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Постановка проблеми. Сьогодні в українському суспільстві відбувається процес зміни 

управлінських поколінь. Унаслідок біологічного віку та соціальних причин вирішувати 

нагальні проблеми державного розвитку належить передусім молоді. Залучення до системи 

управління молодих, професійно та морально підготовлених кадрів може стати одним із 

важливих чинників підвищення ефективності державного механізму. 

Однак у молодих людей є одна важлива особливість: при всьому своєму прагненні до активної 

діяльності, вони далеко не одразу бувають до неї підготовлені і здатні. Щорічно до системи 

державного управління залучаються десятки тисяч молодих людей. І державі важливо знати, 

чи мають вони здібності до управління. 

Мета статті. Полягає у визначенні необхідності та можливостей залучення молоді до 

управлінської діяльності. 

Основні матеріали дослідження. Уперше проблема залучення молоді до державної 

служби була заявлена в Стратегії реформування системи державної служби в Україні, де 

вказувалось, що для запобігання рецидивам непрофесіоналізму та некомпетентності 

необхідно залучати на державну службу висококваліфікованих фахівців нової генерації. 

Тільки у 2002 р. у Щорічній доповіді про становище молоді в Україні «Нове покоління 

незалежної України (1991-2001 роки)» вперше була актуалізована проблема недостатньої 

участі молоді в процесах управління державою. 

У 2003 р. була затверджена Програма підготовки та залучення молоді до державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного 

зростання, яка окреслила основні напрями діяльності держави у напрямі відбору молоді до 

державного управління . 

Складовими цієї діяльності на сьогодні є: 

• вимоги, яким мають відповідати молоді особи, що претендують на певну управлінську посаду 

– обдарована молодь, лідери молодіжних громадських організацій, переможці регіональних 

конкурсів серед студентів профільних вузів; 

• організаційно-правові засоби виявлення управлінських здібностей – кадровий резерв, 

стажування; результатом позитивного проходження 

зазначених вище процесів є, як правило, надання зазначеним особам переваги під час участі в 

конкурсі на заміщення вакантних посад в органах 

державної влади або направлення на навчання до магістратури державного управління; 

• процедури та правила оцінки ділових та особистісних якостей претендентів – анкетування, 

характеристики-рекомендації, тестування, співбесіди; 

У результаті сформованої практики до системного відбору потрапляють певні категорії 

молоді, які вже офіційно підтвердили свою перспективність для державного управління. 

Реальної перевірки управлінської здатності всіх інших претендентів на державні посади 

існуючі процедури забезпечити не в змозі. 

Отже, складність завдань та функцій, покладених на органи державної влади, зумовлює 

необхідність формування нової управлінської еліти, залучення до системи державного 

управління молодих фахівців – кращих представників студентської молоді ВНЗ. 

Необхідність залучення молоді до державної служби, важливість навчання і виховання 

молодих управлінських кадрів обумовлена низкою чинників, головними серед яких є: 

•·суспільне життя, яке стає дедалі динамічнішим, потребує наявності у державній службі 

енергійних, мобільних, здатних ефективно здійснювати 
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комунікації управлінців, котрі вміють легко адаптуватися до змін оточуючого середовища, 

приймати зважені управлінські рішення; 

•·саме молодь завжди швидко опановує нове, здатна привнести найновіші знання, технології 

до державного управління, і, таким чином, значно підвищити його ефективність; 

•·необхідність зміни поколінь передбачає поступове наслідування прав і обов'язків у всіх 

сферах суспільного життя (зокрема, і у державному  управлінні) . 

Висновки. Отже, переважна частина молодих людей потрапляє до лав державного 

управління поза встановлених методів відбору. Недостатня задіяність молоді у реальних 

процесах прийняття рішень зумовлює необхідність пошуку нових методів виявлення та виміру 

управлінської здатності молоді. Можливим індикатором прояву управлінських можливостей 

молоді у сучасних умовах є виконання соціальних проектів. 

Вважаємо, що запропонований механізм допоможе виявити та оцінити управлінський 

потенціал значної кількості молоді, яка претендує на заняття посад у системі органів 

державної влади. На нашу думку, це сприятиме якісному оновленню персоналу, що 

унеможливить виникнення багатьох кризових ситуацій у сфері державного управління. 

Подальша розробка даного напряму має полягати у встановленні суспільних 

передумов, які впливають на формування основних управлінських компетенцій (знань, умінь 

і навичок) у молодого покоління громадян України. 
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Постановка проблеми. Конституцією України передбачено захист прав тварин 

(домашніх, безпритульних, сільськогосподарських, диких) від жорстокого поводження, 

утримання у неволі, браконьєрства. Але, на жаль, особи, які вчиняють правопорушення щодо 

тварин все частіше не несуть відповідальності, поводяться з ними не гуманно, використовують 

в особистих інтересах. Якщо ж правопорушення було виявлено, то особи вчиняють методи 

корупції для запобігання відповідальності, як, наприклад, у випадку нелегального мисливства, 

утримання тварин у цирках, зоопарках.  

Мета. Звернення уваги на проблему захисту диких тварин. Наявність даної проблеми 

свідчить про антигуманізм та байдужість людей як до тварин, так і до ситуації, що склалася . 

Звідси випливає, що потрібно приймати відповідні заходи до усунення наявних проблем.  

Аналіз останніх даних та основний матеріал дослідження. 22 червня 2018 року 

Верховна Рада посилила покарання за жорстоке поводження з тваринами. 1 серпня президент 

України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо гуманного ставлення до тварин" із зауваженнями і пропозиціями. На жаль, 

закон не поширюється на тварин, які зазнають знущань на фермах і в лабораторіях [1].  


