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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні в Україні при підготовці керівних кадрів

в галузі знань "державне управління" необхідно визна(
чити компетенції, які повинен мати випускник у відпо(
відності до Державного стандарту вищої освіти, який
встановлює перелік кваліфікацій та вимоги до освітньо(
кваліфікаційних рівнів вищої освіти, що в цілому визна(
чає вимоги до професійної підготовки фахівців з ура(
хуванням суспільного поділу праці.

Основною метою впровадження магістерської на(
вчальної програми зі спеціальності "Державне управлін(
ня у сфері охорони здоров'я" є підготовка нової гене(
рації та перепідготовка фахівців для органів державно(
го управління, місцевого самоврядування, галузі охо(
рони здоров'я, які сприяли б підвищенню ефективності
державної політики і державного управління, спрямо(
ваних на вирішення проблем у сфері охорони здоров'я.
В Національній академії розроблена освітньо(профе(
сійна програма підготовки магістра за спеціальністю "
Державне управління у сфері охорони здоров'я" напря(
му підготовки "Державне управління" (розробники:
О.Ю. Оболенський, І.М. Солоненко, Л.І. Жаліло,
О.І. Мартинюк, Я.Ф. Радиш, І.В. Рожкова, Н.Д. Соло(
ненко, В.М. Сороко, М.О. Присенко) [1].

Таким чином, підготовка керівних кадрів за спе(
ціальністю "Державне управління у сфері охорони здо(
ров'я" вимагає визначення ключових компетенцій — як
загальних, що стосуються державного управління, так
і специфічних, притаманних сфері охорони здоров'я.

Таким чином, наведені дані свідчать, що на сьогодні
перед наукою "Державного управління", в тому числі
"Державного управління у сфері охорони здоров'я", по(
стає необхідність у новій освітній парадигмі, яка дозво(
лить сформувати фахівців з відповідним рівнем готов(
ності до професійної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз робіт, присвячених вивченню проблеми які(

сної підготовки кадрів нової генерації, показав, що важ(
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ливою є проблема розробки стандартів формування
компетенцій при підготовці державних службовців у
галузі управління громадського здоров'я при прийнятті
компетентних рішень у процесі реформування галузі
охорони здоров'я [2].

С. Майборода та Я. Радиш визначили основні скла(
дові концептуальної моделі сучасного керівника систе(
ми державного управління охороною здоров'я в єдино(
му медичному просторі України: професіоналізм, управ(
лінська відповідальність, культура управлінської діяль(
ності, особистісні якості керівника, тобто здатність ке(
рувати самим собою, психологічна готовність до вико(
нання управлінської діяльності та визнання загально(
людських цінностей [3].

Концептуальну професійну модель сучасного спе(
ціаліста з державного управління охороною здоров'я
України пропонує професор Я.Ф. Радиш, яка, на його
думку, визначає державні та галузеві кваліфікаційні ви(
моги до менеджера охорони здоров'я. Основні принци(
пи підбору управлінських кадрів для охорони здоров'я
визначені наступні [4, с. 196—197].

1. Професіографічний аналіз діяльності кандидатів
на управлінську посаду.

2. Цілеспрямоване вивчення кандидата шляхом ан(
кетування.

3. Аналіз якостей особистості та професіоналізму
на основі характеристик членів колективу, де раніше
працював претендент.

4. Випробування кандидата на управлінську посаду.
Цей принцип може бути реалізований у два етапи.

Перший етап — вирішення ситуаційних управлінсь(
ких завдань.

Другий етап — виконання обов'язків у ході випро(
бування.

5. Психологічна оцінка особистості кандидата.
До сучасних вимог щодо формування професійної

кваліфікації управлінця незалежно від галузі суспіль(
ної діяльності належать такі: стратегічна компе(
тентність (глобальне та системне мислення, здатність
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передбачення та вирішення проблеми, а також безпека
стосунків у колективі), соціальна компетентність
(вміння працювати в міжнародній команді, здатність
мотивувати та переконувати, здатність до навчання та
інновацій, здатність до врегулювання конфліктів), фун(
кціональна компетентність (здатність приймати рішен(
ня; ініціатива; уміння, знання та навички, пов'язані з
професійною діяльністю; гнучкість та витривалість у
роботі), управлінська компетентність (організаційні
здібності, відповідальність, сила переконання, автори(
тет та поведінка керівника), професійна компетентність
(вища освіта, досвід лінійної та штабної роботи, робота
в більшості функціональних напрямів, зарубіжний
досвід роботи, знання щонайменше двох іноземних мов)
[5, с. 411].

Т. Курило зазначає, що керівник майбутнього — це
конструктор, стратег, політик, лідер і провідник змін,
який забезпечує стратегічне спрямування організації.
Він повинен бути гнучким, добре освіченим, з систем(
ним мисленням, володіти професійними знаннями, умі(
ти управляти ресурсами, орієнтуватися на результати,
бути готовим до безперервної освіти і саморозвитку,
володіти комунікативними навиками, уміти мислити си(
стемно й аналітично [6].

Отже, представлені в науковій літературі дані під(
тверджують, що підготовка сучасних керівних кадрів
для системи охорони здоров'я має бути зорієнтована на
здобуття ними ключових компетенцій (знань, умінь і
навичок менеджерів майбутнього).

НЕВИРІШЕНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз літературних джерел з формування компе(

тенцій та засад реалізації компетентісного підходу по(
казує, що недостатньо дослідженими є визначення клю(
чових компетенцій та особливості їх формування при
підготовці керівних кадрів, зокрема в системі охорони
здоров'я України.

Саме тому метою цієї статті є аналіз умов й засад
реалізації та розвитку ключових компетенцій при підго(
товці керівних кадрів для системи охорони здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останнім часом значна увага в підготовці державних

службовців приділяється формуванню посадових компе(
тенцій. Але аналіз відповідних нормативно(правових до(
кументів показав, що формування ключових компетенцій
державних службовців недостатньо визначено. Так,
відповідно до наказу Національного агентства України з
питань державної служби (Нацдержслужби України) від
16 травня 2012 року № 92 "Про затвердження Порядку
визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог
до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності)
та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб,
які претендують на зайняття посад державної служби
груп II, III, IV і V", зареєстрованого в Міністерстві юс(
тиції України 31 травня 2012 року за № 873/21185 та на(
казу Нацдержслужби України від 16 травня 2012 року
№ 91 "Про затвердження Типового профілю професій(
ної компетентності посади керівника апарату та мінімаль(
них вимог до рівня професійної компетентності осіб, які
претендують на зайняття цієї посади", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 року за №
872/21184, з метою надання методично(консультативної
допомоги щодо реалізації вимог статті 8 та статті 16 За(
кону України від 17 листопада 2011 року № 4050(VI "Про
державну службу" розроблені Методичні рекомендації
з визначення профілів професійної компетентності по(
сад державної служби у державних органах, органах вла(
ди Автономної Республіки Крим або їх апараті (Мето(
дичні рекомендації), які визначають порядок, принципи
розроблення і затвердження профілів професійної ком(
петентності посад державної служби у державному
органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх
апараті [7; 8].

Разом з тим, профілі професійної компетентності
посад державної служби у державних органах є базис(
ними для розроблення посадових інструкцій для цих
посад, які визначають та закріплюють перелік конкрет(
них прав, обов'язків, повноважень та відповідальності,
забезпечують належні умови для ефективної роботи
державних службовців. У Методичних рекомендаціях
показано, що загальними вимогами до розроблення у
державних органах профілів професійної компетент(
ності посад державної служби є такі [9]:

— застосування єдиних критеріїв формування та
оцінювання вимог до рівня професійної компетентності
осіб, які претендують на зайняття вакантних посад дер(
жавної служби;

— відповідність завданням і функціям, покладеним
на конкретний структурний підрозділ державного орга(
ну згідно з положенням про цей структурний підрозділ
та посадовими обов'язками, покладеними на державно(
го службовця згідно з посадовою інструкцією.

Крім того, важливими складовими компетенція ми
вважають:

— орієнтир на перспективні та інноваційні завдання
державної служби;

— неупереджене ставлення до професійних та со(
ціально(трудових інтересів державних службовців.

Методичні рекомендації розкривають низку
термінів, що конкретизують підходи до розуміння про(
фесійної компетенції нашого дослідження, а саме [9]:

— знання — результат процесу діяльності пізнан(
ня, перевірене суспільною практикою і логічно упоряд(
коване відображення її у свідомості людини. Знання —
категорія, яка відбиває зв'язок між пізнавальною і прак(
тичною діяльністю людини. Знання виявляються в сис(
темі понять, суджень, уявлень тощо, яка має певний
обсяг і якість. Знання можна ідентифікувати тільки за
умови їх виявлення у вигляді умінь виконувати відпо(
відні розумові або фізичні дії;

— навичка — дії, що завдяки численним повторен(
ням виконуються автоматично і без свідомого контро(
лю під час певної діяльності;

— уміння — здатність людини виконувати певні дії
під час тієї чи іншої діяльності на основі відповідних
знань. Уміння поділяються на предметно(практичні,
предметно(розумові, знаково(практичні та знаково(
розумові;

— профіль професійної компетентності посади дер(
жавної служби — комплексна характеристика посади
державної служби, що містить визначення змісту вико(
нуваної за посадою роботи та перелік спеціальних
знань, умінь і навичок, необхідних державному служ(
бовцю для виконання посадових обов'язків;

— рівень професійної компетентності особи — ха(
рактеристика особи, що визначається її освітньо(ква(
ліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем волод(
іння спеціальними знаннями, уміннями та навичками;

— ключові вимоги до рівня професійної компетент(
ності осіб — знання, уміння і навички, якими повинен
володіти державний службовець для результативної
роботи, що підтримують цінності та призначення дер(
жавного органу, його місію.

Слід перманентно підвищувати рівень професійної
компетентності державного службовця у формі про(
фесійних програм, спеціальних курсів, тематичних сем(
інарів, тренінгів, стажування, в інших формах за проце(
дурою, визначеною цим Порядком, та шляхом навчан(
ня, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищен(
ня кваліфікації у відповідних вищих навчальних закла(
дах згідно із законодавством [10].

Характерно, що необхідність підвищення рівня про(
фесійної компетентності державного службовця виз(
начається безпосереднім керівником та службою пер(
соналу державного органу за результатами щорічного
оцінювання службової діяльності, що наближає зміст
навчання до реальних потреб державної служби.
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Нацдержслужба України та державні органи у ме(
жах повноважень здійснюють координацію підвищен(
ня рівня професійної компетентності державних служ(
бовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підви(
щення кваліфікації така координація здійснюється ра(
зом з Національною академією державного управління
при Президентові України (далі — Національна акаде(
мія).

Відповідно до нового змісту Закону "Про державну
службу", підготовка державних службовців — здобут(
тя освіти освітньо(кваліфікаційного рівня спеціаліста
або магістра, а також навчання в аспірантурі, докторан(
турі, інших навчальних закладах або наукових устано(
вах за спеціальностями, спрямованими на проваджен(
ня професійної діяльності на державній службі.

Удосконалення знань відбувається шляхом пере(
підготовки державних службовців, що включає отри(
мання кваліфікації у галузі знань "державне управлін(
ня" на основі здобутого раніше освітньо(кваліфікацій(
ного рівня та набутого практичного досвіду.

Підготовка магістрів у галузі знань "державне уп(
равління" передбачає здобуття поглиблених знань з ак(
туальних питань державного управління і здійснюєть(
ся за освітньо(професійними програмами, розроблени(
ми на основі професійно(кваліфікаційних характерис(
тик посад державних службовців, стандартів освіти.

Освітньо(професійні програми розробляються ви(
щими навчальними закладами IV рівня акредитації
згідно з вимогами освітньо(професійних програм, стан(
дартів освіти і затверджуються Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України за погодженням з Нац(
держслужбою України [10].

Одним із важливих напрямів підготовки державних
службовців є підготовка фахівців зі спеціальності "Дер(
жавне управління у сфері охорони здоров'я", здійс(
нюється в Національній академії на основі освітньо(про(
фесійної програми підготовки магістра за спеціальністю
"Державне управління у сфері охорони здоров'я" напря(
му підготовки "Державне управління".

У дисертаційному дослідженні І. В. Рожкової роз(
роблено компетентнісно орієнтовану систему підготов(
ки керівників регіонального управління щодо ефектив(
ної реалізації державної політики у сфері охорони гро(
мадського здоров'я на основі інноваційної навчальної
програми за спеціальністю 18.150105 "Державне управ(
ління у сфері охорони здоров'я" з кваліфікацією магі(
стра напряму підготовки 1501 "Державне управління"
[11].

Порівняння процесу підготовки державних служ(
бовців в Україні з тим, як це відбувається в інших краї(
нах, дозволяє визначити здобутки, недоліки методу
компетентнісного підходу, що запроваджується в Ук(
раїні. Так, в Російській Федерації (РФ) затверджені на(
казом Міністерства освіти і науки РФ 15 лютого 2010
року за № 123 Федеральний державний освітній стан(
дарт вищої професійної освіти за напрямом підготовки
081100 "Державне та муніципальне управління" (квалі(
фікація (ступінь) — "магістр") та наказом від 22 грудня
2009 року за № 800 Федеральний державний освітній
стандарт вищої професійної освіти за напрямом підго(
товки 060400 "Охорона громадського здоров'я" (квалі(
фікація (ступінь) — "магістр"), які представляють су(
купність вимог, обов'язкових при реалізації основних
освітніх програм магістратури за цими напрямами підго(
товки [12; 13].

Ці освітні стандарти спрямовані на удосконалення
роботи з розвитку технологій реалізації освітніх про(
грам, орієнтованих на гарантії якості підготовки фа(
хівців на основі створення механізмів ефективного фор(
мування у студентів компетенцій, необхідних у про(
фесійній діяльності. В цьому контексті вважається, що
компетенція — здатність застосовувати знання, уміння
й особистісні якості для успішної діяльності в певній
галузі.

Сферою професійної діяльності магістрів з напря(
му підготовки "Охорона громадського здоров'я" в РФ
визначені політика в галузі охорони здоров'я, економі(
ка здоров'я, соціологія і психологія здоров'я, держав(
не управління системою охорони здоров'я і забезпечен(
ня здоров'я населення.

Сфера професійної діяльності магістрів з напряму
підготовки "Державне та муніципальне управління" РФ
включає: державне управління; муніципальне управлін(
ня та місцеве самоврядування; управління в державних
і муніципальних установах; управління в соціальній
сфері; управління в некомерційних організаціях; управ(
ління в інших організаціях, на посадах зі зв'язків з дер(
жавними органами і громадянами.

Також Федеральні державні освітні стандарти вищої
професійної освіти передбачають певні вимоги до ре(
зультатів засвоєння основних освітніх програм магіст(
ратури та включають перелік компетенцій, які повинен
мати випускник (магістр).

Наведені дані, на нашу думку, дозволяють зроби(
ти висновок, що в Україні можна запозичити досвід
системи підготовки і перепідготовки кадрів інших
країн. Так, в Японії, в якій сформовані три основні
аспекти, серед яких професійним є управлінський —
набуття працівниками знань і навичок, що необхідні
для успішного функціонування виробництва і про(
цвітання установи та організації. Такий підхід обо(
в'язково включає особистісний аспект — самоутвер(
дження і самореалізація працівника в результаті про(
фесійного розвитку та успіхів у кар'єрі та соціальний
— соціалізація особистості й збільшення її вкладу у
розвиток суспільства. В цілому, аналіз основних тен(
денцій, що сформувався у світі в практиці навчання,
показує, що проектування освіти кадрів управління
відбувається на гуманістичних засадах та на основі
рефлексивно(акмеологічного підходу. Відбувається
перехід до особистісної орієнтації та гуманістичних
цінностей в освіті, перехід від педагогіки впливу до
педагогіки співробітництва, від традиційних методів
навчання до активно(ігрових, психотехнічних, від
предметного навчання до розгалуженої системи
освітніх послуг [14, с. 368—371].

В Україні реформи освітнього процесу передба(
чається оформити шляхом прийняття нового закону
"Про національну систему кваліфікацій" та підзаконних
нормативно(правових актів. Зокрема, важливим норма(
тивно(правовим актом з актуальних питань, що висвіт(
лені в цьому дослідженні є постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Національної рамки ква(
ліфікацій України" від 23 листопада 2011 року № 1341,
підготовлену на виконання Національного плану дій на
2011 року щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки "Заможне суспільство, кон(
курентоспроможна економіка, ефективна держава" [15;
16].

"Національна рамка кваліфікацій" покликана стати
основою для розроблення і модернізації цілої низки
документів, що визначатимуть розвиток і якість украї(
нської освіти у відповідності до вимог сучасної еконо(
міки та європейських стандартів із забезпечення якості,
а також має забезпечити можливість реалізації систем(
них реформ у суспільстві. Для підготовки фахівців з дер(
жавного управління у сфері охорони здоров'я важли(
вим є те, що Національна рамка кваліфікацій впровад(
жується з метою:

— введення європейських стандартів та принципів
забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку
праці до компетентностей фахівців;

— забезпечення гармонізації норм законодавства у
сфері освіти та соціально(трудових відносин;

— сприяння національному і міжнародному визнан(
ню кваліфікацій, здобутих в Україні;

— налагодження ефективної взаємодії сфери
освітніх послуг та ринку праці.
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Таким чином, основні висновки проведеного дослі(
дження полягають у тому, що для ефективної підготов(
ки керівників для сфери охорони здоров'я за спеціаль(
ністю "Державне управління у сфері охорони здоров'я"
є необхідним розроблення ключових компетенцій, які
можуть бути включені в перелік "Національної рамки
кваліфікацій".

На основі вищевикладеного, застосувавши досвід
інших країн та враховуючи ділові та особистісні якості
керівника системи охорони здоров'я, можна запропо(
нувати такі ключові компетенції для спеціальності "Дер(
жавне управління у сфері охорони здоров'я". А саме:

І. Загальні, або універсальні, компетенції:
— компетенції етичної поведінки;
— компетенція саморозвитку;
— компетенція розвитку інтелектуального та за(

гальнокультурного рівня;
— компетенція комунікації та командної роботи;
— компетенція конструктивної взаємодії з грома(

дянами і державними установами, іншими організація(
ми;

— компетенція здатності до ризику;
— компетенція лідерства та вміння керування людьми;
— компетенція прийняття компромісних, альтерна(

тивних та ефективних управлінських рішень;
— компетенція планування, постановки проблем та

аналітичної роботи;
— компетенція критичного аналізу, креативності;
— компетенція здатності до адаптації;
— компетенція мовних умінь;
— компетенція відповідальності.
ІІ. Професійні компетенції:
— організаційно(управлінські компетенції;
— адміністративно(технологічні компетенції;
— інформаційно(аналітичні компетенції;
— консультативні компетенції;
— проектні компетенції;
— науково(дослідні компетенції.
Запропонований перелік ключових компетенцій при

підготовці керівних кадрів за спеціальністю "Державне
управління у сфері охорони здоров'я" можна вважати
науковою новизною автора цього дослідження.

Подальші дослідження у даному напрямі в першу
чергу стосуються наступного.

1. Вивчення сутності та змісту ключових компе(
тенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю
"Державне управління у сфері охорони здоров'я".

2. Включення завдань, що формулюються в ключо(
вих компетенціях в навчальних програмах підготовки ке(
рівних кадрів за спеціальністю "Державне управління у
сфері охорони здоров'я", які сприятимуть розвитку
ключових компетенцій професійної діяльності, в осно(
ву яких покладені сформовані відповідні загальні (уні(
версальні) та професійні компетенції.

3. Удосконалення використання в навчальному процесі
активних та інтерактивних форм проведення занять з ме(
тою ефективної реалізації компетентнісного підходу.
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