його функціонуван-
ня.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Загальною проблемою залишаються дослідження
тенденцій розвитку державно-службової діяльності як
основи парадигми системогенезу державно-управлінсь-
кої діяльності. Частинами цієї загальної проблеми, які
потребують вирішення, є вибір формуючих критеріїв у
державно-управлінській діяльності, взаємозв'язки скла-
дових елементів державно-управлінської діяльності,
формування визначальних факторів розвитку профе-
сійної діяльності державних службовців та органів дер-
жавної влади. Формування концепту системогенезу дер-
жавно-управлінської діяльності дозволяє систематизу-
вати складові системи державно-управлінської діяль-
ності, виявити їх особливості, встановити взаємозв'яз-
ки, розкрити розвиток, підвищувати ефективність дер-
жавно-управлінської діяльності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті — обгрунтування тенденцій розвитку
державно-службової діяльності як основи парадигми

системогенезу державно-управлінської діяльності.
Об'єктом дослідження є державно-управлінська діяль-
ність. Предметом дослідження є виявлення проблем
розвитку державно-службової діяльності як основи па-
радигми системогенезу державно-управлінської діяль-
ності.

Для цього поставлено такі завдання: а) виявити тен-
денцій розвитку державно-службової діяльності як
основи парадигми системогенезу державно-управлінсь-
кої діяльності; б) виявити передумови застосування си-
стемогенезного підходу до державно-управлінської
діяльності;в) виявити проблеми формування системо-
генезного підходу до здійснення  державно-управлінсь-
кої діяльності у гносеологічному аспекті; г) окреслити
методологічні проблеми дослідження та можливості за-
стосування окремих методів дослідження до системо-
генезного підходу державно-управлінської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Формування та розвиток професійної діяльності
державних службовців як системного утворення потре-
бує як наукового вивчення, зокрема у контексті мето-
дологічного забезпечення, так і ефективної реалізації.
У роботі заявлений підхід базується на понятті систе-
могенезу (генезис у перекладі з грец. — походження,
виникнення) як процесу зародження та розвитку, ево-
люції систем від нижчих форм до вищих, тлумаченні
етапів цієї еволюції [4].

Для формування нормативно-правової основи роз-
витку децентралізації, що створює передумови для ви-
значення та розвитку державно-управлінської діяль-
ності у територіальному та функціональному аспектах
науковці та практики виокремлюють основні критерії:
а) територіальні критерії (запровадження трирівневої
системи адміністративно-територіального устрою — ре-
гіон, район, громада; визначення громади як адмініст-
ративно-територіальної одиниці, що включає один або
декілька населених пунктів); б) функціональні критерії
(передача функцій виконавчої влади від місцевих дер-
жавних адміністрацій виконавчим органам відповідно-
го рівня; розподіл повноважень за принципом субси-
діарності; розмежування фінансових ресурсів); в) інсти-
туціональні критерії (наявність законодавчо закріпле-
ного статусу суб'єктів державно-управлніської діяль-
ності; створення інституційної структури публічного управ-
ління) [5].

Найбільш загальною або інтегративною діяльнісною
рисою слугує виконання основних — контрольно-ана-
літичних та організаційно-управлінських функцій. Особ-
ливе місце займають вимоги до керівника, який має
відповідати базовим вимогам, визначених управлінсь-
ким рівнем керівної посади. І чим вищий рівень посади
керівника в організації, тим більше він потребує універ-
сальної управлінської компетентності — політичної,
юридичної, економічної, соціологічної, психолого-педа-
гогічної, управлінської [6].

У державно-службовій діяльності в органах держав-
ної влади відображається досить широке коло видів
робіт, завдань і функцій — від контрольно-аналітичних



Інвестиції: практика та досвід № 3/2020138

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

та оперативно-розпорядчих до прогнозно-планових,
організаційно-управлінських, адміністративних, пред-
ставницьких. Оскільки це потребує участі представників
багатьох первинних професій (економістів, юристів
тощо), то соціально-професійну групу державних служ-
бовців пропонується розглядати як "метапрофесію".
Висвітлюючи професійну діяльність службовців у пуб-
лічному управлінні, авторський колектив учених і до-
слідників Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України зазначають, що саме прак-
тична діяльність державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування великою мірою сприяє
успішному розв'язанню проблемних питань у сфері еко-
номічного, політичного й культурного розвитку суспіль-
ства, є чинником інституціональної спроможності націо-
нального кадрового потенціалу [7].

Описуючи структуру й зміст державно-службовій
діяльності, О. Оболенський акцентує увагу на профе-
сіоналізмі й компетенції останнього, пов'язує процеси
державотворення й реформування державних інсти-
туцій із професійною підготовкою кадрів. Так, структу-
ра професійної діяльності на посадах у державних орга-
нах та їх апараті охоплює мету, предмет, засоби і про-
цедури діяльності. Мета виконання службово-посадо-
вих обов'язків державним службовцем передбачає ство-
рення умов для забезпечення прав, свобод і законних
інтересів людини як найвищої соціальної цінності. Пред-
мет його діяльності полягає в забезпеченні реалізації
завдань і функцій держави. До засобів діяльності вче-
ний відносить правовий інструментарій, організаційні
інститути органів державної влади й місцевого самовря-
дування у різних сферах суспільно-політичної діяль-
ності, організаційно-розпорядчі й консультативно-до-
радчі функції, процедури, що включають підготовку
нормативно-правових актів органів державної влади й
місцевого самоврядування, забезпечення їх реалізації,
контролю виконання на основі аналізу та прогнозуван-
ня політичного та соціально-економічного стану держа-
ви [8].

Розкриваючи поняття, принципи і види державної
служби, С. Ківалов й Л. Біла зазначають, що її основ-
ною ознакою є державно-службова діяльність і, зокре-
ма, в державних органах та їх апараті. Тут важливими є
принципи державної служби, у яких втілено основопо-
ложні ідеї, настанови, виражаючі об'єктивні законо-
мірності й науково обгрунтовані напрями реалізації її
компетенцій, завдань і функцій. Одним із базових є
принцип професіоналізму і компетентності, який забез-
печується системою професійної підготовки за допомо-
гою засвоєння професійних знань, умінь і навичок.
Підкреслимо, що вчені-юристи серед інших важливих
галузей професійних знань таких, як держава і право,
наука управління, економіка, відводять місце для пси-
хології як цілісної і систематизованої сукупності знань
про діяльність щодо реалізації повноважень органів
державної влади [9].

Слід зазначити, що проблеми розвитку державно-
службової діяльності були предметом наукового пошу-
ку багатьох науковців, зокрема С. Газарян [10], Л. Гогі-
ної [11], Н. Гончарук [12], В. Гриненко [13], Н. Драго-
мірецької [14], Т. Пахомової [15], О. Петренко [16],
А. Сіцінського [17], С. Хаджирадєвої [18], І. Шпекторен-

ка [19], М. Ярмистого [20], Л. Пашко розглядає рівень
професіоналізму державних службовців як процес про-
фесійно-особистісного "розгортання" оцінюваного
службовця у визначений період діяльності [21].

Системогенез державно-службової діяльності пе-
редбачає розвиток професійної компетентності держав-
них службовців як однієї зі складових системогенезно-
го процесу державно-управлінської діяльності, високо-
го рівня готовності до виконання функцій держави, що
відбувається в результаті їх професійного зростання. В.
Олуйко інтерпретує державно-службову діяльність як
фактор стабілізації кадрових процесів у державному
управлінні України, що можливий за умови формуван-
ня інституту кадрового резерву, вдосконалення систе-
ми професійної освіти державних службовців та визна-
чення вимог до професорсько-викладацького складу
вищих навчальних закладів України на сучасному етапі
[22]. Цій тематиці останнім часом присвячено чимало
наукових публікацій: А. Баштанник, В. Баштанник [23;
24; 25], Н. Липовської [26], С. Серьогіна [27], І. Сурай
[28].

У державно-службовій діяльності науковці визнача-
ють проблематиці формування, розвитку, вдосконален-
ню професіоналізму управлінців. Так, дослідники
О.Д. Лазор та О.Я. Лазор відносять до професійної
діяльності осіб, які займають посади в державних орга-
нах та їх апараті і практично виконують завдання і
функції держави. Складовою професійної діяльності
державних службовців ці автори вважають надання по-
слуг. До засобів діяльності науковці відносять внесен-
ня пропозицій з відповідних питань, прийняття рішень,
узгодження й підписання документів у межах власної
компетенції, виконання обов'язків представництва
підрозділу з певних питань, участь у нарадах, отриман-
ня необхідної інформації для виконання завдань і
функцій [29]. Державно-службова діяльність охоплює
професійну діяльність службовців та низку інших скла-
дових, які нормативно, функціонально, компетенційно
не завжди враховані, але чинять вагомий вплив на
здійснення державно-управлінської діяльності.

З огляду на викладене доцільно звернутися до до-
сліджень, в яких розглядаються проблеми психологічної
готовності до державно-службової діяльності в різних
соціально-економічних сферах. Рівень та межі дослід-
ження щойно зазначеної теми досить грунтовно висвіт-
люють В. Корнещук та С. Яворський. Вони підкреслю-
ють, що для розуміння процесів формування готовності
особистості до професійної діяльності слід розглянути
сам феномен "професійна діяльність". Так, вживаючи
термін "трудова діяльність", науковці аналізують ви-
значення професійної діяльності у працях інших дослі-
дників, характеризують підходи до розкриття цього фе-
номену і виокремлюють три аспекти трудової діяльності:
а) предметно-діючий, що охоплює процес запланованої
зміни людиною предмета праці за допомогою певних
засобів; б) фізіологічний, що проявляється у функціях
людського організму; в) психологічний, що включає
усвідомлення цілі та її здійснення, а також низку психо-
логічних явищ — увага, воля, інтелектуальні властивості
[30].

На наш погляд, дещо суперечливим у контексті кон-
цепту системогенезу є визначення  професійної діяль-
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ності як складного багатознакового об'єкта, інтегрую-
чим компонентом якої є суб'єкт праці, що здійснює взає-
модію всіх компонентів системи з урахуванням роз-
маїття ознак, які відбивають її специфіку (А. Ліненко,
1998) [31]. Суперечність полягає в тому, що суб'єкт не
завжди може бути інтегруючим компонентом, тобто не-
від'ємною частиною об'єкта, адже це суперечить харак-
теру взаємозв'язку і взаємодії у системі "суб'єкт-об'єкт",
їх природі, місії та функціям за визначенням. Оскільки
не відомо, яка система мається на увазі, то складно зро-
зуміти яку взаємодію, яких системних компонентів і
яким чином здійснює суб'єкт праці — людина.

В якості дослідницького інструментарію для вивчен-
ня професійної діяльності А. Ліненко пропонує прак-
сеологічний підхід й оперує таким поняттям, як "доско-
нала професійна праця" з такими її сферами: визначен-
ня мети, прогнозування, планування, препарація, інві-
гіляція тощо [32]. Судячи з логіки й викладу змісту ос-
танніх, тут має місце певна термінологічна неточність,
оскільки у вищезгаданому контексті під сферою, ско-
ріше всього, можна зрозуміти складові досконалої про-
фесійної діяльності. Хоча кожна зі складових як напрям
діяльності — цілепокладання, прогнозування, плануван-
ня — безумовно, можуть бути окремою сферою дос-
коналої професійної діяльності.

Розглядаючи компоненти досконалої професійної
праці, А.Ф. Ліненко вносить до змісту процесу визна-
чення мети етап програмування діяльності, пошук за-
собів "оволодіння метою", оцінка особистого сенсу зу-
силь та наявність ефекту від власних професійних дій.

До прогнозування віднесено "передбачення вирі-
шення мети", що грунтується на формуванні гіпотез,
методах моделювання, процедурах оцінювання. Також
до прогнозної роботи включено "визначення порядку
та послідовності професійних дій і терміну виконання",
що, на наш погляд, слід віднести до етапу програмуван-
ня під час визначення мети.

Така сфера, як "препарація", передбачає усебічний
детальний аналіз подальшої діяльності та внесення до
неї свідомого вдосконалення. На наш погляд, тут теж
існує певна змістовна невідповідність, оскільки на основі
аналізу подальшої діяльності робиться прогноз щодо
можливих варіантів її здійснення. Цей термін набуває
адекватного сприйняття, якщо під препарацією за виз-
наченням розуміти аналіз видів робіт, які необхідно
здійснити у процесі діяльності. За цих умов створюєть-
ся можливість деталізувати роботи, встановити можливі
неузгодження під час їх виконання та внести необхідні
правки й уточнення.

У рамках складової під назвою "інвігіляція" реалі-
зовуються організаційні заходи, які мінімізують опіку й
тиск на оточуючих під час роботи.

На нашу думку, виокремлення вищезгаданих скла-
дових системогенезу державно-службової діяльності
має досить умовний характер і потребує більш чіткого
визначення в контексті системи професійної діяльності
— "людина-людина", "людина-знакова система", "лю-
дина-технічна система", "людина-біологічна система"
або конкретної професії. Адже залежно від типу зво-
ротного зв'язку, характеру й терміну взаємодії між су-
б'єктом і об'єктом праці в цих системах залежить на-
явність та актуальність тих чи інших компонентів про-

фесійної діяльності. Важливими також у системогенезі
державно-управлінської діяльності є параметри суб'єкта
праці — людини, тобто її кваліфікація, вік, досвід, пси-
хофізіологічний стан і характеристики об'єкта праці —
професійної діяльності, тобто її вид, складність, термін
існування, інноваційність. Слід додати, що в окремих
професіях системи "людина-людина", зокрема, пов'я-
заних із наданням психологічної допомоги, існують
стандарти діяльності фахівця, принципи її регламентації
і морально-етичні норми й вимоги до самого працівни-
ка. Необхідною умовою ефективної професійної діяль-
ності, на думку В. Духневича, слугує змога актуалізува-
ти власні потенції, здібності та можливості [33]. Це за-
безпечується таким внутрішнім станом професіонала як
"психологічне благополуччя", що використовується для
позначення стану, не пов'язаного з переживанням стре-
су, певного особистісного чи професійного погіршен-
ня. Воно є психологічним поняттям, що допомагає осо-
бистості оцінювати власне життя з когнітивних позицій
та емоційного стану. Ситуація із розкриттям характеру
взаємодії суб'єкта і об'єкта праці ускладнюється тим,
що, на погляд Б. Федоришина, в окремих концепціях
абсолютизується роль професійних інтересів і ставлен-
ня до професії як основний психологічний фактор фор-
мування професійної придатності особистості [34].

З огляду на викладене доцільно розглянути зако-
номірності процесу засвоєння професійної діяльності
(В. Шадриков), які формують системогенез державно-
управлінської діяльності як розвиток основних його
складових [35]: а) цілей діяльності (необхідність цієї
роботи зумовлена тим, що ціль визначає спосіб та ха-
рактер діяльності, структуру останньої та дії в межах її
реалізації, які підпорядковані підцілям. Також ціль
діяльності має два аспекти: в одному міститься задача
або завдання, а в іншому — образ майбутнього резуль-
тату. Фактором встановлення цілі-завдання є мотива-
ція, а чинниками для отримання цілі-образу є уявлення
про результат роботи та окремі дії); б) інформаційної
основи як сукупності інформаційних ознак предметних
і суб'єктивних умов державно-управлінської діяльності
(оскільки інформаційні ознаки відмінні для різних про-
фесій, то й інформаційна основа діяльності поділяєть-
ся на матеріальну та ідеальну. Матеріальна включає
професійно важливу інформацію у вигляді сигналів, а
ідеальна наповнена образами цих сигналів та їх значен-
ням); в) виконавчої частини діяльності, яка проявляєть-
ся в інтелектуальних або сенсомоторних діях (обидві
категорії дій актуалізуються та закріплюються шляхом
навчання й утворення нейрофізіологічної основи нави-
чок); г) професійно важливих якостей, які виокремлю-
ються у підсистему індивідуальних якостей особистості
під час взаємодії.

На нашу думку, в наукових положеннях В. Шадри-
кова мова йде не стільки про закономірності, скільки
про один з варіантів налагодження професійної діяль-
ності. Щодо двох аспектів цілей діяльності, зауважимо,
що відбулось зміщення акцентів у розумінні цілей та місії
діяльності, оскільки ціль визначає те, що або чого ми
маємо досягти, а місія — те, що й чому ми маємо роби-
ти, і в який спосіб. Мотивація ж слугує інтегративним
фактором як під час досягнення цілі, так і під час вико-
нання місії.
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Теза щодо цілі-образу як уявлення про результат
та дії з його досягнення теж є дискусійною, оскільки це
зумовлено специфікою різних видів діяльності. У про-
фесіях, пов'язаних, наприклад, із комп'ютерною техні-
кою та програмно-апаратним забезпеченням, результат
діяльності відомий і чітко параметризований на рівні
стандарту якості певної продукції, так само як і пропи-
сано дії та види робіт, які необхідно здійснювати. Інша
справа, коли мова ведеться про професійну діяльність,
пов'язану із творчістю, винахідництвом або інновація-
ми [36; 37; 38]. За цих умов дійсно ціль державного
службовця може формуватися у вигляді певного обра-
зу та з приблизним переліком необхідних робіт. Дода-
мо, що висловлені зауваження не знижують цінності
наукового доробку вищезгаданих дослідників, а, навпа-
ки, свідчать про складність феномену системогенезу
державно-управлінської діяльності та наявність прога-
лин в його дослідженні.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На підставі здійсненого дослідження відповідно до
поставлених мети та завдань можна зробити такі ви-
сновки:

Державно-управлінській діяльності притаманна ціла
низка ознак, які мають функціональний, організаційний,
соціальний характер, та загалом системний характер.
Враховуючи суб'єктну-об'єктну складову державно-
управлінської діяльності, з'ясовано, що це системне
утворення у складі інших складніших системних утво-
рень, а саме системи державного управління, системи
публічного управління. Системогенез як парадигма дер-
жавного управління має на меті розкрити еволюційні
зміни у розвитку сфери державного управління, вияви-
ти складні системні утворення у сфері державного уп-
равління з позиції їх системогенезного впливу на систе-
му державного управління загалом, розкрити можли-
вості для формування нових підсистем та складових еле-
ментів державного управління, виявити критерії та їх
впливи на розвиток державного управління.

Доведено, що одними з необхідних умов формуван-
ня парадигми державно-управлінської діяльності мають
бути ознаки системних утворень, їх функціонування та
розвиток. Тому застосування системогенезу як парадиг-
ми державно-управлінської діяльності є актуальним на-
прямом дослідження зазначеної проблематики з позиції
динаміки та розвитку загалом публічного управління.
Систематизація процесів державно-управлінської діяль-
ності, передумов до її виникнення (правових, організац-
ійних, функціональних, психологічних та інших), забез-
печення їх діяльності, принципів здійснення державно-
управлінської діяльності, здійснення її оцінки, формуван-
ня кадрової політики та інші елементи системи держав-
но-управлінської діяльності становить теоретико-мето-
дологічну основу для формування системогенезу як па-
радигми державно-управлінської діяльності.
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