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В статті на підставі з’ясування сутності та змісту поняття «фахівець в галузі державного управління»,
конкретизовано компетентністні вимоги до підготовки фахівців означеної галузі. Розглянуто юридичне
тлумачення «державної служби» в лінгвістичному та професійному аспекті, та відокремлено його
складові. Досліджено функціональне значенні державної служби, та окреслено рамкові умови
діяльності державних службовців. Висвітлено типові риси, що характеризує державу та її управлінську
взаємодію із суспільством. Доведено, що усі форми діяльності державних службовців є необхідними
елементами державного управління і нерозривно пов’язані з реалізацією влади, а соціальна-адекватна
підготовка майбутніх фахівців цієї галузі сприяє підвищенню якісного рівня державно-управлінських
процесів. Розкрито можливості коректування підготовки фахівців означеної галузі в контексті
перспективних потреб суспільства.
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ВСТУП

Пріоритет проблеми ефективної діяльності фахівців в галузі державного
управління серед інших актуальних завдань держави, обумовлен історичним
досвідом соціального управління і розвитку України. Державне управління,
державна служба не тільки втягнуті в системну кризу, яка триває в Україні, але й
самі мають глибокі внутрішні суперечності та проблеми. Саме тому створення
системи професійного навчання державних службовців нерозривно пов’язане з
формуванням оновленої, реформованої державної служби України. Ця система є
складовою частиною її кадрового забезпечення. Сьогодні не існує практично
жодного питання нормативно-правового забезпечення, створення організаційних
основ організації і функціонування державної служби, яке б не мало яскраво
вираженого освітнього характеру, не було б пов’язане з професійною
компетентністю та професіоналізмом державних службовців. Отже, розвиток
державної служби і системи професійного навчання її кадрів органічно
взаємопов’язані, що безпосередньо актуалізує необхідність досліджень цього
напряму. Тому метою статті є дослідження можливостей формування соціально-

КОМПЕТЕНТНІСТНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АДЕКВАТНОЇ …

адекватної підготовки майбутніх фахівців в галузі державного управління на
підставі компетентністного підходу.
1. СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В
ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Досягнення поставленої мети зумовлює виконання певних важливих завдань,
зокрема з’ясування сутності та змісту поняття «фахівець в галузі державного
управління», специфіки їх діяльності, що дозволяє конкретизувати компетентністні
вимоги до підготовки фахівців означеної галузі, та коректувати їх з урахуванням
перспективної потреби соціально-адекватної підготовки.
Діяльність фахівців в галузі державного управління це один з основних видів
діяльності держави, що пов’язана з правовим регулюванням усіх аспектів ії
існування, що виконується державними службовцями. Державний службовець – це
одна з таких професій, для якої неодмінними є професійні навички, вміння та
знання, переконання, спеціальна освіта. Виконання державними службовцями
завдань і функцій держави на професійній основі має гарантувати сталість і
стабільність державно-службових відносин, добробут суспільства, силу держави,
ефективність управлінської діяльності, її незалежність від можливих політичних
змін. Закон України «Про державну службу» дає наступне тлумачення: «Державна
служба в Україні це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних
органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та
одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними
службовцями і мають відповідні службові повноваження» [10]. Отже, усі форми
діяльності державних службовців є необхідними елементами державного
управління і нерозривно пов’язані з реалізацією влади. На практиці державні
службовці виконують здебільшого адміністративні функції, специфічні за цілями,
завданням, змістом і результатами.
Розглядаючи поняття державної служби, перш за все, слід визначитися із
службою в її загальному розумінні. За визначенням, наведеному в «Короткому
тлумачному словнику української мови», слово «служити» означає виконувати
певні обов’язки стосовно кого-небудь, працювати, трудитися в ім’я кого або чогонебудь, на користь кого
або чого-небудь. Отже, під цим поняттям розуміють:
професійну діяльність посадової особи; сферу діяльності; систему організацій,
установ і підприємств; певний соціально-правовий інститут.
Дещо ширше це значення подається у «Великому тлумачному словнику
української мови»: «служба» це дія за значенням «служити», обов'язок, визначений
посадою. «Служити» означає виконувати які-небудь обов'язки щодо когось,
виконувати що-небудь, підкоряючись чиїйсь волі, владі; робити які-небудь послуги,
бути готовим виконати чиєсь бажання, прохання; працювати, займаючись
розумовою працею, а також фізичною працею, пов'язаною не з виробництвом, а з
обслуговуванням кого-, чого-небудь; бути, працювати на якійсь посаді. В свою
чергу «держава» визначається як влада, керівництво, апарат політичної влади в
суспільстві [2].
Тлумачний словник російської мови надає наступне пояснення: «Служба71
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работа, занятие служащего. Служащий- работник занятый интеллектуальным
нефизическим трудом в разных сферах деятельности: государственной
административний хозяйственной и др.». «Государство-основная политическая
организация общества, осуществляющая его управление, охрану его экономической
и социальной структуры» [9].
У «Тлумачному словнику англійської мови» А. Хорнбі поняття «державна
служба» трактується за допомогою терміну «public service» [14]. Дефініційний
апарат німецької мови, у цьому випадку надає значення «Öffentlicher Dienst» [15].
Тобто у германських мовах це явище пов’язано з поняттями «суспільство», та
«служба».
Отже, розгляд лінгвістичного контексту дозволяє зробити узагальнення
тлумачення поняття «державна служба», як інтелектуальна праця на благо
суспільства, яка покликана захищати інтереси держави. Що в свою чергу потребує
уточнення змісту та значення такого явища, як «держава», того інституту, що
супроводжує людство протягом майже усієї його історії та відіграє як найважливішу
роль у забезпеченні життєдіяльності людини і суспільства. Саме тому доцільно
розглянути те типове, що характеризує державу та її управлінську взаємодію із
суспільством. Але наукові підходи щодо розуміння сутності держави дещо
відрізняються. На приклад, держава може розглядатись як: юридичний
взаємозв'язок людей, які живуть на певній території; форма суспільства, за
допомогою якої воно стає впорядкованим, сталим, і, як наслідок, розвивається;
інститут надання соціальних послуг; форма забезпечення конституційно визначених
завдань і функцій.
Будь-яка держава, поряд із вирішенням виключно політичних завдань, виконує
функції загальнолюдського значення, без чого не може існувати жодне суспільство.
До них відносяться, насамперед, функції забезпечення суспільних потреб:
організації охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення; захисту
навколишнього середовища; організації транспорту і зв’язку, боротьби із
злочинністю, протистояння надзвичайним ситуаціям, запобігання війні та
забезпечення миру.
Загальнолюдське призначення держави у широкому розумінні полягає в тому,
щоб бути інструментом соціального компромісу, пом’якшення та подолання
суперечностей, пошуку злагоди та співробітництва різних верств населення і
суспільних сил, забезпечення загально-соціальної спрямованості усіх дій
держави [3]. Таке бачення, апологетом якого був Т. Гоббс (17 ст.), базується на ідеї,
що оточуючий світ по відношенню до окремої людини, є агресивним по своєї суті, і
само страх небезпеки понукає людей до державотворення. Поєднуючи політичні і
загальнолюдські засади діяльності, держава виступає водночас і як організатор
політичної влади, і як єдиний офіційний представник суспільства. Згідно з цим вона
покликана забезпечувати виконання і загальних справ, що випливають із природи
будь-якого суспільства, і специфічних політичних завдань. На думку Г. Атаманчука,
при цьому пріоритет надається загальнолюдським цінностям [12, С. 53].
Держава, як засіб соціального компромісу, відповідає рівню розвитку
демократії, що характеризується ідеологічним плюралізмом, багатопартійністю,
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вільними виборами, розподілом влади, верховенством закону, охороною прав і
свобод особистості, наявністю високоавторитетного і незалежного суду тощо.
Демократична, цивілізована держава, у якій влада, її повноваження, та
функціонування суворо засновані на праві, визнанні, дотриманні і захисті прав та
свобод громадянина, вважається правовою. Відомий сучасний філософ Е. Тоффлер,
аналізуючи феномен трансформації суспільно-економічних явищ, стверджує, що
сьогодні це найвищий ступінь держави в усій багатовіковій історії цивілізації [13,
С. 290-296]. Держава становить собою механізм віддзеркалення та забезпечення
спільних для всіх, інтегрованих потреб, інтересів і цілей життєдіяльності людей, які
мають єдине громадянство. У зв'язку з цим держава виступає адекватним
механізмом збереження та розвитку цілісності, організованості й упорядкованості
суспільства.
Функціонування держави залежить від певного соціального складу, економіки
та культури суспільства, його структури, психології та матеріальних і духовних
цінностей громадян, менталітету, історичної пам’яті поколінь тощо. У свою чергу,
держава потужно впливає на ці важелі, певним чином підсилюючи їх вагомість з
метою забезпечення сталого розвитку політичної системи. Сформовані політичною
системою цілі держави реалізуються за допомогою відповідних дій органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. Поза цього кола немає і бути
не може держави [11].
Управлінський характер і правова природа функцій держави висвітлюються у
наступному:
− у державно-управлінському процесі реалізуються завдання, функції, інтереси
держави та її суб’єктів і конституційні громадянські права, забезпечуються
законні інтереси громадян;
− функції управління здійснюються спеціальними суб’єктами, які формуються
переважно державою;
− суб’єкти управління діють за дорученням держави, наділені необхідними
повноваженнями державно-владного характеру;
− суб’єкти управління діють у межах компетенції, визначеній у відповідних
правових актах;
− більшість варіантів управлінських зв’язків опосередковується нормативними
актами [8].
У взаємодії держави та суспільства (влади та громадянина) О. Оболенським у
[4] визначаються розпізнають такі елементи: держава – система органів державної
влади – орган державної влади – посада в органі державної влади чи його апараті –
державний службовець – громадянин – державна служба (посада – державний
службовець – громадянин), що репрезентовано на рис. 1.
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Рис. 1. Елементи взаємодії держави та суспільства.
На думку відомого українського соціолога В. Буреги, регулювання
правовідносин в цьому сенсі, окреслюються наступним чином:
− між державним службовцем, тобто особою, яка обіймає посаду в органі
державної влади, та державою в цілому через орган або їх систему;
− між державним службовцем, тобто особою, яка обіймає посаду в органі
державної влади, та громадянами держави [1, С. 116-117].
Отже, державна політика у сфері державної служби визначається Верховною
Радою України. Основними напрямами державної політики у сфері державної
служби є визначення основних цілей, завдань та принципів функціонування
інституту державної служби, забезпечення ефективної роботи всіх державних
органів відповідно до їх компетенції.
2. КОМПЕТЕНТНІСТНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В
ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Зміни, що відбуваються в суспільстві, процеси реформування та модернізації
державної служби потребують удосконалення змісту і параметрів єдиної державної
системи підготовки фахівців в галузі державного управління. Вона одночасно
повинна виступати як єдина мережа освітніх установ, і як єдина загальнодержавна
система навчально-освітньої діяльності з чітко окресленими правовими та
організаційними засадами діяльності. Зазначимо, що становлення системи
професійної підготовки державних службовців відповідно до нових цінностей
сучасного періоду є невід’ємною складовою процесу наповнення гуманістичним
змістом усієї освітньої сфери, що є виявом тенденції до особистісного спрямування
підготовки кадрів державного апарату. За твердженням В. Лугового, «гуманізація
освіти є багатогранним процесом, який не спрощується ні до відродження окремих
базових освітніх елементів, ні до введення деяких гуманітарних предметів, ні до
запровадження педагогіки співробітництва, ні до гуманістичного оцінювання
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освітніх успіхів i ін. Гуманізація освіти – це комплексний процес її гармонізації
заради повноцінного всебічного розвитку людини як цілісної особистості»
[7, С. 51]. Утвердження ставлення до людини як до найвищої соціальної цінності та
критерію оцінки рівня розвиненості суспільних відносин належить до пріоритетів
державної політики, проголошених Конституцією України.
На початку перехідного періоду становлення державності науковці зазначали:
«Система підготовки, державних службовців в Україні перебуває на початковому
етапі свого становлення. За своїми обсягами, змістом та ефективністю навчальної
діяльності вона поки що не виступає дієвим засобом професіоналізації державної
служби, не повною мірою впливає на формування у службовців високих
громадянських i моральних якостей, правової та організаційної культури
державного управління» [6, С. 23-29]. Курс на позитивну стабілізацію кадрів
державного апарату, зміцнення його якісного складу, виконання встановленої
законом вимоги щодо наявності в урядовця спеціальної професійної освіти з
урахуванням його посади зумовлює необхідність професійного навчання значної
більшості службовців, створення для цього принципово нової системи підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для цієї галузі. Сьогодні
відбувається процес подальшої розбудови системи освіти державних службовців в
Україні на підставі сформованого фундаменту цієї системи.
Сьогодні лідируюче місце в теорії та практиці європейської системі вищої
освіти займає компетентністний підхід. Широке коло дослідників
притримується думки о компетенції як о найважливійшей характеристиці
людини, що навчається, та яка здатна забезпечити прозорість ринка освітніх
послуг. Компетентністний підхід сприяє підвищенню якості освіти, вихованню у
студентів необхідних соціальних властивостей та формуванню європейського
простору вищої освіти. Впровадженню компетентністного підходу в теорію та
практику вітчизняної освіту передувало його успішне освоєння в бізнесі та
менеджменті, в галузі професійного відбору та розвитку персоналу.
Одним з перших, хто запропонував компетентністний підхід в оцінці
персоналу, був американський психолог Д. К. Мак Клеланд. У своєму
дослідженні Д. К. Мак Клеланд піддав критиці практику використання
особистісних тестів і тестів IQ за те, що вони погано справляються з
прогнозуванням успішності респондента в реальній професійній діяльності. У
рамках запропонованого ним компетентністного підходу була розроблена
методика збору даних з використанням глибинної техніки інтерв'ю з отримання
поведінкових прикладів. В основу своєї методики Д. К. Мак Клелланд поклав, з
одного боку, метод критичних інцидентів Фленаган, з іншого – тематичний тест
Г. Мюррея. Результат цього дослідження показав, що грамотне виявлення
компетенції потребує розгляду контексту їх використання. Загальновідомим є
розуміння поняття компетентність, що подається як рух від від ставлень до
цінностей, від знань до вмінь. В контексті теорії інформаційного суспільства цю
парадигму можливо представити наступним чином (див. рис. 2).
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експертне знання
практичне знання
функціональне знання
первинне знання
Рис. 2. Етапи формування професійної компетентності.
На приклад, сучасні фахівці у галузі державного управління мають реагувати на
зміни управлінського середовища, а їх підготовка має здійснюватися з урахуванням
інтересів держави. Спектр функцій і завдань, котрі мають органи державної та
місцевої влади у різноманітних сферах діяльності, актуалізують необхідність
отримання якісної фахової підготовки персоналу та її постійного удосконалення для
забезпечення діяльності цих органів на гідному рівні. Специфіка діяльності
потребує контролювати події, що відбуваються в управлінському середовищі
(внутрішньому і зовнішньому), відстоювати реалізацію прийнятих рішень у
фізичному, інформаційному і когнітивному вимірах.
Підготовка фахівців у цій сфері є багатогранною та відображає більшість
складностей професії для успішного функціонування даної галузі. Підготовка за
напрямом «державна служба» здійснюється на освітньо-кваліфікаційному рівні
«магістр», з введенням спеціалізації, яка певною мірою повторює напрями
професійної підготовки за напрямами «Економіка і підприємництво», «Менеджмент
і адміністрування» тощо. У процесі навчання формуються професійні компетенції,
що потрібні для майбутньої діяльності та складаються з управлінської,
функціональної, комунікаційної, інтерактивної, перцептивної та інформаційної
компетенції. На нашу думку означений перелік не є завершеним. Історичний досвід
свідчить про те, що рівень влади державного службовця зростає там, де слабішає
закон. Отже, якщо формування правової держави відбувається на фундаменті
розбалансування системи влади, підготовка фахівців в галузі державного
управління втрачає ознаки соціальної адекватності. Це є принциповим положенням,
яке безпосередньо впливає на освітні вимоги в цієї сфері. Саме тому
компетеністний підхід використовується для нівелювання асиметричності між
змістом освіти та професійними вимогами в галузі державного управління.
На основі компетентністного підходу здійснюється подальша розбудова
інтегрованих компетенцій, відповідно до необхідних знань та вмінь. Робочий план
навчання містить дисципліни із наступних галузей: методологія системного підходу
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та наукових досліджень, правове забезпечення державного регулювання, економіка,
державне управління, державна служба, соціальна та гуманітарна політика,
політологічні аспекти державного управління, організація діяльності державного
службовця, технологія комп’ютерних мереж, психологія управління, ділова
іноземна мова. Одним із пріоритетних завдань для системи професійної підготовки
є формування нового змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування,
завдань і функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
При вирішенні цього питання слід зауважити, що освітні стандарти, зокрема
освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми
підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», потребують оновлення
відповідно до сучасних потреб органів державної влади та місцевого
самоврядування. Оновлення змісту професійного навчання держслужбовців має
відбуватись постійно, відповідно до потреб економічного і соціального розвитку
країни, суспільного реформування та становлення демократичного суспільства.
Чинна система професійного навчання державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування потребує удосконалення не лише з метою
задоволення потреби держави у висококваліфікованих кадрах, а й держслужбовця
як особистості. Модернізація системи професійного навчання державних
службовців і посадових осіб є одним із основних напрямків реформування
державної служби, яке здійснюється у напрямку, що відповідає світовим
стандартам. Державна служба як певний засіб державного управління містить як
об’єктивні (необхідність виконання та забезпечення виконання функцій держави та
її органів), так і суб’єктивні (наявність здібностей, придатність до служби,
професійна освіта тощо) передумови свого формування. Загальні конституційні
принципи організації та функціонування держави підсилюються і конкретизуються
групою принципів, на яких заснована державна служба [10; 1, С. 106-109]. Згідно
чинного законодавства, державна служба ґрунтується на таких основних
принципах:
− служіння народу України;
− демократизму і законності;
− гуманізму і соціальної справедливості;
− пріоритету прав людини і громадянина;
− професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
− персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;
− дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального
самоврядування;
− отримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.
Державна служба створюється для підвищення якісного рівня державноуправлінських процесів. На думку О. Оболенського усі її перетворення слід
розглядати з точки зору впливу на державне управління, на функціонування
механізму держави, а отже, на стан і розвиток суспільства [8, С. 37-39]. З точки зору
професійної діяльності державна служба полягає у забезпеченні виконання завдань і
функцій держави (державна служба, військова служба, медична служба,
дипломатична служба, податкова служба, служба в системі освіти тощо), створенні
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духовних цінностей (робота в науково-дослідних, проектних організаціях),
соціально-культурному обслуговуванні людей тощо.
Необхідність державної служби зумовлена самим існуванням держави з її
завданнями та функціями, а також потребою у формуванні кадрового корпусу
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, нормативноправовому врегулюванні державно-службових відносин державних службовців із
зазначеними органами. Державна служба об’єднує тих, хто працює в органах
державної влади на постійній, професійній основі, отримує заробітну плату з
державного бюджету, тобто, від держави в особі її органів, і перебуває на посадах в
органах виконавчої та судової влади, прокуратури тощо, вирішує завдання та
реалізує функції цих органів. Для України як унітарної держави до цієї категорії
працівників віднесені службовці, які здійснюють функції децентралізованого
державного управління, тобто, перебувають на посадах в апараті органів місцевого
самоврядування.
Юридичне тлумачення державної служби в професійному аспекті, пов’язано з
виконанням завдань і функцій держави. У цьому визначенні можна виокремити
наступні складові:
− державна служба являє собою професійну діяльність особи, яка пов’язана з
виконанням посадових обов’язків як основного і єдиного виду діяльності, за
який офіційно сплачується заробітна плата;
− державна служба у межах професійної діяльності забезпечує виконання
працівником завдань та функцій держави;
− професійна діяльність державного службовця спрямується на забезпечення
функціонування органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
У функціональному значенні державну службу можна розуміти як конкретний
вид діяльності держави, делегований персоналу органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, який реалізує державну владу у різних сферах
суспільного життя у відповідних правових формах і за допомогою певних методів
управління. На думку А. Дабагяна діяльність державних службовців зводиться до
наступного:
− здійснення функцій нормо-проектного, організаційно-розпорядчого та
консультативно-дорадчого характеру, реалізація владних повноважень (отже,
державна служба – це забезпечення виконання завдань і функцій держави від її
імені особою, яка перебуває на посаді в органах державної влади чи органах
місцевого самоврядування);
− виконання юридично-владних приписів для різних суб’єктів права в
управлінській ієрархії (підготовка та видання наказів і розпоряджень, вказівок і
ін.);
− реалізація юрисдикційних дій; організаційна діяльність та здійснення
розпорядчих операцій [4, С. 48].
Головною метою державної служби є практичне забезпечення виконання
завдань і функцій держави, забезпечення добробуту членів суспільства, задоволення
громадських інтересів на основі принципів та положень, закладених в Конституції
України. Державна служба має задавати державному управлінню програмно-
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цільову спрямованість, управлінський професіоналізм, правову компетентність,
організованість і дисципліну, забезпечувати сталість і надійність конституційного
ладу, уважно обслуговувати потреби громадянина, законність, раціональність,
ефективність та інші елементи, яких потребує суспільство та держава. Державна
служба як комплексне явище може бути потужним засобом удосконалення
державного управління за умови, якщо сама буде добре організована, особливо в
аспекті комплексності.
ВИСНОВКИ

Таким чином, державна служба є діяльністю персоналу органів законодавчої,
виконавчої та судової влади, що ґрунтується на законах та підзаконних актах й
полягає реалізації державної соціально-економічної політики на державному,
регіональному та місцевому рівні, з метою вирішення завдань і виконання функцій
держави. Управлінська діяльність за своєю природою являє собою синтез
індивідуальної та спільної діяльності, що і зумовлює наявність її специфічних
особливостей. Державні службовці – це специфічна соціально-професійна група,
яка займає особливе місце в системі суспільного поділу праці. У межах професійної
групи державних службовців виділяються різні спеціалізації, тому коректніше
розглядати професійну групу державних службовців як вторинну професію, яка
складається із представників багатьох «первинних» професій (економіст, юрист
тощо) на основі формування відповідних внутрішніх (особистісних) та зовнішніх
характеристик, притаманних діяльності державного службовця. Спираючись на
вітчизняний досвід розвитку інституту державної служби, можна констатувати, що
професійна діяльність державних службовців має яскраво виражену специфіку
порівняно з іншими видами професійної діяльності. Формування соціальноадекватної підготовки фахівців в галузі державного управління на підставі
компетентністного підходу, сприяє усуненню асиметричності між змістом освіти та
професійними вимогами в галузі державного управління, і таким чином стає дієвим
елементом професіоналізації державної служби.
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В статье на основании выяснения сущности и содержания понятия «специалист в области государственного
управления», конкретизированы компетентностные требования к подготовке специалистов указанной
области. Рассмотрено юридическое толкование «государственной службы»; лингвистический и
профессиональный аспект, выделено его составляющие. Исследовано функциональное значение
государственной службы, и очерчены рамочные условия деятельности государственных служащих.
Освещены типичные черты, характеризующие государство, и его управленческое взаимодействие с
обществом. Доказано, что все формы деятельности государственных служащих являются необходимыми
элементами государственного управления и неразрывно связаны с реализацией власти, а социально
адекватная подготовка будущих специалистов в этой сфере способствует повышению качественного уровня
государственно
управленческих процессов. Раскрыты возможности корректировки подготовки
специалистов означеной сферы в контексте перспективных потребностей общества.
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The article is based on the elucidation of the nature and content of the term «expert in the field of state
management,» specified competency requirements for the training of specialists of the area. It is considered a legal
interpretation of the Civil Service in the linguistic and professional aspect, and it’s separated into components.
Functional meaning of public service is researched. The author outlines the framework of the civil service. The
typical features characterizing the state and its administrative cooperation with society are investigated. It is proved
that all forms of civil employees are necessary elements of governance and they are closely related to the
implementation of power, and social-adequate background of future specialists of this area promotes to the quality of
the public-management processes. In the given article it is revealed the possibility of adjusting of training of
specialists in the studying field in the context of future needs of society.
Keywords: specialists in the field of state management, Civil Service, community, government, training, competency
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