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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна служба як інститут влади зазнає глибо-

ких змін, які пов'язані з новими економічними, політич-
ними, соціальними умовами життя України. Кожна зміна
структури і принципів управління державою призводить
до природної зміни вимог до професійних характерис-
тик обслуговуючого персоналу. Державні службовці як
носії корпоративної культури, як фахівці, які запровад-
жують в життя державні задуми та ідеї, як соціальні ме-
неджери сьогодні знову привертають увагу дослідників
[3].

Природне і соціальне середовище невіддільні одне від
одного. Погіршення екологічної ситуації в Україні яка все
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більше впливає на здоров'я людей, стала атрибутом сучас-
ності. Однією з основних причин такого становища є низька
ефективність системи державного управління природоохо-
ронною сферою України. Об'єктивна реальність змушує
звернути особливу увагу на професійну підготовку держав-
них службовців у частині формування в структурі їх життє-
вої компетентності як важливої складової — екологічної
компетентності та екологічної культури. Формування сучас-
ної екологічної культури державних службовців передбачає
знання і вміння реалізувати ідеї сталого розвитку, та відпо-
відну діяльнісну поведінку щодо забезпечення екологічно-
го соціально-економічно збалансованого розвитку людства
[1].



Інвестиції: практика та досвід № 19/2014148

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні комплексного дослідження проблематики
екологічної культури та компетентності зокрема екологіч-
ної компетенції державних службовців, які працюють у сис-
темі управління охороною навколишнього середовища досі
не проводилося.

Сучасний стан і розробленість проблеми характери-
зується наявністю значної кількості досліджень, присвяче-
них аналізу, оцінці і процесам формування професійної
діяльності державних службовців. Компетентність, як спе-
цифічна характеристика конкретної професійної діяльності
суб'єкта розглядалася А. Кохом, О.С. Кузьміним, О.Г. Пух-
кал Л.О. Петровською, Н.В. Кузьміною, Ю.М. Жуковим,
П.В. Растянниковим, Е.А. Яблоковою, А.П. Ситніковим,
O.A. Деркачем, Л.І. Елшиною, Р.Л. Кричевським, Л.І. Бере-
стовим, С.Ю. Степановим, О.А. Поліщук, І.М. Семеновим,
А.С. Гусєвою, А.К. Марковою, А.А. Бодалевим, І.Є. Елиною
[2].

Окремим аспектам формування екологічної культури
підготовки спеціалістів у навчальних закладах присвятили
свої дослідження О.А. Король, Т.В. Кузнєцова, С.Н. Либідь,
В.В. Львова, Н.Р. Ніжник, П.Н. Пономарьова, Г.Д. Пустовіт,
І.В. Розпутенко, Г.Н. Тарасенко, М.Н. Швед, Л.Н. Титарен-
ко [8].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в науково — методологіч-

ному обгрунтуванні сутності поняття, видів та шляхів фор-
мування екологічної компетентності державних службовців
в процесі їх професійного навчання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Професійна діяльність державних службовців вира-
жається в сполученні індивідуальних, колективних і суспіль-
них інтересів, створення цінностей, традицій і корпоратив-
ного духу держави і у своїй основі спрямована на сооргані-
зацію громадян країни, тобто об'єднання людей за терито-
ріальною ознакою або об'єднання членів колективу держав-
ної установи.

Державні службовці, будучи основними носіями дер-
жавного політичного ладу, володіючи компетентністю в
різних галузях знання (фінанси, право, теорія і практика
управління, соціологія, психологія, екологія тощо) реалізу-
ють себе в процесі якісного становлення держслужби як
професіонали. Компетентність кадрів державних структур
дозволяє ефективно здійснювати не тільки їх індивідуальну
діяльність, але і роботу організації в цілому в режимі функ-
ціонування (або відтворення раніше засвоєних способів
діяльності) [3].

І.Є. Еліна вважає, що компетентність як багатопарамет-
рична та інтегральна характеристика професійної діяльності
в своїй основі визначає відповідність суб'єктивних здібнос-
тей державних службовця об'єктивним функціям діяльності
суб'єкта в системі державної служби.

Компетентність виступає як співвідношення покликан-
ня і визнання професіонала на різних рівнях системи діяль-
ності державних службовців.

Згідно з О.Ю. Оболенським, компетентність державно-
го службовця — певний рівень його інтелектуального, пси-
хологічного та функціонального стану, який відображає
конкретні сфери професійної діяльності та зумовлює у своїй
єдності якісну визначеність професіонала. Це також на-
явність глибоких фахових знань у певній галузі чи сфері
діяльності, уміння аналізувати та прогнозувати розвиток
ситуацій та використовувати здобуті на практиці знання
щодо вирішення певних проблем, а також правомочність
вирішувати їх, уповноваженість відати певними справами [2].

Професійна діяльність державних службовців має
відмітну особливість, яка полягає в тому, що вона
здійснюється як би в двох самостійних, але взаємодіючих
процесах: у процесі інноваційного розвитку і в процесі бю-
рократичного функціонування держави. В даний час ком-
петентним визнається такий спеціаліст державної служби,
який за своїми професійними здібностями та досвідом адек-
ватний одному з названих процесів. Аналіз різних професій
у системі держслужби дозволяє виділити у державних служ-
бовців два типи структури діяльності: консервативний і
змінний.

Суб'єкти, що мають змінну структуру діяльності,
відносяться до "інноваційного" типу, тобто є фахівцями,
без яких неможливе проведення змін професійних норм
діяльності у відповідності з вимогами процесу розвитку
організації. Суб'єкти, які мають стабільну структуру діяль-
ності, є "консерваторами", тобто фахівцями, які перед-
бачають лише одну послідовність виконання дій. Таким
чином, сукупність об'єктивних параметрів і суб'єктивних
властивостей структури професійної діяльності зумовлю-
ють її результативність та характеризують компетентність
фахівця [3].

Враховуючи актуальність та важливість проблеми про-
фесійної компетентності державних службовців, у 2012 році
за репрезентативною вибіркою (з урахуванням віку, статі,
посади та стажу державної служби) було проведено опиту-
вання 632 службовців місцевих державних адміністрацій
України (табл. 1).

За результатами дослідження рівень професійної
компетентності державних службовців місцевих органів
влади за п'ятибальною шкалою складає 3,34 бала, що
свідчить про середній, але достатній рівень професійної
компетентності адміністративного персоналу. Крім того,
професійний рівень посадових осіб керівного складу
дещо вищий (3,98), ніж рівень спеціалістів (3,85).
Найбільш суттєва різниця (-0,21) у професійній компетен-
тності керівників та спеціалістів за інтелектуальним ком-
понентом, а її морально-психологічна складова оцінюєть-
ся майже однаково.

Але, аналізуючи таблицю 1, можливо відмітити, що се-
ред основних компетентностей державних службовців
зовсім не відмічена екологічна компетентність фахівців,
згідно з цим можливо зробити висновок, що така компетен-
ція сьогодні не розглядується як одна з складових загаль-
ної професійної компетенції державного службовця. Тоб-
то, питанню формування екологічної компетенції не при-
діляється уваги при підготовці та оцінці працівників держав-
них служб.

Колонькова О.О., Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л., ана-
лізуючи поняття екологічної культури, приділяють увагу та-
кому поняттю, як "екологічна компетентність особистості".
З погляду акмеології, "компетентний — це знаючий, про-
відний у певній сфері фахівець, який має право відповідно
до своїх знань та повноважень робити або вирішувати будь-
що, судити про будь-що", а компетентність у свою чергу є
"характеристика володіння знаннями, які дозволили б су-

Складові професійної 

компетентності 
Керівники Спеціалісти 

Різниця 

в балах 

Фахова 3,98 3,85 0,13 

Ділова 3,93 3,79 0,14 

Морально-психологічна 3,75 3,74 0,01 

Соціальна 3,73 3,67 0,06 

Інтелектуальна 3,95 3,74 0,21 

 

Таблиця 1. Оцінка професійної компетентності
керівників та спеціалістів місцевих органів

влади (за п'ятибальною шкалою)

Джерело: [9].
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дити про будь-що, виказувати відоме, авторитетну думка в
певній сфері" [7].

Екологічна компетенція об'єднує предметний (когнітив-
ний), професійно-орієнтовний, життєвий та особистісно-
ціннісний компоненти та забезпечує здатність виокремлю-
вати, розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, спря-
мовані на забезпечення екологічної рівноваги та раціональ-
ного природокористування.

Екологічна компетентність безумовно є складовою про-
фесійної компетентності (рис. 1).

Єдиного підходу до визначення поняття екологічної
компетентності немає. На основі аналізу праць учених
(С. Вітвицька, І. Єрмаков, В. Краєвський, О. Овчарук, Д.
Равен, А. Хуторськой), на наш погляд, екологічну ком-
петентність можна визначити як інтегрований результат
навчальної діяльності майбутніх державних службовців,
який формується передусім завдяки опануванню змісту
предметів екологічного спрямування і набуттям досвіду
використання екологічних знань у процесі навчання
предметів спеціального і професійного циклів і, зокре-
ма, інформаційних технологій, а її  структуру як су-
купність мотиваційного, інтелектуального та діяльнісно-
го складників.

Рівень екологічної компетентності можна визначити за
трьома критеріями: когнітивним, ціннісним та діяльнісно-
практичним (рис. 2).

1. Когнітивний критерій:
— знання принципів організації та функ-

ціонування екосистем, що визначають якість навко-
лишнього середовища, виробництва та здоров'я
людини;

— знання про екологію рідного краю;
— вміння правильно аналізувати та встановлю-

вати причинно-наслідкові зв'язки екологічних про-
блем;

— вміння прогнозувати екологічні наслідки
людської та професійної діяльності, оцінювати еко-
логічні відносини у контексті концепції стійкого
розвитку країни.

2. Ціннісний критерій:
— почуття співпереживання та співчуття при-

роді;
— незалежність в екологічних судженнях;
— переконаність у необхідності щоденно дот-

римуватися міри, норм і правил природокористу-
вання, бережливого відношення до природного
середовища у повсякденному житті та професійній
діяльності;

— стійкий інтерес до проблем взаємодії сус-
пільства з природою, розуміння необхідності роз-
в'язання виникаючих протиріч;

— необхідність у пізнанні екологічних відно-
син, інтерес до них у процесі навчання.

3. Діяльнісно-практичний критерій:
— вміння протистояти проявленням екологічного ван-

далізму у професійній праці, у повсякденному житті та со-
ціальній діяльності;

— звичка дотримуватися екологічних норм поведінки
та проявлення екологічної ініціативи в процесі оволодіння
професією [6].

Методичний аспект проблем підготовки екологічно
грамотного державного службовця грунтується на за-
садах міждисциплінарних зв'язків, що дає змогу все-
бічно аналізувати будь-яке негативне явище у навко-
лишньому середовищі, що виникло під впливом антро-
погенної діяльності, глибше осмислювати теорію взає-
мозв'язків суспільства і природи та будувати практич-
ну діяльність на науковій основі гармонізації  таких
взаємозв'язків.

Процес формування екологічної компетентності сту-
дентів — майбутніх державних службовців, повинен вклю-
чати наступні компоненти:

— формування адекватних екологічних уявлень. Така
система уявлень дозволяє особистості знати, що і як відбу-
вається у світі природи та між людиною та природою, і як
варто поводитися з погляду екологічної доцільності. Так
формується властива екологічної особистості включеність
до світу природи. Головним орієнтиром при вирішенні цьо-
го завдання екологічної освіти є формування розуміння

єдності людини і природи, що сприяє ви-
никненню психологічної включеності у
світ природи;

— формування ставлення до приро-
ди. Наявність екологічних знань не га-
рантує екологічно доцільної поведінки
особистості, для цього необхідно відпо-
відне ставлення до природи. Воно виз-
начає характер взаємодії з природою,
його мотивів, готовність вибирати еко-
логічні стратегії поведінки, іншими сло-
вами, стимулює діяльність з точки зору
екологічної доцільності. Так формуєть-
ся суб'єктивний характер сприйняття
природних об'єктів, що властивий еко-
логічній особистості. Головним орієнти-
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Рис. 1. Екологічна компетентність фахівця
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ром при вирішенні цього завдання є формування суб'єктної
модальності суб'єктивного ставлення до природи;

— формування системи вмінь і навичок (технології)
взаємодії з природою [5].

Екологічна освіченість особистості виявляється у її здат-
ності приймати рішення, діяти на основі ієрархії суспільно і
особистісно значущих цінностей і потреб, користуючись
здобутими знаннями і набутими вміннями. Формування у
громадянина здатності приймати рішення та діяти в інтере-
сах збереження довкілля є провідною світовою тенденцією
розвитку екологічної освіти, яка потребує переорієнтації
основної уваги із забезпечення знань на опрацювання про-
блеми та знаходження важливих рішень. Останнім часом
екологічна компетентність виступає визначним у світі кри-
терієм та інтегрованим показником якості екологічної осві-
ти.

Таким чином, екологічна компетентність майбутнього
державного службовця повинна бути частиною власне жит-
тєвої позиції.

У 2011 році була прийнята "Комплексна професійна
програма екологічної підготовки державних службовці".

Комплексна професійна програма екологічної підготов-
ки державних службовців призначена для надання загаль-
ної обов'язкової комплексної освіти в галузі охорони навко-
лишнього природного середовища державним службовцям,
дотримання кваліфікаційних вимог щодо наявності еколог-
ічних знань для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'я-
зана з використанням природних ресурсів та призводить до
впливу на стан навколишнього природного середовища (ст.
7. "Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього при-
родного середовища" Закону України "Про охорону навко-
лишнього природного середовища") [4].

Крім того, що ця програма призначена для підготовки
майбутніх держаних службовців, вона також розрахована
для одноразового проходження навчання всіма державни-
ми службовцями, які не мають фахової екологічної підго-
товки.

Комплексна професійна програма екологічної підготов-
ки державних службовців також використовується для про-
фесійної екологічної підготовки посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад.

На сучасному етапі розвитку професійної підготовки
державних службовців екологічна підготовка має стати важ-
ливою складовою повноцінної ефективної системи неперер-
вного професійного навчання державних службовців, яка
буде відповідати кращим європейським стандартам профес-
ійної освіти.

Мета комплексної професійної програми — забезпечен-
ня комплексної професійної екологічної підготовки держав-
них службовців для надання державним службовцям спец-
іальних знань і практичних навичок у справі охорони довкі-
лля, раціонального природокористування та екологічної
безпеки і формування необхідного рівня їх екологічної ком-
петентності та соціальної відповідальності при прийнятті
екологічно значущих управлінських рішень з урахуванням
сучасних міжнародних і національних вимог сталого розвит-
ку.

Екологічні виклики сьогодення, відповідальність сусп-
ільства за збереження довкілля для нинішніх та майбутніх
поколінь, процеси євроінтеграції обумовлюють необхідність
забезпечення екологічної виваженості та обгрунтованості
управлінських рішень, які призводять до впливу на довкіл-
ля. Вирішення економічних та соціальних проблем, які сто-
ять перед суспільством на місцевому, національному та гло-
бальному рівнях без врахування екологічної складової на
сучасному етапі розвитку суспільства та держави не можли-
во.

Згідно із статистичними даними, 15% керівних кадрів у
світі приймає рішення, які впливають на 85% ресурсів пла-

нети, збереження та відновлення чи забруднення довкілля.
Недостатність екологічних знань у всіх сферах суспільства
призводить до більшості порушень природоохоронного за-
конодавства і є причиною бездіяльності керівництва і не-
адекватної реакції населення. Тому підвищення рівня еко-
логічної свідомості державних службовців, набуття ними
компетентності та практичних навичок щодо виконання своїх
посадових обов'язків та службових завдань з урахуванням
екологічної складової буде сприяти підвищенню ефектив-
ності реалізації державної екологічної політики, зменшен-
ню ризиків виникнення екологічних катастроф або наслідків
від їх виникнення, зміцненню здоров'я нації, створенню пе-
редумов для збереження національного багатства нашої
країни і досягнення сталого розвитку.

Основними завданнями формування екологічної ком-
петентності державних службовців є формування та набут-
тя компетентності, відповідальності, навичок та вмінь з та-
ких питань:

комплексне управління в області охорони навколишнь-
ого природного середовища, проведення відкритої науко-
во-технічної політики у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища і використання природних ресурсів;
координація діяльності всіх структурних ланок, установ і
організацій у галузі охорони довкілля і природних ресурсів;
оцінка і прогнозування антропогенного впливу на довкілля,
а також стан і використання природних ресурсів; формуван-
ня нормативно-методичної бази у галузі охорони навколиш-
нього природного середовища, регулювання природокори-
стування, забезпечення екобезпеки; організація єдиної дер-
жавної системи екологічного моніторингу;

— організація і здійснення державного контролю у га-
лузі охорони навколишнього природного середовища і ви-
користання природних ресурсів, а також дотримання норм
екобезпеки; забезпечення населення екологічно значущою
інформацією; організація природно-заповідної справи, уп-
равління природно-заповідним фондом; реалізація обо-
в'язків України в міжнародному співробітництві по охороні
навколишнього природного середовища і раціональному
природокористуванні.

Отже, такі фахівці повинні:
— володіти теоретичними основами державного, соц-

іального та екологічного управління; мати необхідні знання
в області загальної екології, раціонального природокорис-
тування, екологічного права; вміти користуватися метода-
ми екологічної експертизи і моніторингу навколишнього
природного середовища, економічного регулювання приро-
докористування; добре знати сучасні технології управління
на локальному і регіональному рівнях, у галузі охорони на-
вколишнього природного середовища, використання при-
родних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; воло-
діти способами управління, що відображають інтереси в
області екології та цінностні орієнтири колективів вироб-
ництв різних форм власності і підпорядкованості, налагод-
жувати їх взаємодії з державними і суспільно-політичними
інститутами і структурами;

— вміти готувати суспільну думку при реалізації круп-
них господарських проектів, які стосуються інтересів широ-
ких верств населення або впливають на екологічну ситуа-
цію в регіонах, містах та інших населених пунктах; вирішу-
вати конфліктні ситуації і протиріччя з органами управління
інших регіонів, коли здійснювані господарські заходи ве-
дуть до змін екологічної ситуації в прилеглих областях та
територіях; добре знати нормативи забруднень навколиш-
нього природного середовища підприємствами промисло-
вості, транспорту, сільського господарства, форми і розмі-
ри платежів за забруднення навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів;

— мати уяву про методи формування бюджетних та
позабюджетних екологічних фондів і способи контро-
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лю за їх витратами; вміти прогнозувати соціально-еко-
номічні наслідки господарських рішень, що стосуються
територій і організацій; володіти сучасними методами
аналізу управлінського процесу, знати науково-обгрун-
товані критерії його ефективності, вміти забезпечувати
оптимальне функціонування державної служби і органі-
зацій, що займаються питаннями управління у галузі еко-
логії і природокористування; підвищувати професійну
кваліфікацію, оволодівати передовим вітчизняним і за-
рубіжним досвідом, пов'язаним з охороною навколиш-
нього природного середовища і переходом до стійкого
розвитку.

Таким чином, саме за допомогою обов'язкового введен-
ня професійної екологічної підготовки та забезпечення по-
дальшого удосконалення та оновлення екологічних знань,
набутих навичок та вмінь державний службовець буде в
змозі обгрунтовано передбачати і прогнозувати свою
діяльність, пов'язану із природокористуванням, сприяти
переборенню системної кризи, запобігати подальшому роз-
витку місцевих, національних та глобальних екологічних
проблем.

Отже, розглянули сутність, місце та значення еко-
логічної компетентності в професійній діяльності дер-
жавних службовців та підходи до формування екологіч-
ної культури службовців у системі їх професійної підго-
товки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕННЬ

Формування екологічної компетентності державних
службовців, особливо тих хто уповноважений державою
здійснювати управління процесами природокористування та
природозбереження, є одним із найголовніших завдань ос-
віти сталого розвитку. Екологічна культура державних служ-
бовців дасть їм змогу приймати управлінські рішення, які
забезпечать збалансованість соціально-економічного роз-
витку суспільства та збереження довкілля. Механізми прий-
няття управлінських рішень, які забеспечать збереження
екологічної рівноваги в суспільстві потребують окремого
дослідження.
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