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Анотація. Шляхом визначення понять «компетенція» і «компетентність» розглянуті 

підходи щодо встановлення необхідних компетенцій державного службовця для визначення 
його компетентності при вирішенні визначених управлінських завдань. Запропоновані 
автором статті підходи базуються на тому, що будь-яку компетенцію, як набір слів 
певного змісту, можна представити як об’єм інформації і розглядати механізм їх вміщення 
в загальний об’єм інформації компетентності державного управлінця. Крім цього, 
запропоновано механізм оцінювання внеску суми визначених компетенцій при вирішенні 
питання щодо повноти набутої компетентності державного управлінця шляхом 
розроблення прямокутної «матриці ефективності» оцінювання максимального рівня її 
досягнення. 
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Вступ. Проблема визначення компетенцій та компетентності державного 

управлінця завжди була актуальною, вона залишилася актуальною і в умовах 

сьогодення, так як визначає загальний рівень підготовки та спроможність 

визначених управлінців до вирішення складних і багатофункціональних 

державницьких завдань і відповідати рівню сучасного управлінця.  

Питаннями компетенцій та компетентності щодо їх  визначення опікалися 

М. Лайл. [1] і C. Prahalad та G. Hamel [2], щодо посадових осіб – И. Лебедева та 

И. Собко [3], а також Н. Нижник [4]. Компетенції та компетентності фахівців 

силових відомств розглядалися у праці [5]. Разом з тим, автору статті невідомі 

праці, де б проводилося дослідження щодо концептуальних підходів щодо 

визначення компетенцій та компетентності сучасного державного управлінця та 

їх оцінювання. 



На базі визначення понять «компетенція» і «компетентність» розглянуті 

підходи щодо встановлення необхідних компетенцій державного службовця 

для визначення його компетентності при вирішенні визначених управлінських 

завдань. Розглянуті підходи базуються на: а) будь-яку компетенцію управлінця, 

як набір слів певного змісту, можна представити об’ємом інформації і 

розглядати механізм їх вміщення в загальний об’єм інформації компетентності 

державного управлінця; б) оцінюванні внеску суми визначених компетенцій 

при вирішити питання щодо повноти набутої компетентності державного 

управлінця шляхом розроблення прямокутної «матриці ефективності» 

оцінювання максимального рівня її досягнення. 

Концептуальний підхід, запропонований автором може бути реалізований 

з урахуванням певних припущень. 

Напрямами подальшого дослідження можуть бути: а) складання повного 

переліку компетенції державного управлінця з урахуванням умов сьогодення; 

б) розроблення моделі впливу визначених компетенцій на повноту 

компетентності державного управлінця; в) розробити повномасштабну 

концепцію компетентності державного управлінця регіональної системи 

управління в Україні. 

Основний текст. 

Як відомо з практики, професійна компетентність є з одної сторони 

інтегральний критерій якості професійного навчання та професійної діяльності, 

а з іншої – дані особистості (фахівця, державного управлінця) для якої 

характерні висока якість виконання функціональних обов’язків, культура праці, 

вміння ефективно та творчо вирішувати професійні проблеми, а також бути 

готовими приймати управлінські рішення, до адаптації в нових умовах 

виконання визначених завдань. 

Як зазначено у праці [5]. компетентність – сукупність компетенцій. Під 

компетенцією в самому загальному вигляді будемо розуміти особисту здібність 

особи (фахівця, державного управлінця) вирішувати певні завдання в межах 

своїх функціональних обов’язків. 



Усі компетенції фахівця (державного управлінця) можна розглядати як 

професійні та особисті. Професійні компетенції – це сукупність знань, вмінь, 

навичок, які безпосередньо характеризують фахівця у відповідній професійній 

сфері (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особисті компетенції – це якості, які характеризують фахівця як 

особистість, а саме: ділові, психологічні, морально-патріотичні, характеристика 

здоров’я, фізичної підготовки, культурного розвитку тощо., які необхідні для 

виконання певних функціональних обов’язків за будь-яких умов обстановки. 

Державний управлінець вирішує професійні завдання з використанням 

відомих засобів та методів інформатики як забезпечують [6]: а) здійснення 

інформаційної діяльності щодо збору, аналізу, опрацювання та збереження 

інформації; б) організацію інформаційної взаємодії між фахівцями (посадовими 

особами) організації; в) проведення необхідних розрахунків для прийняття 

рішень. 

Професійна компетентність 
державного управлінця 

Складова діяльності Складова особистості 

Робота з інформацією 

Вірогідність результатів 

Збір, аналіз  
та опрацювання інформації. 
Прийняття рішення 

Планування 
організаційної  
діяльності та аналіз  
результатів 

Рис. 1. Кластери професійної компетенції державного управлінця 

Мотиваційна складова 

Робота в колективі 

Управління відношенням.  
Робота в команді. 
Вплив на оточуючих. 

Самовдосконалювання  

Робота над самовдосконаленням. 
Професійний ріст. 
Інноваційна мобільність. 



Управлінець-керівник, який навчає підлеглих використовує: а) нові форми 

представлення знань для тих, кого навчають; б) комп’ютерне моделювання; в) 

засоби автоматизації збирання, оброблення, опрацювання та відображення 

інформації. 

Визначені компетенції державного управлінця можна характеризувати 

певними кластерами. Кластер компетенцій – це набір певних компетенцій, які 

між собою взаємопов’язані, як подано в табл. 1, для прикладу – кластер 

компетенцій при роботі з людьми (начальниками або підлеглими). 

 

Таблиця 1 

Кластер компетенцій державного управлінця при роботі з людьми 

(начальниками або підлеглими) 
Компетенції Нормативний рівень Спосіб здобуття інформації 

   Управління власним 
відношенням до справи 

   Відповідність особистого 
стилю поведінки до 
розвитку відносин з 
колегами (фахівцями) 
колективу 

   Самоаналіз, зауваження 
колег або керівника, бесіди з 
тим, хто атестується  

   Робота в колективі    Вносить вклад до 
загального колективного. 
Ділиться досвідом та 
інформацією з колегами. 
Відповідає вимогам 
колективної ролі 

   Групові консультації, 
тестування, дій в складних 
умовах  

   Професійні (специфічні), 
які визначають певний фах 

   Створює власний імідж 
фахівця. Проявляє власну 
участь в житті колективу. 
Враховує вимоги керівника 
(начальника) 

   Самоаналіз, думки колег 
та керівника (начальника), 
бесіди з тим, хто атестується 

 

У зв’язку з поданим вище, на думку автора статті, виникають дві 

проблеми: а) визначення кількості компетенцій, якими повинен володіти 

державний управлінець, необхідних, щоб вважати його компетентним як 

управлінця; б) механізм порівняння набутих компетенцій щодо максимізації 

компетентності в управлінських справах. 

Першу проблему можна, у першому наближенні, вирішити таким шляхом. 

Зміст будь-якої компетенції – це набір слів, які відображають певний зміст з 



визначеним об’ємом інформації та відображає дії державного управлінця. 

Компетентність як об’єм інформації може формуватися шляхом вміщення 

певної кількості компетенцій. Зазначений механізм вміщення подано на рис. 2 

(з урахуванням зроблених припущень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З урахуванням зробленого припущення можна погодитись, щодо можливо 

застосувати способу обчислення середньої долі заповнення загального обсягу 

інформації компетентності управлінця при наявності n-ої кількості компетенцій 

з визначеними обсягами інформації. Якщо припустити, що визначені 

компетенції незалежні і визначаються однією і тією ж групою фахівців, тоді для 

практичних розрахунків визначення значення показника середньої кількості 

інформації компетенцій, що вміщені в сумарну інформаційну складову 

компетентності державного управлінця, можна скористатися формулою 

показової функції: 

( ) ,C11C n
komkom i−−=

Ξ
                                                (1) 

де ikomC  – об’єм інформації, що містить і-та компетенція. 

Як видно з даних наведених на рис. 2 не завжди сумарна кількість 

компетенцій набутих державним управлінцем буде відповідати повному об’єму 

його компетентності. Це пов’язано з тим, що не кожна компетенція 

прямопропорціонально впливає на бажану його компетентність. Як показує 
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Рис. 2. Механізм вміщення об’єму інформації n-ої кількості 

компетенцій у визначений об’єм інформації компетентності 

державного управлінця 

Обсяг інформації 
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практика: начебто державний службовець все знає і все вміє, а загальна 

компетентність у визначеній сфері діяльності бажає бути кращою.  

Можливість застосування зазначеного вище способу підтверджується 

діяльністю державних управлінців у різних сферах та необхідністю мати 

(набути) певні компетенції з метою компетентного виконання функціональних 

обов’язків. Перелік деяких напрямів діяльності державних управлінців 

регіонального рівня наведено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі формування системи державного управління регіонального рівня 

компетенціями державного управлінця можуть бути [6, 7]: а) здатність 

обґрунтування системи управління як певний процес і як визначену 

організаційну структуру; б) вміння формувати складові системи управління і 

систему у цілому; в) знання щодо проведення необхідних розрахунків 

(наприклад, стійкості функціонування системи управління тощо); д) вміння 

спрогнозувати чинники впливу на складові системи управління і вироблення 

заходів щодо забезпечення її стійкості та живучості, що одночасно забезпечить 

і її ефективність функціонування.  

З досвіду автора статті відомо про напрями діяльності місцевих органів 

влади у сфері регулювання інноваційних процесів на регіональному та 

місцевому рівні, що потребують певних компетенцій відповідних посадових 

осіб: а) здатність приймати участь у розробленні та впровадженні 

загальнонаціональних, регіональних та місцевих стратегій і програм розвитку 
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Рис. 3. Перелік напрямів діяльності державних управлінців 
регіонального рівня 



інноваційної діяльності; б) розуміння суті проблеми, що забезпечує сприяння та 

підтримку суб’єктів господарювання в питаннях організаційно-методичного 

забезпечення, матеріально-технічної та консультативної допомоги; в) впливати 

на придбання нових технологій та впровадження інноваційних проектів 

підприємств регіону; д) вміти керувати розвитком інноваційної інфраструктури 

регіонів та окремих територій; е) впливати на виробництво нових видів 

продукції; к) вміти здійснювати заходи щодо покращення ресурсного 

забезпечення інноваційної діяльності шляхом фінансування з місцевих 

бюджетів і залучення інвестиційних ресурсів місцевого та закордонного 

бізнесу. 

Що стосується розвитку науково-дослідницької політики в регіоні, то слід 

зосередитися на таких компетенціях державного управлінця як [8, 9]: а) 

розуміння суті науково-дослідницької політики в регіоні; б) вплив на 

заохочення проведення наукових досліджень і розробок в регіоні держави; в) 

розумітися на моделях проведення наукових досліджень і розробок (наприклад, 

моделі розроблення нової продукції або послуг населенню регіону); д) 

розуміння суті питань щодо сфери бюджетної політики та діяльності 

бізнесового середовища. 

На думку автора статті щоб зазначене вище ефективно здійснювати – 

державний управлінець органу влади повинен мати певні компетенції у 

зазначеній сфері діяльності (сума знань, вмінь та навичок). 

Одночасну реалізацію зазначених компетенцій можна здійснити шляхом 

розроблення механізму порівняння набутих компетенцій щодо максимізації 

компетентності в управлінських справах (друга проблема за темою 

дослідження). 

Цю проблему можна, у першому наближенні, вирішити шляхом 

розроблення прямокутної «матриці ефективності» вирішення максимального 

рівня досягнення компетентності державного службовця за сумою певних 

компетентностей (рис. 4). 
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Той з варіантів компетентності державного управлінця буде наближатися 

до максимального значення, для якого будуть окремі компетенції мати 

найбільше значення. Оцінювання значень показників компетентності та 

компетенцій можна здійснити на практиці шляхом відповідних перевірок 

діяльності державного управлінця. 

Заключення і висновки.  

Розглянуті концептуальні підходи щодо визначення компетенцій та 

компетентності державного управлінця являють собою складне 

багатофункціональне завдання, яке потребує подальшого дослідження. 

Складовим такого дослідження можуть бути: а) складання повного переліку 

компетенції державного управлінця з урахуванням умов сьогодення; б) 

розроблення моделі впливу визначених компетенцій на повноту компетентності 

державного управлінця; в) обґрунтування концепцію компетентності 

державного управлінця регіональної системи управління в Україні. 
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