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Проаналізовані сучасні підходи щодо розроблення компетентнісної моделі побудованої на поєднанні 

взаєморелевантних знань, умінь, цінностей та поведінкових компонентів, які можуть бути використані для 

оцінки результатів науково-технічної діяльності. Визначено переваги та основні умови їх використання. Доведено, 

що моделювання компетенцій є важливою інновацією, оскільки цей спосіб може звернути увагу організації на 

інформацію, пов’язану з діяльністю  та навичками працівників. 
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Постановка проблеми. Світовий соціум на 

початку ХХІ століття отримав потужний 

імпульс розвитку – становлення нової еконо-

міки. Стійку позитивну динаміку розвитку та 

посилення конкурентних позицій наукових 

установ можуть забезпечити висококваліфіко-

вані та креативні працівники, від компетент-

ностей яких залежить як постановка страте-

гічно важливих цілей, так і результати їх до-

сягнення. Саме компетентності наукових пра-

цівників є передумовою ефективної діяльності 

сучасних наукових установ та організацій. 

У публічній сфері багатьох країн – членів 

Організації економічного співробітництва та 

розвитку (США, Великобританія, Канада, 

Австралія, Бельгія, Данія, Нідерланди тощо) 

використовується компетентнісно орієнтоване 

управління людськими ресурсами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Працівник, що провадить наукову діяльність, 

повинен володіти необхідними компетенціями 

та кваліфікаційними характеристиками. 

Основні компетенції та кваліфікація наукового 

працівника формуються на етапі його профе-

сійної діяльності. Важливим аспектом є інфор-

мація про кандидатів на наукову посаду, котрі 

здебільшого є залученими до виконання 

експертизи науково-технічних проєктів. Від 

їхньої компетентності залежить ефективність 

реалізації проєктів [1]. Реалізація загальної ідеї 

компетентнісного підходу на практиці стикає-

ться з теоретико-методологічними та практич-

ними проблемами, які викликані: слабкою 

розробленістю самого поняття «компетенції», 

особливо в межах різних галузей знань;  від-

сутністю чіткого та вичерпного переліку ком-

петенцій; необхідністю встановлення змісту 

процесу, який би забезпечував окреслений на-

бір компетентностей відповідно до спеціаль-

ності; потребою у визначенні засобів, техно-

логій, які дадуть змогу сформувати потрібні 

компетентності [2]. 

Розкриваючи сутність поняття «компетент-

ність» зауважимо, що воно означає здатність 

людини успішно задовольняти індивідуальні й 

соціальні потреби, діяти й виконувати постав-

лені завдання. Кожна компетентністна модель 

побудована на поєднанні взаємопов’язаних 

знань, умінь, навичок, цінностей та поведінко-

вих компонентів, усього того, що особистість 
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може мобілізувати для активної дії. Фахова 

компетентність розглядається як: сукупність 

знань, умінь, здібностей; готовність особисто-

сті діяти в складній ситуації; виконання фахо-

вих завдань з високим рівнем невизначеності; 

здатність до досягнення якіснішого результату 

праці, ставлення до професії як до цінності. 

Тлумачення поняття «компетентність» у 

словниках різне. У перекладі з латини це по-

няття означає «оволодіння знаннями, що да-

ють змогу міркувати над чимось»; знаючий, 

авторитетний у певній галузі; коло повно-

важень, наданих законом, статутом чи іншим 

актом конкретному органу або посадовій особі; 

знання та досвід у тій чи іншій галузі. У вели-

кому словнику німецької мови термін 

«компетентність» характеризується як здат-

ність до дії, як вміння використовувати знання 

у практичній діяльності [3, c. 517].  

Міжнародна комісія Ради Європи розглядає 

поняття «компетентності» як загальні, ключові, 

базові вміння, фундаментальні шляхи навчан-

ня, ключові кваліфікації, навчальні вміння або 

навички, ключові уявлення, базові знання то-

що. На думку її експертів, компетентність 

передбачає здатність сприймати й відповідати 

на індивідуальні та соціальні потреби і ком-

плекс ставлень, цінностей, знань і навичок [4]. 

Компетентність – це міра кваліфікації 

експертів у певній галузі знань і практичної 

діяльності. Її можна визначити через аналіз 

плідності діяльності працівника, рівня його 

обізнаності з досягненнями науки й техніки, 

розуміння проблем та перспектив розвитку [5]. 

Компетентність експерта – сукупність знань, 

умінь, навичок та особистих якостей експерта, 

необхідних для виконання ним робіт, 

пов’язаних з експертизою [6]. 

Професійна компетентність визначається 

також як властивість особистості, що виявля-

ється в аспекті професійної діяльності; як 

єдність теоретичної і практичної готовності 

працівника до ведення професійної діяльності; 

як сукупність професійних знань, умінь, нави-

чок, способів і прийомів їх реалізації в діяль-

ності, спілкуванні, розвитку [7]. 

Мета статті. Аналіз підходів до розроблен-

ня компетентностей. Довести необхідність 

формування компетентнісної моделі у наукову 

діяльність 

Основні результати дослідження. На 

сьогодні немає єдності щодо понятійного апа-

рату – як українською (компетенція/-ії, компе-

тентність/-ності) і англійською (competencе/-

es, сompetency/-ies) мовами. Більшість словни-

ків частіше перекладають сompetence як 

«компетентність», але також і як «здібність, 

компетентність, правомочність», «уміння». 

Сompetency частіше перекладається як 

«компетенція», але і як «компетентність, 

обізнаність, правомочність, умінь» [7]. Це 

також приблизно відповідає визначенню цих 

понять в англомовному тлумачному словнику. 

Розроблення компетентностей в Україні у 

вигляді стандартів триває вже кілька років та 

орієнтується переважно на проєкт TUNING 

(Налаштування освітніх систем, Tuning 

Educational Structures in Europe). Зауважимо на 

те, що перелік основних навичок, рекомендо-

ваних експертами наведених у таблиці 1 

Всесвітнього економічного форуму в Давосі за 

версіями 2015 та 2020 рр., певним чином 

відрізняється [8]. 

Питання розроблення компетентнісної мо-

делі працівника у певній галузі тісно пов’язане 

зі змістом стандартів професійної діяльності. 

Інформація про процес складання та перегляду 

стандартів професійної практики є доступною 

значно рідше, ніж самі стандарти. 

Компетентність є динамічним поєднанням 

когнітивних та метакогнітивних умінь, знань і 

розуміння, міжособистісних, інтелектуальних 

та практичних навичок й етичних цінностей. 

Формулювання для опису компетентностей є 

зазвичай короткими: вони окреслюють сферу 

використання, котра може бути пов’язана з 

предметною областю, вмінням або стосу-

ватись іншої компетентності [9]. Загальна 

компетентність – це та, що може переноситися 

з однієї предметної області в іншу. 

Фахова компетентність – компетентність, 

яка реалізується в певній предметній області і 

є характерною для неї.  

Компетентнісні моделі можуть відігравати 

багато ролей у системах управління 

персоналом. 
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Висновки та пропозиції. За результатами 

теоретичного аналізу компетентностей автори 

розпочали дослідження щодо застосування та 

адаптування, а також розроблення певних ком-

петентністних моделей у науково-технічній 

діяльності. Запропоновано формування компе-

тентнісної моделі професійної компетенції 

працівників, що провадять наукову діяльність 

Моделі компетентності стосуються наборів 

знань, умінь, навичок та інших характеристик 

(Knowledge, Skills, Abilities and Other 

characteristics – KSAO) для ефективної роботи 

на відповідних робочих місцях. Окремі моделі 

KSAO або їх комбінації є компетенціями, і 

набір компетенцій зазвичай називають модел-

лю компетентності. Моделювання компетен-

цій: є важливою інновацією, оскільки це 

спосіб може звернути увагу організації на 

інформацію, пов’язану з роботою, та навички 

працівників; призначено для того, аби відріз-

нити найкращих виконавців від посередніх; 

здебільшого містить описи того, як зміню-

ються або прогресують компетенції з рівнем 

працівників. Такі зміни можуть стосуватися 

кваліфікації та/або оплати праці; моделі KSAO, 

як правило, пов’язані з цілями та стратегіями. 

Отже, компетентність необхідно розглядати 

як інтегровану, комплексну характеристику, 

що поєднує знання, уміння та навички, здіб-

ності і риси особистості, показники загальної 

культури, вміння виконувати професійні 

обов’язки. Набуття науковцями системи знань, 

умінь та навичок спрямовано на формування 

їх професійної компетенції. 

Компетентний працівник повинен володіти 

професійними знаннями, вміннями та навич-

ками, приймати правильно найбільш опти-

мальне рішення; володіти аналітичним і кри-

тичним мисленням; розуміти і сприймати точ-

ку зору своїх колег тощо. Сформовані компе-

тентнісні моделі використовуються у 

практичній діяльності за фахом, та залежать 

від умов, обставин та видів виконуваної 

діяльності. 
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Сахнюк Ирина Алексеевна, Кириленко Лариса Витальевна, Битков Михаил Харитонович 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ В 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проанализированы современные подходы к разработке компетентностной модели, построенной на сочетании 

взаеморелевантних знаний, умений, ценностей и поведенческих компонентов, которые могут быть 

использованы для оценки результатов научно-технической деятельности. Определены преимущества и 

основные условия их использования. Доказано, что моделирование компетенций является важной инновацией, 

поскольку этот способ может обратить внимание организации на информацию, связанную с деятельностью 

и навыками работников. 

Ключевые слова: компетентность, компетентностная модель, компетенция, профессиональная компетенция. 

 

Sakhnyuk Iryna, Kyrylenko Larysa, Bitkov Mikhailo  

ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF A COMPETENCY 

MODEL IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITY 

Modern approaches to the development of a competency model based on a combination of mutually relevant knowledge, 

skills, values and behavioral components that can be used to assess the results of scientific and technical activities are 

analyzed. The advantages and basic conditions of their use are determined. Competency modeling has been shown to be 

an important innovation, as it can draw the organization's attention to information related to the activities and skills of 

employees. 
Key words: competence, competence model, competency, professional competency. 

 


