
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 12/2012128

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Домінуючою тезою в науковій літературі з державного

управління є така, що наголошує на ключовій ролі профес)
іоналізації кадрового складу державної служби як необхі)
дної умови ефективного державного управління. Сьогодні
немає фактично жодного питання щодо організації та фун)
кціонування органів державної влади та місцевого самовря)
дування, яке б не було пов'язане з професіоналізмом та
компетенцією службовців [4, с. 331]. Цього вимагає як за)
конодавство України, яке визначає державну службу в Ук)
раїні як професійну діяльність осіб, які займають посади в
державних органах та їх апараті щодо практичного вико)
нання завдань і функцій держави та одержують заробітну
плату з державних коштів, так і сама логіка державно)уп)
равлінської діяльності, оскільки саме від професіоналізму
осіб уповноважених на здійснення функцій держави зале)
жить рівень і якість управлінських рішень, їх громадська
підтримка, довіра громадськості до політичної системи у
цілому.

Важливим інститутом професіоналізації державної
служби виступає система фахового навчання державних
службовців. При цьому професійне навчання як невід'ємний
елемент базової моделі професіоналізації державної служ)
би визнано на державному рівні обов'язковою складовою
професійної діяльності державних службовців та осіб з кад)
рового резерву й роботи з персоналом в Україні, а резуль)
тати навчання — однією з підстав просування по кар'єрній
сходинці в державній службі.
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НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Виходячи із державних нормативно)правових доку)
ментів та наукової літератури, професіоналізм і компе)
тентність є основними принципами, на яких грунтується
державна служба України. Відповідно система професійної
підготовки та перепідготовки державних службовців повин)
на орієнтуватися саме на такі якості кадрового складу. Про)
те закріплене у вітчизняній нормативно)правовій базі тлу)
мачення понять підготовки та перепідготовки державних
службовців жодним чином не відбивають вказаний зв'язок.
Відповідно базові принципи державної служби та профес)
ійна підготовка і перепідготовка державних службовців на
сьогодні потребують узгодження на категоріальному рівні
та закріплення цього зв'язку в нормативно)правовій базі.
Це, у свою чергу, актуалізує необхідність зосередити увагу
на аналізі термінів "професіоналізм державних службовців",
"компетентність державних службовців", а також категорій,
що тісно пов'язані з ними, таких як: "професіоналізація дер)
жавних службовців", "компетенція" та низки інших понять.
Тим більше, що в науковій літературі існує великий різнобій
у тлумаченні цих понять та доцільності їх застосування сто)
вно професійної освіти державних службовців.

МЕТА І ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні особливостей

співвідношення категорій "професіоналізм", "професіона)
лізація" та "компетентність" із професійною підготовкою та
перепідготовкою державних службовців в Україні. Для до)
сягнення зазначеної мети було поставлено наступні цілі:
1) дослідити основні підходи щодо розуміння понять "про)
фесіоналізм державних службовців", "професіоналізація
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державних службовців" та "професійна компетентність
державних службовців; 2) проаналізувати співвідношення ка)
тегорій "професіоналізм", "професіоналізація" та "компе)
тентність" із поняттям професійної підготовки та перепідго)
товки державних службовців в Україні на сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В основі поняття "професіоналізм державних служ)

бовців" лежить категорія "професіоналізм" (від англ. слова
professionalism, від лат. profiteer — оголошую своєю спра)
вою), яка має декілька смислових зрізів. З точки зору прак)
тичного прояву професіоналізм тлумачиться як "оволодін)
ня основами й глибинами якої)небудь професії" [1, с. 826].
Професіоналізм як соціально)філософська категорія може
розумітися як "глибоке та всебічне знання і володіння прак)
тичними навичками в певній галузі суспільно корисної
діяльності" [2, c. 318]. На нашу думку, найбільш комплекс)
ним визначенням поняття професіоналізм є наступне: "це
здобута в процесі професійного розвитку якість людини, що
відповідає вимогам професії або перевищує їх та полягає в
досконалому знанні фахівцем своєї справи, сутності робо)
ти, що виконується, способів та засобів досягнення постав)
леної мети, здатності інноваційно мислити та приймати
ініціативні рішення, відкритості до набуття нового досвіду"
[3, с. 370]. У свою чергу показниками професійності люди)
ни слід визнати професійні знання, уміння та навички, на)
буті під час професійної підготовки, перепідготовки, а та)
кож у процесі практичної діяльності на займаній посаді.

 Виходячи з вищевикладеного, професіоналізм державної
служби часто розуміють як здатність державного службовця
або колективу державних службовців визначати з урахуван)
ням умов і реальних можливостей найефективніші шляхи та
способи реалізації поставлених перед ними завдань у межах
нормативно визначених повноважень [4, с. 153]. Необхідність
ефективного вирішення проблем у сфері державного управл)
іння вимагає від державних службовців спиратися на набуті
знання, навики, досвід, засвоєну методологію, що зумовлює
потребу у професійній освіті, постійному навчанні, оновленні
своїх знань, розвитку своїх професійних та особистісних яко)
стей. Вказані умови підводять нас до ще одного ключового
поняття — професіоналізації державних службовців.

У науці з державного управління існує кілька підходів
щодо розуміння поняття "професіоналізація державних служ)
бовців", які розкривають різні сторони багатовимірного змісту
процесу професіоналізації кадрів державної служби. До них
відносяться такі визначення досліджуваної категорії, як:

1) педагогічні, де професіоналізація тлумачиться як про)
фесійне навчання. У цьому аспекті процес професіоналізації
розкривається через професійно)кваліфікаційний розвиток,
пов'язаний із підготовкою до майбутньої професійної діяль)
ності, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації та само)
освітою державних службовців, набуттям ними професій)
них знань, умінь та навичок у результаті навчання;

2) соціологічні (діяльнісні), де професіоналізація інтер)
претується як професійна реалізація. У межах даного підхо)
ду досліджуване поняття розглядається як належність до
певного професійного співтовариства, одна з форм само)
реалізації державного службовця протягом його профес)
ійної діяльності. У даному випадку професіоналізацію мож)
на ототожнити із професійною соціалізацією державного
службовця, шляхом якої він "долучається до певних со)
ціальних цінностей, включає їх у свій внутрішній світ, фор)
мує професійну свідомість та культуру, об'єктивно та су)
б'єктивно готується до професійної діяльності" [5, с. 260];

3) соціологічні (стратифікаційні), де професіоналізація
визначається як знаходження соціального статусу через
професію. У межах даних визначень професіоналізація ро)
зуміється як процес, за допомогою якого посада обумов)
лює претензію на статус і, отже, винагороду й привілеї про)
фесії. У даному випадку мова йде про професійно)посадо)
вий розвиток державних службовців, що становить зміст тих
змін, які є необхідною й достатньою підставою для посадо)
вих переміщень, посадового руху персоналу;

4) соціально)економічні, де професіоналізація подаєть)
ся як розвиток і реалізація людських трудових ресурсів під
час трудової діяльності. У рамках даного підходу професіо)
налізація розуміється як умова розвитку людських трудових
ресурсів, як процес залучення (або вилучення) індивіда до
соціально)економічної практики через сферу зайнятості.
Дослідження економічної сутності професіоналізації дозво)
ляє зробити висновок про її суперечливий характер, оскіль)
ки соціально)економічні умови ведуть до порушення прин)

ципів свободи й добровільності професійного вибору. В ос)
нові професіоналізації також лежить протиріччя між рівнем
професійного потенціалу працівника й характеристиками,
пропонованими до цього потенціалу на ринку праці [5, с. 259].

Поняття "професіоналізація державних службовців" у
науковій літературі з державного управління прийнято тлу)
мачити у широкому та вузькому значеннях, що відбиває бага)
товимірність цього процесу. Так, у широкому значенні під про)
фесіоналізацією державних службовців, на нашу думку, слід
розуміти процес оволодіння певною особою професією дер)
жавного службовця як своїм постійним заняттям, що перед)
бачає набуття нею комплексу професійно важливих якостей,
знань, умінь і навичок необхідних для якісного виконання по)
ставлених перед нею завдань у межах займаної посади. У цьо)
му сенсі процес професіоналізації державного службовця роз)
глядається як перманентний процес розвитку особистості про)
тягом усієї професійної кар'єри. Дане твердження відбиває
реалії професіоналізації кадрів державної служби в Україні,
яка відбувається шляхом поєднання системи безперервної
професійної освіти (підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації, самоосвіта, стажування) й практичної діяльності
службовця на займаній посаді [3, с. 368].

У вузькому значенні поняття "професіоналізація дер)
жавних службовців" можна тлумачити в залежності від
етапів, рівнів професійного розвитку державного службов)
ця, а також відповідно до вищеозначених підходів щодо його
інтерпретації, що коректно робити при необхідності актуа)
лізації певного питання, пов'язаного з цим явищем.

Якщо розглядати професіоналізацію в контексті реалі)
зації процесу професійного навчання державних службовців,
то в це поняття як правило включають упровадження прин)
ципів державної політики, орієнтованої на забезпечення по)
стійного зростання кількості службовців із професійною ос)
вітою у галузі державного управління; цільову підготовку ви)
сококваліфікованих фахівців державного управління відпо)
відно до прогнозованої потреби; постійну актуалізацію змісту
і оновлення державних стандартів професійного навчання,
що відповідає перспективам розвитку державного управлін)
ня, держави і суспільства в цілому; збільшення обсягів дер)
жавного замовлення на професійне навчання службовців з
урахуванням спеціалізації форм навчання [6].

Оскільки педагогічний аспект професіоналізації полягає
у набутті та вдосконаленні державними службовцями необхі)
дних для професійної діяльності знань, умінь та навичок, то
провідна роль у процесі професіоналізації кадрів державної
служби належить вищім навчальним закладам, що безпосеред)
ньо готують спеціаліста. Однак отримання спеціальності ще
не вичерпує змісту професійного навчання. Процес профес)
ійної підготовки у вищому навчальному закладі передбачає
цілеспрямоване формування в майбутніх спеціалістів системи
соціально)важливих професійних якостей, глибоких переко)
нань та світоглядних позицій, що утворює основу для розвит)
ку професіоналізму. Закінчення вищого навчального закладу
стає відправним моментом для вступу людини у світ профе)
сійних відносин [3, с. 369]. Тому підготовку спеціаліста у зак)
ладі вищої освіти можна вважати важливим етапом у профе)
сіоналізації державного службовця, який відповідає певній
стадії професійного становлення особистості.

Проте зміст професійного навчання державних служ)
бовців не обмежується лише разовою підготовкою останніх
у навчальному закладі. Сучасні уявлення про професіоналізм
кадрів державної служби свідчать, що він, будучи результа)
том професіоналізації, не є чимось статичним. Навпаки, він
має постійно збагачуватися та вдосконалюватися. Тому, як
слушно зазначають деякі дослідники, система професійної
освіти реалізує два взаємопов'язані завдання: з одного боку,
вона виконує соціальне замовлення суспільства, тобто готує
спеціалістів, необхідних на даний час для задоволення сус)
пільних потреб у трудових та професійних ресурсах, а з іншо)
го боку — орієнтується на розвиток особистості спеціаліста,
становлення його моральності, виховання потреби в безпе)
рервному професійному вдосконаленні [3, с. 369]. Останній
чинник, який становить особистісну сутність професіоналі)
зму, у комплексі з вимогами кар'єрного зростання на дер)
жавній службі, передбачає перепідготовку та підвищення
кваліфікації державних службовців, що знов)таки лягає на
плечі мережі закладів професійного навчання службовців.

Останнім часом в Україні, як і в більшості європейських
країн, у професійній підготовці кадрів державної служби
спостерігається поступовий перехід від традиційного квалі)
фікаційного підходу в бік компетентнісного, що відбиває су)
часні вимоги публічного управління до рівня підготовленості
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державних службовців. Найповніше поняття "компе)
тентність" розкривається в сукупності таких дефініцій: ком)
петентність виражає інтелектуальну відповідність особи тим
завданням, вирішення яких обов'язкове для працюючої на цій
посаді людини; компетентність виражається в кількості і
якості завдань, сформульованих і розв'язуваних особою в її
основній роботі (на основному відрізку праці або в області
основних її функцій); компетентність є одним з основних
компонентів особистості або сукупністю відомих властивос)
тей особистості, що обумовлюють успіх у вирішенні основ)
них завдань; компетентність є системою відомих властивос)
тей особистості, що виражається в результативності виріше)
них проблемних завдань; компетентність є однією із власти)
востей прояву особистості й міститься в ефективності рішен)
ня проблем, що зустрічаються в сфері діяльності людини й
здійснюваних в інтересах даної організації [7, с. 43]. З наве)
деного вище випливає, що поняття "компетентність" може за)
стосовуватися на різних рівнях і, залежно від контексту, на)
повнюватися різним змістом. І перше, на що необхідно звер)
нути увагу, це те, що компетентність розглядається у тісно)
му зв'язку з ефективністю роботи, оскільки спеціаліст по)
єднує свої професійні та особистісні якості тільки в діяль)
ності, або у конкретній ситуації. Все це актуалізує питання
сутності професійної компетентності.

Поняття професійної компетентності тлумачиться в
науці з державного управління з різних теоретико)методо)
логічних позицій. Так, з точки зору діяльнісного підходу
професійна компетентність містить знання, уміння, навич)
ки та способи виконання роботи на високому рівні кваліфі)
кації відповідно до конкретних умов для задоволення пев)
них потреб. З погляду особистісно)діяльнісного підходу
компетентність представлена через стан особистісної сфе)
ри людини як інтегративна якість, яка опосередковує
діяльність і спрямована на підвищення її ефективності [8, с.
15]. Професійна компетентність в акмеологічному підході,
який синтезує принципи діяльнісного й особистісно)діяль)
нісного підходів, розуміється як професійна підготовленість
і здатність суб'єкта праці (фахівця або колективу) до вико)
нання завдань і обов'язків повсякденної діяльності. Вона
виступає мірою й основним критерієм визначення його
відповідності вимогам сукупної праці [9, с. 142].

Так чи інакше, але між вказаними підходами не існує
принципових розбіжностей, адже вказане поняття включає
в себе два компоненти: по)перше, коло повноважень будь)
якої установи, органу або фахівця, а, по)друге, коло питань,
у яких відповідний фахівець має знання, досвід, а також
необхідні здібності (індивідуально)психологічні якості) для
їх вирішення. Проте, важливо підкреслити, що в такому
контексті професійна компетентність виступає як мірило ре)
зультативності професійних обов'язків. У той час як про)
фесіоналізм, як ми з'ясували, також відображає ступінь про)
фесійної діяльності, її ефективність.

Професійну компетентність стосовно державної служ)
би доцільно розуміти як "технічну" підготовленість робіт)
ника до виконання професійних функцій, пов'язаних з пев)
ною посадою. Це передбачає, по)перше, знання державним
службовцем специфіки тієї сфери діяльності, у якій він пра)
цює, по)друге, володінням певним колом компетенцій як
показниками професійної компетентності. Звичайно конк)
ретні показники професійної компетентності безпосеред)
ньо залежать від посади та специфіки праці. Вітчизняний
дослідник О. Оболенський вважає, що державним службов)
цям, які пройшли відповідну професійну підготовку, мають
бути притаманні такі види компетенцій:

— функціональна — компетентність у сферах економі)
ки та державних фінансів, соціального і політичного парт)
нерства, технологій управління людськими ресурсами, пра)
ва, державного менеджменту, контролінгу, здатність до
аналітико)прогностичної діяльності, розробки альтернатив)
них рішень і обгрунтування вибору найефективніших;

— ситуативна — компетентність у вирішенні конкрет)
них проблем і тактичних завдань публічного управління;

— методична — здатність до сприйняття, осмислення
та адекватної інтерпретації, інформації, структурування
проблеми, системного реагування на неї;

— соціальна наявність ораторських, комунікативних
здібностей, вміння "працювати в команді", готовність до
співробітництва та вирішення конфліктів [10, с. 11].

Необхідність включення категорії "компетентність" у
теоретичну базу системи професійної підготовки і пере)
підготовки державних службовців зумовлена орієнтацією
сучасних стандартів державної служби на діяльність висо)

кокваліфікованого фахівця, здатного ефективно викорис)
товувати свої знання, досвід, особистісні та професійні
якості для ефективного виконання своїх посадових обо)
в'язків на займаній посаді.

ВИСНОВКИ
З огляду на вимоги до якості кадрового складу державної

служби, які базуються на професіоналізмі та компетентності,
представлені у чинній нормативно)правовій базі та відобра)
жені в науковій літературі з державного управління, встанов)
лено, що наукові категорії "професіоналізм державного служ)
бовця", "компетентність державного службовця" та пов'язані
із ними терміни потребують узгодження на категоріальному
рівні із поняттям "професійна підготовка та перепідготовка
державних службовців". Останнє доречно розуміти як педа)
гогічний аспект професіоналізації фахівців державної служ)
би, що здійснюється системою спеціалізованих вищих навчаль)
них закладів з метою набуття ними рис професіоналізму, не)
обхідних для ефективного виконання службових обов'язків,
шляхом вироблення та розвитку їх управлінських компетент)
ностей. Зрозуміло, що подібне тлумачення професійної осві)
ти управлінських кадрів державної служби потребує щонай)
менше перегляду традиційних визначень підготовки та пере)
підготовки державних службовців та істотних змін до змісту
освітньо)кваліфікаційних рівнів. Проте воно, принаймні, вра)
ховує вимоги до якості кадрового складу державної служби,
представлених у чинній нормативно)правовій базі та науковій
літературі з державного управління.

Отже, грунтуючись на вищенаведеному матеріалі, може)
мо відзначити, що розглянуті нами поняття мають важливе
теоретичне значення щодо формування вимог до сучасної
системи професійної підготовки та перепідготовки держав)
них службовців. Орієнтація сучасної державної служби на
високий професійний рівень її фахівців, що уособлюється у
професіоналізмі і компетентності як кінцевому результаті
професіоналізації державних службовців, вимагає від систе)
ми професійної освіти кадрів державної служби формуван)
ня та реалізації нових науково)методичних підходів до
професійної підготовки та перепідготовки останніх, засно)
ваних на досліджуваних наукових категоріях.

Що стосується перспектив подальших розвідок у дано)
му напрямі, то вони полягають у дослідженні політико)пси)
хологічних аспектів підготовки та перепідготовки держав)
них службовців в Україні.
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