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тями, як: етика - менше порушень прав людини і більше поваги до людських цінностей; спра-
ведливість - менше відмінностей в рівні життя людей в одній країні й в різних країнах; інтегра-
ція - зменшення масштабів маргіналізації та ізоляції народів і країн; безпека людини - менше
нестабільності в суспільстві та вразливості людини; людська безпека - менше вразливості на-
родів і країн; стійкий розвиток - менше руйнування і погіршення довкілля. І, на наш погляд,
головне - високий рівень готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах
глобалізації детермінований, перш за все, вміннями і навичками аналітичної діяльності, логіч-
ного мислення, що дозволяє вибудовувати чіткі стратегії особистісного та професійного роз-
витку з урахуванням специфіки глобалізації.
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О.О.Акімов,

головний спеціаліст Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Компетенції як основа психологічної готовності державного службовця
до роботи в євроінтеграційних умовах

Успішне реформування вітчизняної системи державного управління у процесі підготовки
до членства в ЄС охоплює удосконалення її трьох ключових взаємозалежних компонентів:

1) інституцій;
2) правил і процедур, що регулюють їх внутрішню роботу, та процесів і механізмів коор-

динації їхньої співпраці;
3) кадрового забезпечення (підготовку державних службовців із належним рівнем квалі-

фікації, підвищення їх адміністративної спроможності).
Очевидно, що правила, процедури і процеси реалізуються в рамках певних інституцій-

них систем - державне управління, державна служба, а тому актуалізується роль основного
елемента цих систем - державного службовця як головного виконавця завдань щодо адаптації
законодавства України до законодавства ЄС, впровадженням у життя європейських цінностей,
реформування інституцій, переходу до європейських стандартів, норм і процедур. Оскільки мова
йде про взаємодію об'єктів як сукупності компонентів різного порядку складності, то виконання
щойно вказаних задач потребує системної практичної діяльності з реалізації політики європейсь-
кої інтеграції. Тому від державного службовця вимагається не лише наявність спеціальних знань,
умінь і навичок, а й психологічна готовність для їх комплексного застосування у роботі.

Компетентність у сфері діяльності, функцій і повноважень ЄС та його інституцій є од-
нією з передумов психологічної готовності державних службовців швидко й ефективно вирі-
шувати питання європейської інтеграції, знаходити шляхи вирішення можливих спірних пи-
тань тощо.

Найбільш актуальні напрацювання щодо знань, умінь та навичок, які сприяють і допома-
гають процесам європейської інтеграції визначають наступне:

1) своєчасно виконувати зобов'язання, які держава взяла на себе, обравши шлях євро-
інтеграції, наприклад здійснювати адаптацію національного законодавства, процедур, стандартів



68

і норм до норм ЄС, забезпечувати їх виконання і дотримання, запровадити систему впровад-
ження і моніторингу;

2) відігравати активну роль в євроінтеграційних процесах, використовуючи їх на користь
власної держави, зокрема мати необхідні фахові, експертні чи технічні знання у своїх секторах
і галузях; розуміти національні інтереси і мати здібності захищати їх; знати процедури і прави-
ла (протокол, голосування тощо), за якими приймаються рішення в ЄС; мати розвинуті комуні-
кативні і лідерські навички (наприклад, спілкування з колегами, ведення переговорів, вміння
переконувати), щоб впливати на процес прийняття рішень та вироблення політики в ЄС;

3) прискорювати процеси європеїзації у державі, зокрема завдяки прискоренню перекладу
acquis communautaire та поширенню інформації про ЄС, а також через створення налагодженої
системи координації всередині уряду, між різними гілками влади, між урядом та інституціями ЄС;

4) здійснювати планування, спираючись на стратегічне бачення, політичний аналіз і про-
гнозування, зокрема вміти передбачати розвиток подій на європейській арені і вдома; узгоджу-
вати політику європейської інтеграції із внутрішньою політикою; спрогнозувати нову роль,
функції і завдання уряду та реформувати урядові структури відповідно до прогнозу; запровади-
ти систему управління змінами; впроваджувати зміни, спираючись на аналіз і обираючи між
кількома альтернативами; повсякчас прилаштовувати систему багатовекторного співробітництва
на національному та наднаціональному рівнях до змін, що відбулися або мають відбутися;

5) своєчасно реагувати на вимоги і виклики євроінтеграції, зокрема нарощувати спро-
можність через запровадження системи підготовки і підвищення кваліфікації державних служ-
бовців, застосування методів самооцінки та вимірювання адміністративної спроможності [1].

Необхідність забезпечення певних стандартів у роботі, ефективне виконання посадових
вимог, оновлення освіти державних службовців, необхідність її наближення до замовлень со-
ціуму об'єктивно повертають до визначення компетенцій державного службовця - учасника
євроінтеграційних процесів. Окрім цього використання компетенцій обумовлено виходом цьо-
го поняття на загальнодидактичний і методологічний рівні. Через системно-практичні функції
та інтеграційну міжпредметну роль компетенцій в освітніх процесах відбувається реалізація
замкненого циклу формування у державного службовця психологічної готовності до професій-
ної діяльності: вимоги й виклики європейської інтеграції-освітні програми з європейської інте-
грації-професійна діяльність щодо реалізації євроінтеграційної політики. У площині вимог і
викликів європейської інтеграції формується модель необхідних компетенцій державного служ-
бовця, у площині освітніх програм добираються і застосовуються відповідні дидактичні й мето-
дичні засоби розвитку виокремлених компетенцій, у площині професійної діяльності відповідні
компетенції використовуються під час упровадження політики європейської інтеграції.
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