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Методи управління в галузі інновацій для організацій державного сектору
Очікується, що переміщенню сучасних управлінських ідей до державного сектору в постсоціалістичних
країнах перешкоджатимуть кілька бар'єрів. Мета статті – обґрунтувати необхідність упровадження практик
управління в галузі інновацій в організаціях державного сектору. Для визначення організації управління
інноваціями використано метод типологічного аналізу; для встановлення концептуальної моделі та стану
переміщення управлінських ідей до країни – метод моделювання. Запропоновано концептуальну модель, що
містить у собі внутрішні та зовнішні засоби й методи контролю. Зроблено висновки щодо бар’єрів, які
впливають на вибір і прийняття управлінських ідей. У статті розширено сучасне наукове розуміння інновацій
щодо угод у сфері державного сектору регіону шляхом висвітлення конкретних випадків успіху чи провалу
переміщення до нього сучасних управлінських ідей, а також окреслено ключові перешкоди на шляху
прийняття сучасних ідей управління у державному секторі.
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Методы управления в сфере инноваций для организаций государственного сектора
Ожидается, что перемещению современных управленческих идей в государственный сектор в
постсоциалистических странах будут препятствовать несколько барьеров. Цель статьи – обосновать
необходимость внедрения практик управления в сфере инноваций в организациях государственного сектора.
Для определения организации управления инновациями использован метод типологического анализа; для
установления концептуальной модели и определения состояния перемещения управленческих идей в страну –
метод моделирования. Предложена концептуальная модель, включающая внутренние и внешние средства и
методы контроля. Сделаны выводы относительно барьеров, влияющих на выбор и принятие управленческих
идей. В статье расширено современное научное понимание инноваций относительно сделок в сфере
государственного сектора региона путем освещения конкретных случаев успеха или провала перемещения в
него современных управленческих идей, а также очерчены ключевые препятствия на пути принятия
современных идей управления в государственном секторе.
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