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Професійна компетентність

У “Законі про державну службу”, вперше на 

рівні закону визначаються:

• поняття професійної компетентності як 

основи системи управління персоналом на 

державній службі;

• конкретні вимоги до рівня професійної 

компетентності претендентів на посади.



Професійна компетентність

• “професійна компетентність”  широкому сенсі 
розуміється як ступінь соціальної і психічної 
зрілості людини, який обумовлює загальний рівень 
психічного розвитку особистості, готовність до 
певного виду діяльності, можливість успішно 
функціонувати у суспільстві та інтегруватися у 
нього. 

• у вузькому розумінні  - “професійна компетентність” 
це якісна характеристика діяльності : міра 
інтегрованості людини у діяльність, що передбачає 
певну світоглядну спрямованість особистості, 
ціннісне ставлення до діяльності та її предметів.



Професійні компетенції 

державного службовця

• Узагальнені вимоги до знань, поведінкових проявів 
та особистісних професійно важливих якостей, які 
необхідні державному службовцю будь-якого рівня 
чи посади називають  професійними 
компетенціями.

• Поєднання певних компетенцій у профілі 
компетентності та використання їх як основи 
кваліфікаційних вимог, дає можливість забезпечити 
оптимальну відповідність індивідуальних 
характеристик кандидата при відборі на певну 
посаду або в процесі якісної оцінки роботи 
державного службовця.



Профіль компетентності

До профілю компетентності включають: 

• ключові компетенції це компетенції над-індивідуального рівня, загально 

необхідні всім працівникам для успішної роботи на кожній посаді.

• компетенції посади (функціональні компетенції) – це характеристики, 
які вимагаються від працівника на конкретній посаді, вони є спільними 
для групи посад певного управлінського рівня і характеризують 
необхідні знання, уміння та навички. 

• компетенції професійного завдання це характеристики, які 
стосуються специфіки роботи залежно від фахової 
спеціалізації і забезпечують спрямованість професійної 
діяльності на досягнення вимірюваних результатів.



Ключові компетенції державних 

службовців групи  посад «спеціаліст»

• Основні види діяльності: здатність до саморегуляції, планування 
власного професійного розвитку та зростання самостійна 
організація виконання певних завдань, встановлення власних 
пріоритетів.

• Комунікація: здатність будувати такі робочі відносини, що сприяють 
запобіганню конфліктів в групі, демонстрація поваги до колег, 

• уміння працювати в команді, підтримувати робочі зв’язки. 

• Бачення майбутнього: здатність формулювати бачення власних 
перспектив у контексті розвитку підрозділу державної служби.

• Аналітичне мислення: уміння логічно міркувати, знаходити аргументи 
і докази, давати пояснення.

• Креативне мислення: використання інноваційних підходів та нових 
технологій в процесі виконання завдань.



Психологічні складові забезпечення професійної 

компетентності державних службовців

• Ефективне використання власного ресурсу 

особистості;

• Реалізація основних потреб у процесі здійснення 

професійної діяльності, наявність високої мотивації 

праці;

• Знання психологічних законів та їх врахування для  

забезпечення ефективної взаємодії державних 

службовців.


