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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Демократичні зміни, які відбуваються в суспільстві,

спрямовані на підвищення ефективності діяльності
органів державної влади з надання якісних управлінсь+
ких послуг. У практику роботи державної служби впро+
ваджуються нові системи управління персоналом на
основі компетенції та компетентності. Все це змушує
змінювати вимоги до керівників органів державної вла+
ди, у тому числі й у питаннях, які пов'язані з їх психоло+
гічною компетентністю. Від неї залежить підвищення
ефективності діяльності органів державної влади з на+
дання якісних адміністративних послуг населенню. По
суті це є лейтмотивом проведення реформи державної
служби в Україні, відповідно до закону про державну
службу, підписаному Президентом 10 січня 2012 р.

Керівник органу державної влади — це особа, на
яку покладені функції управління колективом держав+
них службовців, та організацією їхньої діяльності по
виконанню функцій і завдань держави. Але керівник
повинен не тільки виконувати покладені на нього права
й обов'язки, але й уміти бачити дрібні нюанси в настрої
й поводженні працівників, розуміти їх бажання, вміти
будувати свої взаємини з ними, вирішувати психологічні
проблеми підлеглих, які виникають у сфері професійній,
управлінської діяльності. Від його компетентності,
здібностей, умінь творчо використовувати психологічні
знання в ситуаціях, які виникають в процесі його робо+
ти, залежить ефективна робота органу державної вла+
ди і місцевого самоврядування.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема психологічної компетентності поступово

знаходить відображення в дослідженнях В. Барко [1],
О. Бондарчук [2], Т. Єрмакова [4], О. Казаннікової [5],
Н. Кузьміної [7], А. Маркова [9], Л. Орбан+Лембрик [11],
О. Цільмак [13] та ін., які присвячені вивченню профес+
ійного становлення, розвитку та самовдосконалення
особистості, як суб'єкта професійної управлінської
діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "компетентність" походить від латинського

слова соmpetens, що в перекладі означає належний,
здібний. У словнику іноземних мов компетентність трак+
тується як: 1) володіння компетенцією; 2) володіння
знаннями, які дозволяють судити про щось [12, с. 241].

У тлумачному словнику сучасної української мови ком+
петентність визначається "як певна сума знань у особи, яка
дозволяє їй судити про що+небудь, висловлювати пере+
конливу, авторитетну думку" [3, с. 445]. У зарубіжній літе+
ратурі поняття "компетентність" використовується як ха+
рактеристика кінцевої мети навчання й інтегральне утво+
рення в структурі моделі фахівця [5]. А. Хуторський та В.
Краєвський розглядають компетентність як володіння
знаннями й здібностями [6, с. 3]. Н. Кузьміна розглядає
компетентність як сукупність психологічних знань, умінь,
навичок, необхідних для успішного навчання і розвитку
особистості [7, с. 37]. Інші — як підготовленість до певної
професійної діяльності й наявність професійно важливих
якостей фахівця, що сприяють цій діяльності [1].

А. Маркова розглядає компетентність як поєднан+
ня психічних якостей та станів, що сприяють розвитку
самостійності і відповідальності, навичок і вмінь дола+
ти труднощі [9].
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Отже цей аналіз дозволяє зробити висновок, що
існує декілька підходів до визначення змісту поняття
"компетентність". У першому випадку компетентність
пов'язують з компетенцією, в другому — зі знаннями й
здібностями. Однак термін "компетентність" не тотожній
терміну "компетенція", хоча вони й тісно пов'язані. Під
"компетенцією" як зазначається у великому тлумачно+
му словнику української мови, розуміється: 1) коло по+
вноважень якої+небудь установи або особи; 2) коло пи+
тань, в яких дана особа має знання, досвід [3, с. 445].

Новий словник іншомовних слів трактує компетен+
цію як: поінформованість, досвідченість у якій+небудь
галузі; кваліфікованість, авторитетність; коло повнова+
жень, прав якої+небудь установи, особи [14, с. 311].
Новий український тлумачний словник додає до цих виз+
начень: добру обізнаність із чимось; коло повноважень
певної організації, установи або особи [10, с. 296]. В.
Малиновський вважає, що компетенція державно+влад+
ним шляхом встановлює обсяг і зміст діяльності суб'єкта
державного управління з одночасним розмежуванням
його функцій і функцій інших суб'єктів як по вертикалі,
так і по горизонталі управлінської системи [8, с. 87].

Узагальнюючи, можна сказати, якщо компетент+
ність — поняття, яке висвітлює аспекти поведінки лю+
дини, пов'язані з виконанням роботи, і визначає основ+
ну характеристику особистості, яка досягла або здатна
домогтися високих результатів у діяльності, то компе+
тенція — поняття, що визначає сферу професійної
діяльності, в якій людина компетентна, — опис робо+
чих завдань чи очікуваних результатів. Саме тому ком+
петентність є похідною від компетенції і характеризує
індивідуальну специфіку кожного окремого суб'єкта як
носія компетенції. Можна погодитись з О. Бондарчук,
що знання, навички, здібності, мотиви, цінності та пе+
реконання розглядаються як можливі складові компе+
тентності, що роблять людину компетентною лише тоді,
коли забезпечують ефективне та якісне виконання нею
певної діяльності [2, с. 34].

Компетентність — це система внутрішніх ресурсів,
необхідних для ефективних дій у визначеному колі си+
туацій. Психологічна компетентність — це відносно са+
мостійна підсистема в структурі професійної компетен+
тності [5], суть якої, на думку Т. Єрмакова, полягає у
здатності індивіда взаємодіяти з людьми в системі міжо+
собистісних відносин, а тому включає вміння орієнту+
ватися в соціальних ситуаціях, визначати особистісні
особливості й емоційний стан інших людей, обирати
адекватні способи спілкування [4, с. 200].

Так, О. Цільмак трактує психологічну компетентність
як здатність особистості ефективно застосовувати
структуровану систему знань для побудови та налагод+
ження процесу особистісної, соціальної й професійної
взаємодії [13, с. 128]. Л. Орбан+Лембрик під психологі+
чною компетентністю розуміє сукупність комунікатив+
них, перцептивних та інтерактивних знань, які дають
змогу індивіду орієнтуватись у соціальних ситуаціях,
міжособистісних відносинах, приймати правильні рішен+
ня [11, с. 131].

Спираючись на ці міркування, у цілому психологіч+
ну компетентність особистості можна визначити як
успішність, конструктивність її діяльності на основі
ефективного застосування психологічних знань та вмінь

для розв'язання завдань чи проблем, які стоять перед
особистістю у системі "людина+людина". Тобто психо+
логічна компетентність є системним особистісним утво+
ренням, що виявляється на різних рівнях психологічної
реальності людини, у внутрішньому плані — у саморе+
гуляції, і зовнішньому плані — у діяльності та взаємодії
[2, с. 34].

Саме тому психологічна компетентність забезпечує
керівнику: адекватно оцінити власні здібності, можли+
вості, рівень домагань, психологічні особливості; оби+
рати найбільш ефективний варіант поведінки у певній
ситуації; регулювати власні емоційні стани, долати кри+
тичні життєві ситуації та ін. Вона дає йому: здатність ба+
чити перспективи розвитку своєї діяльності; уміння ство+
рити ефективну управлінську команду; самостійність і
винахідливість у прийнятті управлінських рішень; креа+
тивність і здатність до нововведень; динамічність у своїх
думках і вчинках.

Кожен керівник органу державної влади тією чи
іншою мірою — психолог, тому він повинен розбирати+
ся в почуттях, думках, настроях і намірах підлеглих.
Саме від його уміння спілкуватися з підлеглими, буду+
вати ділові взаємини, залежить ефективна робота орга+
нізації, якою він керує.

У сучасних кризових умовах керувати людьми, уп+
равляти колективом стає усе складніше внаслідок ціло+
го ряду причин:

— по+перше, ускладнилися управлінські, госпо+
дарські зв'язки (керівникові в цих умовах потрібно вміти
переконати працівників у доцільності тих або інших уп+
равлінських рішень, багатьох нововведеннях, сформу+
вати в них позитивне ставлення до внутрішнього прий+
няття його задумів);

— по+друге, підвищуються вимоги до професійної
компетентності керівника, складовою якої є певна пси+
хологічна підготовленість, здатність зацікавлювати, пе+
реконувати, доводити;

— по+третє, змінився духовний мир людини, рос+
туть і розвиваються потреби людей (моральні, пол+
ітичні, естетичні), істотно змінилися мотиви трудової
діяльності — все це вимагає сьогодні від керівника
нових знань психології колективу, уміння управляти
колективом (підбор працівників, формування між ними
правильних взаємин, зімкнення їх у єдиний трудовий
колектив, здатність передбачати можливі розбіжності
й попереджати їх, мобілізація колективних зусиль на
виконання управлінських завдань й інші) з новими ви+
могами часу.

Саме керівництво підлеглими, організація ефектив+
ної колективної діяльності — найголовніша функція ке+
рівника, тому йому важливо зосередити свою увагу на
підвищення власної психологічної компетентності, яка
полягає у знанні психологічних закономірностей, інди+
відуально+психологічних особливостей людей, умінні
оцінювати їх наміри, настрій, обирати стиль спілкуван+
ня з ними з урахуванням індивідуальних особливостей і
спрямовувати їх на успішну спільну діяльність в органі+
зації.

На нашу думку, психологічна компетентність керів+
ника органу державної влади включає взаємопов'язані
та взаємозумовлені знання, уміння і навички, які поля+
гають у тому, що керівник повинен:
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— розуміти психологічні особливості підлеглих, а
тому знати закони психологічного розвитку людини;

— уміти по зовнішніх ознаках розуміти психічний
стан працівника в певний момент, здатність поставити
себе на його місце, співпереживати з ним;

— уміти на основі висловлень, відносин, дій і вчинків
підлеглого визначати стійкі психічні властивості — ха+
рактер, здатності, переконання, погляди, смаки;

— уміти аналізувати вчинки й дії підлеглого і роби+
ти висновки про спонукальні мотиви його поводження,
про його плани і цілі;

— уміти спостерігати й аналізувати поводження й
діяльність підлеглого за тривалий період, бачити дина+
міку змін у його психічному розвитку, ріст (або затрим+
ку) у професійній, моральній, культурній й іншій сфе+
рах діяльності, та допомагати йому;

— уміти бачити, які соціальні ролі виконує праців+
ник в колективі, який вплив він робить на морально+пси+
хологічний клімат колективу та допомагати йому знай+
ти своє місце в колективі;

— розуміти, які соціально+психологічні явища
зріють у надрах колективу, попереджати й уміло вирі+
шувати проблемні (конфліктні) ситуації;

— розуміти психологічні сутності спілкування лю+
дей самих різних категорій, знати механізм і секрети
ділового спілкування;

— знати власні психологічні можливості, уміти пе+
редбачати наслідки своїх дій й об'єктивно оцінювати їх
результати.

Саме від вказаних знань, умінь і навичок їх розвитку,
вдосконалення залежить рівень психологічної компетент+
ності керівника, його власне особистісне зростання. Підви+
щення рівня психологічної компетентності, для того щоб
ефективно й конструктивно впливати на підлеглих повинно
стати метою розвитку кожного керівника органу держав+
ної влади. Але це, на нашу думку, залежить від здатності
керівника до активного, творчого розуміння свого внутрі+
шнього світу і оточуючих його соціально+економічних умов.

ВИСНОВКИ
Таким чином, психологічна компетентність керівни+

ка — глибоке розуміння психології окремих людей, усь+
ого колективу, уміння управляти психічним станом
підлеглих, формувати здоровий морально+психологіч+
ний клімат у колективі організації й на цій основі психо+
логічно забезпечувати виконання конкретних завдань
кожним працівником й колективом у цілому.

Психологічна компетентність керівника органу дер+
жавної влади є важливою складовою його професійної
майстерності. Тому її можна характеризувати з урахуван+
ням загальних і специфічних особливостей його профес+
ійної діяльності, як системну якість особистості, що
містить професійно+дієві особистісні установки і власти+
вості щодо засвоєння та ефективного використання пси+
хологічної інформації у процесі управлінської діяльності,
а також відповідні вміння, навички, які дозволяють йому
творчо і якісно здійснювати професійні функції.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Подальшого вивчення в сучасних у мовах потрібує
ефективність професійної діяльності керівника органу

державної влади через покращення його психологічної
підготовленості.
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