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DIGITAL COMPETENCIES OF A LEADER IN CIVIL SERVICE

У статті обгрунтовано необхідність підвищення рівня цифрових компетентностей державних служ"
бовців в умовах цифрових трансформацій суспільства, а особливо публічного сектору. Метою статті
є визначення ролі цифрових компетентностей у формуванні лідера на державній службі для успіш"
ної реалізації реформи державного управління в Україні. Методичною базою дослідження є звіти
щодо виконання Стратегії реформування державного управління України, рекомендації Організа"
цією Економічного Співробітництва та розвитку, звіти Національного агентства України з питань
державної служби, матеріали Міністерства та комітету цифрової трансформації України, Концеп"
ція розвитку цифрових компетентностей. У статті визначено зміни, які відбуваються у публічному
управлінні: масштабне використання інформаційно"комунікаційних та цифрових технологій; фор"
мування новітнього дизайну навчального простору; модернізація інфраструктурного оснащення;
впровадження нових технологічних і управлінських рішень у публічному просторі. У статті доведе"
но, що цифрова компетентність є базовою професійною компетентністю лідерського профілю дер"
жавного службовця, що потребує постійного вдосконалення протягом всієї його професійної діяль"
ності. Визначено стратегічні напрями розвитку цифрових компетентностей на державній службі.
Проаналізовано результати навчання та підвищення кваліфікації державних службовців різних ка"
тегорій щодо розвитку цифрових компетентностей. Також визначено потреби у професійному на"
вчанні державних службовців категорій "Б" и "В", що сприяють оновленню їх знань та розвитку про"
фесійних компетентностей. У висновках визначено, що на формування лідера на державній службі
впливають організаційні та соціальні фактори, які повинні спряти розвитку як особистих, так і профе"
сійних цифрових компетентностей (нова якість цифрової освіти, розвиток комунікаційних та IT"на"
вичок державних службовців; ефективні методи та умови навчання).

The article substantiates the need to increase the level of digital competencies of civil servants in the
context of digital transformations of society, especially the public sector. The purpose of the article is to
determine the role of digital competencies in the formation of a leader in the civil service for the successful
implementation of public administration reform in Ukraine. The methodological basis of the study is reports
on the implementation of the public administration reform strategy of Ukraine, recommendations of the
organization for economic cooperation and development, reports of the national agency of Ukraine for
civil service, materials of the ministry and the committee on digital transformation of Ukraine. The article



99

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Починаючи з 2012 року "концепція розвитку лідерства"

стала впроваджуватися у діяльність органів публічної вла�

ди в Україні. Зміни, які відбулися в суспільстві, за останні

два роки посилили рух публічного сектору у напряму циф�

ровізації суспільства та побудови інформаційної держави.

Впровадження механізмів електронного урядування доз�

волило наблизитися Україні до можливості участі у багать�

ох цифрових рейтингах. У 2018 році була затверджена "Кон�

цепція розвитку цифрової економіки та суспільства Украї�

ни на 2018—2020 роки", яка зазначила основні положення

розвитку держави в бік цифрових трансформацій. Тому

набуває все більшої актуальності формування та розвиток

цифрових компетентностей в суспільстві, особливо в орга�

нах державного управління на засадах лідерства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні науковці Бакаєва О. [1], Орлів М. [2] вже

визначили основні складові лідерського потенціалу на

державній службі та дослідили можливості його розвит�

ку. Так, Орлів М. [2] визначила, що складовими лідерсь�

кого потенціалу керівника сфери державного управ�

ління є: установки, цінності, потреби, пріоритети; осо�

бистісні та ділові якості; здібності; професійна та

лідерська компетентності. Бакаєва О. [1] зазначила, що

лідерство грунтується на важливості розгляду різних

точок зору, на визнанні динамічності та складності

внутрішнього та зовнішнього світів, перевірки власних

установок та припущень, провокування конструктивних

дискусій та критичного мислення, позитивного страте�

гічного мислення, здатного підтримувати команду на

шляху втілення необхідних змін.

Діденко Н. [3], Орлова Н. [4], Пархоменко�Куце�

віл О. [5], Стефанова О. [3] наголошуюсь, що для роз�

витку лідерського потенціалу на державній службі у

процесі навчання є проведення системних тренінгів для

identifies changes that are taking place in public administration: large"scale use of information and
communication and digital technologies; formation of the newest design of educational space;
modernization of infrastructure equipment; introduction of new technological and managerial solutions
in the public space. The article proves that digital competence is a basic professional competence of the
leadership profile of a civil servant, which needs constant improvement throughout his professional
activity. The strategic directions of development of digital competences in the civil service are determined.
The results of training and advanced training of civil servants of different categories on the development
of digital competencies are analyzed (to increase the efficiency of civil servants in the field of digital
transformations; to increase the efficiency of local government officials, deputies of local councils in the
field of digital transformations). Also, the needs for professional training of civil servants of categories
"Б" and "В" are identified, which contribute to the renewal of their knowledge and development of
professional competencies. The conclusions determine that the formation of a leader in the civil service
is influenced by organizational and social factors that should guide the development of both personal and
professional digital competencies (new quality of digital education, development of communication and
it skills of civil servants; effective teaching methods and conditions).

Ключові слова: цифрові компетентності, лідер, лідерський потенціал, державна служба, цифровий

розвиток.
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керівників на основі профілю компетентностей лідер�

ства з метою оцінювання параметрів розвитку лідерства

на державній службі, яка є головною умовою належно�

го врядування. Також автори зазначили у своїх працях

про необхідність постійного вдосконалення компетен�

тностей на державній службі в умовах змін, що надасть

змогу ефективно управляти людськими ресурсами,

сприятиме налагодженню ефективної комунікації та

роботі команди (колектива) в публічному секторі. Тому

доцільним є розглянути необхідність розвитку цифро�

вих компетентностей державних службовців у реалізації

стратегії реформування державного управління в Ук�

раїні та її цифрового розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ролі цифрових компетент�

ностей у формування лідера на державній службі для успіш�

ної реалізації реформи державного управління в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Починаючи з 2014 року в Україні успішно реалі�

зується Програма розвитку лідерства, яка є основою для

підвищення професіоналізації державної служби, вдос�

коналення управління персоналом, сталого розвитку

лідерства. Одним із зобов'язань, яке взяла на себе Ук�

раїна відповідно до Угоди, є подальше удосконалення

відповідно до стандартів Європейського Союзу систе�

ми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, тоб�

то оволодіння державними службовцями та посадови�

ми особами місцевого самоврядування новими профе�

сійними компетентностями, європейським досвідом ре�

формування адміністративного управління та держав�

ної служби, інструментами досягнення комплексності і

системності в управлінні, досвідом попередження со�

ціальних, політичних, економічних конфліктів та ри�

зиків. Саме фахівці, яким властиві відповідні навички та

знання для виконання завдань з реалізації державної

політики, можуть забезпечувати проведення євроінтег�

раційних реформ та ефективне управління змінами [5].
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Всеохоплююча цифровізація за "Концепцією роз�

витку цифрової економіки та суспільства України на

2018—2020 роки" має на меті комплексне та глибоке

перетворення існуючих аналогових економічних, со�

ціальних систем та сфер у нову цінність та якість для їх

ефективності, розвитку, зручності використання тощо

[6]. Особливого значення наразі набуває принцип 3 Кон�

цепції: цифровізація здійснюється через механізм еко�

номічного зростання шляхом підвищення ефективності,

продуктивності та конкурентоздатності від використан�

ня цифрових технологій. Цей принцип передбачає до�

сягнення цифрової трансформації галузей економіки,

сфер діяльності, набуття ними нових конкурентних яко�

стей та властивостей.

Для подолання проблем з низьким рівнем цифро�

вих компетентностей у березні 2021 року була розроб�

лено та затверджена "Концепція розвитку цифрових

компетентностей", яка визначає пріоритетні напрями і

основні завдання з питань розвитку цифрових навичок

та цифрових компетентностей, підвищення рівня циф�

рової грамотності населення, зокрема, працездатних

осіб, громадян похилого віку, малозабезпечених сімей,

службовців та фахівців соціальної сфери, осіб з інва�

лідністю, інших вразливих груп населення в умовах роз�

витку цифрової економіки та цифрового суспільства [7].

Для того щоб бути лідерами та провідниками сис�

темних реформ у суспільстві, державним службовцям

необхідно підвищувати кваліфікацію відповідно до су�

часних процесів управління та мати необхідні компетен�

тності для набуття лідерських навичок [3].

На сучасному етапі цифрового розвитку в процесі

впровадження інформаційних технологій у публічному

управлінні значна увага приділяється якісному надан�

ню адміністративних послуг та запровадженню

міжвідомчого документообігу. Відбуваються певні

помітні зміни щодо застосування інформаційних техно�

логій в органах державної влади, що, відповідно, закр�

іплюється на законодавчому рівні. Крім загальних циф�

рових компетенцій, проблемою залишається низький

рівень цифрових навичок серед державних службовців,

медичних і педагогічних працівників. Перехід на елект�

ронні послуги у відповідних сферах повинен супровод�

жуватися масштабною освітньою кампанією для дер�

жавних службовців.

У 2018 р. розроблено рекомендації Організацією

Економічного Співробітництва та розвитку (ОЕСР) з

питань лідерства та спроможності державної служби,

які визначили принципи формування та розвитку ефек�

тивного публічного вектору країни у майбутньому [8].

Головною метою реалізації першого блоку прин�

ципів "Культура і лідерство, керовані цінностями" є: ви�

значення цінностей державної служби та сприяння

прийняттю рішень на основі цінностей; розбудова спро�

можності лідерства на державній службі; забезпечення

інклюзивної та безпечної державної

служби, яка відображає різноманіт�

ність суспільства, яке вона представ�

ляє; створення активної та інновацій�

ної державної служби, яка має довго�

строкову перспективу у розробці та

реалізації політики та послуг. Метою

другого блоку "Досвідчені та ефек�

тивні державні службовці" є розвиток необхідних нави�

чок та компетенцій шляхом створення культури та се�

редовища навчання на державній службі, визнання та

оцінка ефективності, таланту та ініціативи державних

службовців. Основними напрямами третього блоку "Ре�

агуючі та адаптивні державні системи зайнятості" є: за�

безпечення можливості працівників сприяти покращен�

ню надання державних послуг та розробка довгостро�

кового, стратегічного і системного підходу до управлі�

ння людьми на основі доказового та інклюзивного пла�

нування [8]. Розвиток саме цих напрямів державної

служби надасть змогу покращити рівень цифрових ком�

петентностей в публічному секторі та сформувати

лідерів нового формату.

За звітом 2020 року, основними напрямами реалі�

зації Стратегії реформування державного управління

України в частині державної служби та управління

людськими ресурсами є: забезпечення підвищення

ефективності та прозорості державної служби шляхом

автоматизації процесів, систем управління людськими

ресурсами на основі сучасних інформаційно�комуніка�

ційних технологій; впровадження сучасної цілісної, мо�

більної та гнучкої системи професійного навчання дер�

жавних службовців з розвинутою інфраструктурою та

належним ресурсним забезпеченням, яка орієнтована

на розвиток компетентностей та потреби в професійно�

му розвитку державних службовців. Визначені напря�

ми стратегії відповідають за розвиток лідерського по�

тенціалу державних службовців за умов постійного

удосконалення їх цифрових компетентностей.

Аналіз Національного агентства України з питань

державної служби (НАДС) та Української школи уряду�

вання свідчить, що протягом 2020 року навчання щодо

використання інформаційної системи управління людсь�

кими ресурсами на державній службі HRMIS пройшли 20

державних службовців центральних органів виконавчої

влади; за програмою підвищення кваліфікації "Лідерство

та технології управління персоналом" пройшли навчан�

ня 94 державних службовця, які займають посади дер�

жавної служби категорії "А". Крім того, 6188 працівників

ЦНАП взяли участь у заходах щодо покращення якості

адміністративних послуг і роботи центрів надання адмін�

істративних послуг, що організовані, зокрема, проектом

"U�LEAD з Європою", обласними центрами перепідготов�

ки та підвищення кваліфікації працівників органів дер�

жавної влади, Програмою "Електронне урядування зад�

ля підзвітності влади та участі громади" (Програма

EGAP), Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоці�

ацією центрів надання адміністративних послуг, ПРООН.

Всі ці програми мали складовими елементами набуття

цифрових навичок у розвитку лідерських компетентнос�

тей державних службовців [9].

У 2020 року спільно з Українською школою уряду�

вання, Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні,

Принципи спроможної державної служби (ОЕСР) 

Культура і лідерство, 
керовані цінностями 

 

Реагуючі та адаптивні 
державні системи 

зайнятості 

Досвідчені та ефективні 
державні службовці 

Рис. 1. Принципи спроможної державної служби
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за участі представників Баварської школи управління

забезпечено організацію і проведення онлайн�навчан�

ня за загальною короткостроковою програмою підви�

щення кваліфікації "Інноваційні технології управління

персоналом". Метою програми було підвищення рівня

обізнаності державних службовців про основи управ�

ління персоналом, менеджменту, тайм�менеджменту та

лідерства на основі міжнародного досвіду. Успішно

пройшло 100 державних службовців центральних

органів виконавчої влади [10].

Через е�сервіси Міністерство цифрової трансформації

та НАДС планують підвищувати рівень цифрових компетен�

тностей у наступних напрямах: підвищувати ефективність

діяльності державних службовців у сфері цифрових транс�

формацій; підвищувати ефективність діяльності посадових

осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих

рад у сфері цифрових трансформацій [11].

На сучасному етапі перетворень на державній служ�

бі та реформуванні публічного управління професійне

навчання державних службовців може бути ефективним

та результативним лише за умови запровадження сис�

темного підходу до планування їх професійного та

особистісного розвитку, зокрема, через складання за

результатами оцінювання службової діяльності індиві�

дуальних програм підвищення рівня професійної ком�

петентності або індивідуальних програм професійного

розвитку, які визначають потреби у професійному на�

вчанні, сприяють постійному оновленню знань і профе�

сійних компетентностей [12].

За даними Аналітичного звіту, державні службовці

категорії "Б" здебільшого визначили потребу у профе�

сійному навчанні у 2021 році за загальними коротко�

строковими програмами підвищення кваліфікації, що

спрямовані на удосконалення таких професійних ком�

петентностей, як: професійні знання — 7498 осіб (25%);

впровадження змін — 3916 осіб (13,1%); комунікація

та взаємодія — 3729 осіб (12,4%). У державних служ�

бовців категорії "В" за загальними короткостроковими

програмами підвищення кваліфікації — найбільша по�

треба визначена в удосконаленні таких професійних

компетентностей, як: професійні знання — 25689 осіб

(33,5%); командна робота та взаємодія — 11304 осіб

(14,8%); цифрова грамотність — 10624 осіб (13,9%)

(рис. 2) (на основі [12]).

Адже підвищення лідерського потенціалу у держав�

них службовців відбувається за рахунок ефективного

використання цифрових технологій у професійному та

особистому житті. Також на формування лідера на дер�

жавній службі впливають соціальні фактори (зміст про�

фесії, перспективи кар'єрного росту, комунікації, спри�

йняття керівника його підлеглими) та інституційні фак�

тори (організаційні цінності та культура, модель управ�

ління, інноваційність розвитку). Тому важливими умо�

вами розвитку лідерського потенціалу державного

службовця є: чітке розуміння потреб і цілей розвитку;

внутрішня мотивація витрачати час та енергію для до�

сягнення цілей розвитку; наявність необхідних для роз�

витку ресурсів, сприятливе для розвитку та практику�

вання нових лідерських навиків середовище [2].

ВИСНОВКИ
Результати дослідження дозволили зробити виснов�

ки щодо важливості ролі цифрових компетентностей у

формуванні лідера нового формату на державній

службі. Розвиток цифрових трансформацій у публічно�

му управлінні поставив наголос саме на покращенні циф�

рових компетентностей, що зазначено у Стратегії ре�

формування державного управління України, положен�

нях Національного агентства України з питань держав�

ної служби, завданнях Міністерства та комітету цифро�

вої трансформації України, Концепції розвитку цифро�

вих компетентностей.

Подальшого розвитку потребують механізми удос�

коналення процесів оцінювання та вимог щодо цифро�

вої компетентності кандидатів на зайняття посад держав�

ної служби, формування короткострокових та довгост�

рокових програм з цифрової грамотності для державних

службовців. Цифровізація організаційних та інформа�
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Рис. 2. Потреби у професійному навчанні державних службовців категорії "Б" та "В"
за загальними короткостроковими програмами за компетентностями, осіб
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ційних процесів на державній службі потребують пост�

ійного розвитку лідерських (цифрових) компетентностей

щодо впровадження інформаційної системи управління

людськими ресурсами HRMIS у органах виконавчої вла�

ди, а також формуванню нових підходів до професійно�

го цифрового розвитку державних службовців.
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