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О.В.Акіліна, 
кандидат економічних наук, доцент, 

Застосування компетентнісного підходу при підготовці магістрів 
за спеціальністю "Публічна політика та управління" 

Соціально-економічні й політичні зміни в житті, як України, так і сучасного світу в ціло-
му, актуалізують потребу у вдосконаленні публічного управління, що вимагає і відповідних 
перетворень у сфері професійної освіти державних службовців. Надаючи, в цілому, глибокі 
теоретичні знання, традиційна система освіти потребує більшого зосередження уваги на прак-
тичну підготовку державних службовців, стимулювання розвитку професійних компетентное-
тей, що відповідають європейським стандартам та найбільшою мірою затребувані для роботи в 
різних структурах державної влади й інших сферах публічного управління. У зв'язку з цим, 
модернізація системи професійної підготовки державних службовців повинна стати одним з 
ключових завдань в контексті загального реформування системи державного управління в Ук-
раїні, підвищення її результативності й ефективності. 

Нині більшістю розвинених країн світу активно використовується як засадничий компе-
тентнісний підхід в підготовці управлінських кадрів, що відкриває ширші перспективи щодо 
професійного розвитку державних службовців, ніж традиційний підхід "знати-вміти". Основи 
компетентнісного підходу в освіті закладені американськими дослідниками Д.Мак-Клеллан-
дом, Р.Бомцисом, JI. і С. Спенсерами. Питання запровадження компетентнісного підходу під 
час підготовки державних службовців висвітлювали М.Білинська, Н.Болюбаш, В. Луговий, 
С.Лукашев, В.Філіповський, С.Телешун, О.Пухкал, М.Стадник., І.Рейтерович та ін. Водночас 
евроінтеграційні процеси в українському суспільстві по новому поставили завдання щодо фор-
мування компетентностей мігістрів за спеціальністю "Публічна політика та управління", на 
засадах яких має створюватися зміст їх професійної підготовки. 

Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Бо-
лонського процесу. Запровадженню цього підходу присвячено європейський TUNING Project: 
Проект Європейської комісії "Налаштування освітніх структур в Європі", що реалізується з 
2000 року європейськими університетами. Проект охоплює переважну більшість країн, що підпи-
сали Болонську декларацію, включаючи й Україну. Компетентність, за проектом TUNING, це 
динамічна комбінація знань, розуміння, вмінь, цінностей, інших особистих якостей, що опису-
ють результати навчання за освітньою/навчальною програмою. 

Сутність проголошеного компетентнісного підходу до підготовки магістрів з публічної 
політики та управління має базуватися на таких положеннях: 
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- урахування галузі та профілю попередньої підготовки державних службовців при фор-
ні їх базових знань, навичок і вмінь, необхідних для виконання основних професійних 
ій; 

- набуття загальних компетентностей; 
- формування фахових компетентностей, які дають змогу ефективно діяти на конкретно-

робочому місці. 
Окремо хотілось би зупинитися на питанні відмінностей ключових компетентностей 

'стрів з публічної політики та управління від ключових компетентностей бізнес-менеджерів. 
відмінності пов'язані з тим, що держава є корпорацією особливого типу, яка належить су-
ьству в цілому. Звідси, стратегія отримання доходів як прибутку, стійкого зростання дохо-

, ринкової експансії, повинна замінюватися в публічному управлінні на стратегію можливо-
послаблення фіскального гніту без збитку для соціальних програм, доцільного витрачання 
иманих коштів, відмови від тотального регулювання і взагалі від державної експансії в гро-
ьке життя. Відкритість і прозорість функціонування державних органів повинна бути підпо-
ована вимогам прогресуючої стабілізації і поліпшення громадського життя, балансування 
ресів різних громадських груп. 

В процесі підготовки магістрів з публічної політики та управління, аналітичний напрям 
агає найбільшої концентрації на вивченні теорії державного управління, з акцентом на ос-
ня логіко-математичного апарату, який повинен застосовуватися при побудові й оцінці 

елей управління. Аналіз програм і політик, включаючи прорахунок техніко-економічних 
унтувань проектів і вивчення наслідків ухвалення рішень (у тому числі соціальних), не-
иві без розширення набору учбових курсів, що закладають основи застосування матема-
х знань, зокрема, математичної статистики, математичного моделювання, деяких розділів 
ального управління і теорії ігор. Соціальна статистика, а також комплекс правових дис-

пін повинні забезпечити можливість виключити абстрактні моделі, що не відносяться до 
них управлінських ситуацій, і помістити "корисні" моделі в економіко-правовий і со-
ний контекст. 
Практичні уміння і навички підготовки аналітиків повинні трансформуватися в розуміння 

іння застосувати теоретичний апарат. Це неможливо без посилення гуманітарного циклу 
циплін (філософії публічного управління, логіки соціального управління, теорії та практи-
оціального розвитку в глобалізованому світі), що забезпечує формування "твердих" світо-
их орієнтирів, загальнокультурних, інформаційно-аналітичних і проектних компетентнос-

При підготовці магістрів з публічної політики та управління мають бути закладені навички 
"У і обробки матеріалу для подальшого аналізу (включаючи інтернет-джерела), орієнтуван-
теорії управління, критико-аналітичного мислення. 
У рамках компетентнісного підходу відбувається формування не лише кваліфікованого 

вця в конкретній сфері діяльності, але і громадянина з розвиненою системою цінностей і 
дінкових установок. Для магістрів з публічної політики найважливіше значення має воло-

управлінською і комунікативною компетентностями. Специфіка функціонування сучас-
органів державної влади і місцевого самоврядування, в якій за керівником часто залишається 

функція підписання вже готового документу, диктує потребу в розвитку управлінської 
тенції. В той же час, особливу значущість в силу самої специфіки спеціальності публічна 
ака, що входить в професійний кластер "людина-суспільство" і "людина-людина", має 
ікативна компетентність. Власне кажучи, уся трудова діяльність майбутнього фахівця в 
або іншому ступені буде ґрунтуватися на комунікативній функції, спілкуванні з громадя-
, представниками комерційних структур, суспільно-політичних організацій і цивільних 

з керівниками виконавчих органів влади і депутатами. 
На завершення необхідно відмітити, що ефективність програм професійної підготовки 
вних службовців прямо залежить від того, чи буде завдяки цим програмам створена взаємна 
іеність як держави і державних установ, так і окремих державних службовців у вдоско-

,.і професійних якостей співробітників управлінських структур. Особлива увага має бути 
єна забезпеченню безперервності освітнього процесу для державних службовців. У ідеалі, 
здобуття базової професійної освіти, державні службовці повинні удосконалювати свої 
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професійні знання, уміння і навички, розвивати необхідні компетенції впродовж усієї своєї 
професійної діяльності. 

Реалізація всіх вищеперерахованих заходів створить необхідні умови для підвищення 
ефективності діяльності органів публічного управління, що є стратегічним завданням у на-
прямі вдосконалення політичної системи країни. 
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Забезпечення професійного розвитку персоналу 
в системі державного управління соціальною сферою регіонів 

Відповідно до задекларованого прагнення України інтегруватися до Європейського Со-
юзу Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020" передбачено першочергову реалізацію низ-
ки всеохоплюючих реформ, серед яких реформування державного управління та державної 
служби, реформа регіональної політики та соціального захисту населення [6]. Відтак зумов-
люється й необхідність здійснення модернізаційних перетворень у системі державного управ-
ління соціального розвитку регіонів, важливість та доцільність яких актуалізується, до того ж, 
загостренням проблем регіональних диспропорцій рівня та якості життя населення, надмірної 
нерівності у доступі до ресурсів та поширення соціального відторгнення в регіонах України, 
що посилюються внаслідок впливу як світових процесів глобалізації та інтеграції, так і військо-
вих подій на Сході. 

При цьому успішне здійснення процесів модернізації державного управління соціального 
розвитку регіональних систем зумовлює потребу забезпечення державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування у "висококваліфікованих кадрах, ерудованих, компетентних 
управлінцях з інноваційним мисленням, здатних до відповідального прийняття управлінських 
рішень" [3, с. 11]. Цей складний і безперервний процес передбачає удосконалення державної 
кадрової політики, метою якої нормативно визначено саме забезпечення всіх сфер життєдіяль-
ності держави кваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів у 
контексті розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою еко-
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