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Сучасний адміністративно-територіальний устрій характеризується
високим ступенем централізації публічних функцій і концентрацією
ресурсів на районному та обласному рівнях, що призводить до
нагромадження значної кількості непрофільних повноважень місцевими
органами влади. Однією з основних причин ситуації, що склалася, є
недостатність як фінансової, так і кадрової спроможності виконувати
покладені на них функції.
Таким чином, без проведення адміністративної реформи на місцях
ситуація в державі у кращому випадку буде залишатися незмінною, але,
ймовірніше, буде погіршуватися. Тому на даний момент перед
державними органами влади постає питання підвищення ефективності їх
діяльності, що обумовлено значними змінами в державній службі у
зв'язку з європейським вибором української держави. Особливого
значення набуває аналіз проблем формування і реалізації кадрової
політики в державних органах влади, оскільки від кадрового потенціалу
залежить ефективність здійснення державної політики в цілому. Тому на
сьогодні важливим є реформування системи управління персоналом в
органах державної влади, оскільки ефективність роботи державних
органів влади в першу чергу залежить від ефективності системи
управління персоналом.
Актуальність статті насамперед обумовлена завданнями та
пріоритетами функціонального обстеження органів державної влади та
"Реформою управління персоналом на державній службі в Україні",
впровадженою Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з
Головним управлінням державної служби України для оптимізації
діяльності органів державної влади та обґрунтування доцільності
використання сучасних методів управління персоналом у державних
органах влади.
Метою даного дослідження є вдосконалення, раціоналізація та
оптимізація діяльності системи управління персоналом державної
служби шляхом використання інноваційних методів покращення

кадрового потенціалу державних органів влади за рахунок наближення
його фактичного рівня до необхідного.
У приватному секторі постійно розробляються нові технології,
принципи та методи менеджменту персоналу. З метою реформування
діяльності державних органів влади та вдосконалення адміністративноуправлінських процесів сучасні методи, принципи та технології адаптовано до практики державного сектору, систематизовано, проаналізовано
їх сутність та обґрунтовано доцільність їх впровадження в практику
державного управління, що обумовлено адміністративною реформою.
Удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності
органів державної влади обумовлює необхідність формування в
державному секторі структур, які повинні спиратися на договірні
відносини й орієнтуватися у своїй діяльності на досягнення запланованих результатів, тобто державне управління має перейти від
функціональної ієрархії до співпраці з підприємствами приватного
сектору. Одним із інноваційних методів, що дозволяє досягти цілей
покращення кадрового потенціалу, а саме підвищення якості адміністративно-управлінських процесів та вдосконалення системи управління персоналом державних органів влади, є процес аутсорсингу.
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