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Постановка проблеми.  В  умовах  глобалі-
зації  соціально-економічний  розвиток  держави 
залежить  від  здатності  держави  володіти  кон-
курентними  перевагами,  що  забезпечить  досяг-
нення належного рівня її конкурентоспроможності 
у світовій економіці. Однією з таких конкурентних 
переваг  є  професійна  компетентність  державних 
службовців,  прийняття  рішення  якими  визначає 
ефективність  формування  та  реалізації  держав-
ної  політики.  У  сучасній  державній  службі  Укра-
їни  існує  потреба  комплексного  розуміння  як 
змісту професійної  компетентності,  так  і  процесу 
її формування та розвитку. Без компетентності та 
багатьох  інших  професійних  і  важливих  якостей 
неможливо  сформувати  професіоналізм  держав-
них  службовців,  отже, досягти державою якісних 
конкурентних переваг.

Тенденцією  сучасного  розвитку  публічної 
установи  чи  організації  є  швидка  змінюваність 
зовнішнього  середовища,  міжвідомча  взаємо-
дія, що вимагає відповідної  змінюваності  профе-
сіоналізму  службовців.  В  разі  відсутності  таких 
змін держава несе подвійні втрати, а суспільство 
отримує кризу публічної служби. Так, недостатня 
відповідність  службовців  змінюваним  вимогам 
до державної  служби  унеможливлює досягнення 
ефективності публічної служби, знижує мотивацію 
щодо  служіння  державі  та  суспільству.  Для  під-
вищення конкурентоспроможності держави необ-

хідно формувати професійну систему державного 
управління, що  здатна  приймати  владні  рішення 
за умови комплексного та фахового підходу неза-
лежно від сфери прийняття таких рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам  професійного  розвитку  державних 
службовців  приділено  значну  увагу  у  працях  як 
вітчизняних,  так  і  зарубіжних  науковців. Питання 
розвитку  системи  навчання  кадрів  державного 
управління, реформування, організації та функці-
онування  державної  служби  висвітлені  в  працях 
таких  українських  вчених,  як,  зокрема,  Л.  Біла, 
Н.  Гончарук,  О.  Мельникова,  Н.  Липовська, 
С.  Дубенко,  Н.  Князев,  зарубіжних  вчених,  як, 
наприклад,  А. Маслоу,  Т.  Гілберт, М.  Рейнольдс, 
М. Кяерст. При цьому професіоналізм державної 
служби як конкурентна перевага, за якої підвищу-
ється  конкурентоспроможність держави,  залиша-
ється недослідженим.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  сутності  успішної  кар’єри  державного 
службовця  та  визначення  умов  і  факторів  фор-
мування  професійної  компетентності  державних 
службовців як однієї з конкурентних переваг дер-
жави.  Для  формування  вимоги  до  професіона-
лізму державних службовців в умовах глобалізації 
необхідно дослідити вплив професіоналізму дер-
жавних  службовців  на  розвиток  конкурентоспро-
можності держави.
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У статті зосереджено увагу на понятті 
професіоналізму державних службовців як 
конкурентній перевазі держави. Встанов-
лено фактори, що впливають на розвиток 
професіоналізму державних службовців, 
його практичний аспект в умовах глобалі-
зації. Виявлено складові професійної компе-
тентності. Досліджено змінний характер 
публічного професіоналізму. Сформульовано 
вимоги до професіоналізму державних служ-
бовців в умовах глобалізації.
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служба, державний службовець, конку-
рентна перевага, конкурентоспроможність 
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В статье сосредоточено внимание на поня-
тии профессионализма государственных 
служащих как конкурентном преимуще-
стве государства. Установлены факторы, 
влияющие на развитие профессионализма 
государственных служащих, его практиче-
ский аспект в условиях глобализации. Выяв-
лены составляющие профессиональной 

компетентности. Исследован переменный 
характер публичного профессионализма. 
Сформулированы требования к профессио-
нализму государственных служащих в усло-
виях глобализации.
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The article focuses on the concept of professional-
ism of civil officials as a competitive advantage of 
the state. The factors influencing the development 
of professionalism of civil officials, their practical 
aspect under the conditions of globalization are 
defined. The components of professional com-
petence are revealed. The variable character of 
public professionalism is studied. The require-
ments for professionalism of civil officials under 
the conditions of globalization are formulated.
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official, competitive advantage, state competi-
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією  з  конкурентних  переваг  держави  екс-
перти  визначають  національний  інтелектуаль-
ний потенціал, в межах якого службовці, як  і  інші 
працівники,  повинні  володіти  професіоналізмом, 
компетентністю та лідерством. В умовах глобалі-
зації  сучасні  фахівці,  що  є  носіями  конкурентної 
переваги  країни,  мають  володіти  високою  інтер-
культурною  компетентністю.  За  таких  умов  фор-
мулою економічного зростання стає теорія «трьох 
Т»  («технологія  –  талант  –  толерантність»),  що 
сприяє  розвитку  держави,  ринку  та  підвищенню 
конкурентоспроможності країни [1].

За відсутності компетентної державної служби 
формується управлінська криза, в результаті якої 
владні  рішення  стають  неефективними,  утворю-
ється  великий  регуляторний  лаг,  що  викликає 
недовіру суспільства до державних структур. Від-
повідно,  формується  неефективне  управління 
державою,  що  ускладнює  інтеграцію  держави  у 
світове  співтовариство.  Чим  більш  інтегрованою 
стає економіка певної держави, тим більш тісною 
повинна бути взаємодія між національними та між-
народними  публічними  установами,  що  вимагає 
високої  компетентності  державних  службовців. 
Одночасно «професіоналізм» як категорія є одним 
із  цільових  параметрів  оцінки  якості  публічного 
управління. В період глобалізації професіоналізм 
державних  службовців  стає  суттєвим  фактором 
ефективності  реформування  системи  держав-
ного управління та розвитку державної  служби в 
Україні,  задоволення  суспільної  потреби  у  квалі-
фікованих кадрах у сфері державного управління, 
розвитку  інститутів  індивідуальної  професіоналі-
зації, передусім професійного розвитку персоналу 
органів державної влади та місцевого самовряду-
вання, що відповідає Концепції адаптації інституту 
державної  служби  в  Україні  до  стандартів  Євро-
пейського Союзу [2].

Принцип  професіоналізму  державної  служби, 
відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну 
службу»  [3],  є  провідною  засадою  організації  та 
функціонування  державної  служби.  Це  не  лише 
одна з основних вимог, що визначає формування 
та практичну діяльність персоналу, але й необхідна 
правова  умова,  без  якої  неможливе  отримання 
права на займання певних посад. Так, професіо-
налізм  –  це  компетентне,  об’єктивне  і  неуперед-
жене  виконання  посадових  обов’язків,  постійне 
підвищення  державним  службовцем  рівня  своєї 
професійної  компетентності,  вільне  володіння 
державною мовою,  а  за  потреби й регіональною 
мовою або мовою національних меншин, визначе-
ною відповідно до  закону,  відкритість до набуття 
нового досвіду [4, c. 370].

Окремим  блоком  для  оцінки  ділових  і  про-
фесійних  рис  державних  службовців  має  бути 
аналіз  специфічної  професійної  компетентності 

державного  службовця,  основними  складовими 
якої  є  політична,  юридична,  економічна,  соці-
альна  та  управлінська  компетентність  [5].  В  разі 
володіння політичною компетентністю та мораль-
ною  легітимністю  державний  службовець  розу-
міє  сутність  суспільних  функцій  та  організаційну 
структуру сучасної держави,  принципи та форми 
демократії, характер взаємодії між різними гілками 
влади, роль політичних партій в житті суспільства. 
Під  час  базової  професійної  підготовки  у  сфері 
права  та  професійного  їх  застосування  форму-
ється  правова  (юридична)  компетентність  дер-
жавних  службовців.  При  цьому  будь-яке  владне 
рішення,  попри  відповідність  правовим  нормам, 
має  сприяти  досягненню  економічної  ефектив-
ності,  в межах чого формується економічна  ком-
петентність,  що  диференціюється  залежно  від 
спеціалізації  державних  службовців  та  передба-
чає  здатність  застосовувати порівняльний аналіз 
основних економічних концепцій. У зв’язку з тим, 
що  державний  службовець  служить  суспільству, 
він обов’язково має бути наділений соціологічною 
компетентністю, пов’язаною з усвідомленням кон-
цепції соціальної структури сучасного суспільства, 
її  динаміки  та  впливу  на  політичні  та  соціально-
економічні  процеси.  У  своїй  діяльності  державні 
службовці безпосередньо взаємодіють  із суспіль-
ством,  відповідно,  вони  повинні  володіти  здат-
ністю формувати ефективні комунікаційні зв’язки, 
уникати  конфліктного  спілкування,  здійснювати 
пошук індивідуального підходу з урахуванням осо-
бистісних  інтересів,  намірів  та  мотивів  окремих 
членів  суспільства,  чому  сприяє  психолого-педа-
гогічна  компетентність.  З  урахуванням  системи 
державної  служби  окремі  державні  службовці, 
що належать до керуючої управлінської системи, 
повинні  володіти  управлінською  компетентністю, 
що включає знання методів управління, ціннісно-
орієнтаційне регулювання, комплексне управління 
трудовою мотивацією, розвиток творчого потенці-
алу тощо [6].

З розвитком суспільства, економічної системи 
та держави загалом ускладнюються взаємозв’язки 
в державному управлінні, що вимагає посилення 
усіх  складових  професійної  компетентності.  Така 
залежність  зумовлює  динамізм  професійної  ком-
петентності  та  потребу  в  самовдосконаленні  та 
самонавчанні державних службовців. Так, О. Окіс 
визначає  професіоналізм  державних  службовців 
як досконале знання своєї справи і найбільш кон-
структивне здійснення своєї службової діяльності. 
Високий  професіоналізм  державних  службовців 
можна розглядати  як  інтегровану  категорію,  якіс-
ний розмір  здібностей,  які  реалізуються на  прак-
тиці, що дає змогу ефективно здійснювати покла-
дені на них функції та завдання [7, c. 195–204].

Професіоналізм  у  публічній  службі  зумовлює 
досягнення особистісного успіху, що залежить від 
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таких факторів, як випадок, який дав людині шанс; 
реальний підхід до вибору; можливості, що ство-
рюються в сім’ї (освіта, зв’язки); знання своїх силь-
них  і  слабких  сторін;  чітке  планування  кар’єри; 
самоуправління кар’єрою. Відповідно до японської 
системи менеджменту в управлінні може застосо-
вуватись такий підхід, як кайдзен, що передбачає 
еволюційні  позитивні  зміни  в  певному  процесі. 
Цей підхід може бути застосований і до державних 
службовців,  що  забезпечить  самовдосконалення 
службовця  через  професійну  підготовку,  самоос-
віту, підвищення кваліфікації [8].

Деякі дослідники визначають суперечливі тен-
денції в інституті професіоналізму, що виникають 
в  умовах  глобального  соціально-інституційного 
простору. Однією з таких тенденцій є династійний 
підхід, за якого справи передаються з рук в руки по 
родинній лінії, а також не враховуються жодні про-
фесійні  якості  [9].  З  впровадженням  конкурсного 
підходу до відбору на посаду державних службов-
ців підтримувати тенденцію династійності досить 
складно.  При  цьому  династійність  може  мати  і 
позитивний вплив в разі формування в родинному 
колі свідомості служіння суспільству та державі.

Не  менш  важливим  у  розвитку  професіона-
лізму  є  мотиваційна  складова.  Так,  мотивація 
праці може  сприяти  еволюційному розвитку  про-
фесіоналізму та формуванню репутації державної 
служби [10]. Негативний вплив на зростання про-
фесіоналізму  державних  службовців  здійснюють 
реформи у державній службі, що пов’язані з час-
тою реорганізацією публічних установ та організа-
цій. За таких умов державні  службовці не мають 
впевненості в майбутньому місці праці, відповідно, 
не здійснюють самоосвіту та не підвищують про-
фесійну  кваліфікацію. Однією  з  перешкод  в  про-
фесійному зростанні за такої мінливості є й те, що 
професійні  вимоги  прямо  залежать  від  завдань 
та функцій державного органу, де здійснює діяль-
ність  державний  службовець,  а  також  те,  що  не 
допускається  цілковита  конкуренція  державних 
службовців з різних державних органів з огляду на 
об’єкти управління, що також обмежене вимогою 
наявності досвіду роботи в конкретних державних 
органах [11].

Професійна  компетентність  державних  служ-
бовців  як  одна  з  конкурентних  переваг  держави 
виникатиме в разі наявності таких передумов, як 
наявність  системи  безперервного  навчання  для 
державних  службовців  усіх  категорій  з  урахуван-
ням професійного росту; удосконалення механіз-
мів  незалежної  атестації  державних  службовців 
щодо  їх  компетентностей  та  рівня  професіона-
лізму;  доступність  державних  службовців  різних 
рівнів  до  закордонної  практичної  підготовки, 
стажування  у  відповідних  державних  органах, 
навчання тощо; приведення у відповідність освіт-
ніх  стандартів  до  практичних  вимог  з  підготовки 

державних службовців, відкриття нових сучасних 
спеціалізацій,  впровадження  інноваційних  форм 
у систему підготовки, підвищення кваліфікації дер-
жавних  службовців  з  урахуванням  інноваційних 
методів активізації навчального процесу.

В  умовах  глобалізації  компетентні  державні 
службовці  сприятимуть  підвищенню  конкуренто-
спроможності держави через налагодження співро-
бітництва національних та міжнародних публічних 
установ з метою розширення сприяння економіч-
ному  розвитку  держави;  організацію  інформацій-
ного  обміну  між  основними  державними  та  при-
ватними центрами прийняття рішень, що зумовить 
скорочення регуляторного лагу, який виникає між 
моментом появи проблеми та моментом реалізації 
регуляторних засобів, спрямованих на її усунення; 
встановлення  пріоритетів  та  завдань  у  сфері 
зовнішньої  політики,  що  зумовить  активізацію 
участі України у світовому поділі праці та капіталу; 
використання  засобів  регуляторного  впливу  на 
суб’єктів  господарських  відносин  з  метою  збере-
ження національної, зокрема економічної, безпеки 
держави;  розуміння  економічних  засад  розвитку 
держави, що залежить від ефективності суб’єктів 
господарювання та регіонального розвитку, з ура-
хуванням  чого  формуватимуться  ефективні  дер-
жавні  та  регіональні  програми  сталого  розвитку; 
забезпечення захисту інтересів іноземних інвесто-
рів з метою сприяння залученню надходження іно-
земного капіталу в Україну та запобігання витоку 
продуктивних сил з України.

Висновки з проведеного дослідження. Гло-
балізація  є  процесом,  який  супроводжує  еконо-
мічний і соціальний розвиток суспільства та вима-
гає  готовності  системи  публічного  управління  до 
інтеграційних  процесів,  міжнародної  взаємодії  та 
співробітництва.  З  цією  метою  необхідно  забез-
печити  умови  для  розвитку  якостей,  здібностей 
державного  службовця  як  всередині  держави, 
так  і  поза  її  межами. Щодо  вимог  до  державних 
службовців в умовах глобалізації, то в результаті 
дослідження  запропоновано  такі:  ініціативність, 
розуміння  природи  основних  суспільних  функцій 
та  організаційної  структури  сучасної  держави, 
оперативний аналіз  політичного,  економічного  та 
ділового середовища, новаторський підхід до при-
йняття управлінських рішень, вміння прогнозувати 
наслідки  прийняття  таких  рішень  відповідно  до 
сучасних  глобалізаційних  викликів,  що  потребує 
подальшого дослідження.
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