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Обгрунтовано актуальність визначення кореляції між комунікативною компетенцією фахівця і комунікативною компетенцією посади. Акцентовано увагу на особливій функціональності комунікативної компетенції фахівців у галузі митної справи, яка саме й має значний вплив на феномен комунікативної компетенції митників.
Розкрито сутність комунікативної компетенції фахівця митної служби як компетенції фахівця та компетенції
посади, що передбачає готовність фахівця до виконання певної комунікативної діяльності з необхідним рівнем
якості (комунікативна компетенція як компетенція фахівця); а також вимоги, які необхідні для успішного виконання комунікативних завдань згідно з посадою (комунікативна компетенція як компетенція посади). Основний
метод дослідження застосовано компонентно-структурний аналіз для обґрунтування двовекторної структури
комунікативної компетенції (на прикладі фахівців у галузі митної справи). Обґрунтовано, що сутність комунікативної компетенції як компетенції фахівця полягає у тому, що вона виступає поведінковою компетенцією
(особистісною компетенцією), а сутність комунікативної компетенції як компетенції посади полягає у тому, що
вона виступає функціональною (процесуальною) компетенцією.
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Обосновано актуальность изучения корреляции коммуникативной компетенции специалиста и коммуникативной компетенции должности. Акцентировано внимание на особой функциональности коммуникативной
компетенции специалистов в сфере таможенного дела, имеющая значительное влияние на феномен коммуникативной компетенции таможенников. Раскрыто суть коммуникативной компетенции специалиста таможенной
службы как компетенции специалиста и компетенции должности, что предполагает готовность специалиста к
выполнению определенной коммуникативной деятельности с необходимым уровнем качества (коммуникативная компетенция как компетенция специалиста); а также требования, которые необходимы для успешного выполнения коммуникативных задач соответственно должности (коммуникативная компетенция как компетенция
должности). В качестве основного метода исследования использован компонентно-структурный анализ для
обоснования двухвекторной структуры коммуникативной компетенции (на примере специалистов в сфере таможенного дела). Обосновано, что суть коммуникативной компетенции как компетенции специалиста состоит в
том, что она выступает поведенческой компетенцией (личностной компетенцией), а суть коммуникативной
компетенции как компетенции должности выражается в том, что вона выступает функциональной (процессуальной) компетенцией.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність дослідження зумовлена масштабною розбудовою незалежної української держави, динамічністю соціальноекономічних перетворень, що відбуваються в умовах приєднання України до міжнародних конвенцій
і угод з питань безпеки і спрощення міжнародної
торгівлі та митних процедур, активізації інтеграційних процесів в Європі та розробки уніфікованих
освітніх і професійних стандартів, орієнтації на
компетентнісний підхід. Означені чинники спонукають до формування нового бачення розвитку інтелектуального потенціалу України, вимагають від
митної служби актуальних підходів до компетенцій
та компетентностей її фахівців, зокрема й до компетенції комунікативної.
Отже, у галузі професійної освіти актуальним викликом часу залишається розвиток компетенцій фахівців відповідно до сучасних вимог глобального
ринку праці.
Основи дослідження проблеми людської комунікації, компетентнісного підходу заклав Аристотель,

який вивчав можливості стану людини. Історія питання компетенцій викладена багатьма науковцями
(Н. Євдокимова [1], Я. Єпутаєв [2], І. Зимня [3],
Т. Ісаєва [4], З. Малькова [5], Д. Цодікова [5] та ін.).
Вони, зокрема, досліджували становлення понять
„компетенція” і „компетентність”, визначення їх
сутності, окреслення підходів до їх вивчення та
впровадження, що у подальшому дало змогу вченим
розкрити методологічну сутність компетентнісного
підходу. Як стверджує О. Павленко, праці Д. Вайта,
Л. Снайдера, К. Ебелінга стали основою для віднесення компетенції до поведінкової сфери особистості, а компетентності
до сфери функціональної
[6, с. 7]. Дослідженню компетентностей і компетенцій фахівців у галузі митної справи присвячені наукові праці О. Павленко [6–8], О. Трякіної [9],
Ж. Дежсі (Dézsi Zsolt) [10], А. Баранової [11] та ін.
Метою роботи є вивчення функціональності феномену комунікативної компетенції як компетенції
фахівця і компетенції посади (на прикладі фахівців у
галузі митної справи).
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
бового складу митних органів, який відображає
нашому дослідженні увага зосереджується на сутно“особистісні якості та вміння, якими службовець
сті та структурі комунікативної компетенції фахівповинен опанувати з метою досягнення результатів
ців у галузі митної справи. Ця особлива функціонапід час виконання професійних завдань” [15, с. 74].
льність має, на наше переконання, значний вплив на
Зазначимо, що після Професійних стандартів ВМО
феномен комунікативної компетенції митників.
(2008 р.) саме у цьому документі були, по-перше,
Провідним для нашого дослідження став, насамузагальнені вимоги до професійних знань, умінь та
перед, компонентно-структурний підхід, згідно з
навичок фахівців у галузі митної справи, а по-друге,
яким сутність комунікативної компетенції розглядазапропоновані, підготовлені на основі найкращих
ється нами як динамічна система, що постійно розпрактик рекомендації щодо запровадження методів і
вивається й удосконалюється.
технологій професійної підготовки співробітників
На наше переконання, той факт, що вже із серемитних органів; наведено опис посадових обов’язків
дини 1990-х років учені сходяться в головному:
службовців митних органів різного рівня посад.
компетенція є таким феноменом, за допомогою якоУвага зосереджується на розвитку особистості (PD –
го можна оцінити здатність людини до ефективного
personal development), що передбачає удосконалення
виконання певної роботи, “готовність людини до
когнітивних компетенцій (Thought). соціальних
виконання певної роботи”, відповідність вимогам
компетенцій (Emotion); професійних компетенцій
праці [6, с. 49],
саме ця функціональність стала
(Strength) [15, с. 74].
основою компетентнісного підходу.
Зауважимо, що з метою набуття зазначених комАналіз нормативних документів Всесвітньої мипетенцій фахівцями у галузі митної справи та з метної організації та ЄС, наукових досліджень у галузі
тою обміну практичним досвідом щодо організації
митної справи дає підстави стверджувати, що експепідготовки та підвищення кваліфікації особового
рти міжнародних організацій розглядають компетескладу митних органів ВМО було започатковано
нції у сучасних умовах митного середовища в якості
декілька механізмів імплементації, серед яких Регікритеріїв оцінювання якості професійної підготовки
ональні структури ВМО (Регіональні офіси з інстита критеріїв відбору просування по службі. Так,
туційного розвитку та Регіональні навчальні центри)
професійні компетенції митника ЄС (англ.
і Міжнародна мережа митних університетів (INCU)
competencies) включають конкретні вимоги до рівня
(www-wcoomd.org). Ще один крок: з пілотними мизагальних знань (у тому числі й теорії і практики
тними університетами з різних регіонів світу, вклюділової комунікації), вузькогалузевих знань (митночно з Університетом митної справи та фінансів
го законодавства, тарифної класифікації, ризик ме(Україна), було підписано Меморандум про взаємонеджменту тощо), особистісних якостей, професійрозуміння. Це сприяло обміну передовим митним
них умінь, навичок та здібностей, що сприяють усдосвідом і знаннями у галузі митної справи та міжпішності виконання професійних завдань [12; 13]. В
народної торгівлі й зініціювало наукові дослідження
офіційному документі ЄС “Рамка компетенцій Євз різних аспектів митної справи (від професійної
ропейського Союзу для митної професії” серед клюпідготовки та підвищення кваліфікації до спрощенчових пріоритетів митної діяльності визначено безня торгівельних процесів, безпеки ланцюга постаперервне навчання та підвищення кваліфікації у
чань, координації дій з управління кордонами, партпрофесійній діяльності, що спрямовано на удосконерства митниці та бізнес-сектора, ефективних меналювання компетенцій фахівців. Професійні комтодів збору податків, методів оцінки успішності випетенції для митної професії передбачають навички
конання професійних завдань тощо).
володіння усною і писемною мовою, а управлінські
Зазначимо, що у кожному окремому регіоні цей
компетенції знання принципів управління комуніпроцес розвивається по-різному, відповідно до поткаційними ситуаціями [9, с. 260; 12].
реб
регіону.
Наприклад,
у
АзіатськоРозглянемо як приклад вимоги Професійних стаТихоокеанському регіоні головні зусилля акредитондартів ВМО до компетенцій начальників департаваних експертів ВМО націлені на координацію та
ментів, відділів і митних постів, керівників середраціоналізацію знань з найактуальніших митних
ньої ланки державних служб, тобто менеджерів опепитань; в Амерікансько-Карибському регіоні впрораційного рівня. Так, вимоги до професійних комуваджується унікальна платформа обміну інформацінікативних вмінь викладені у стандарті 9 (здатність
єю щодо координації управлінських методів, проекдо комунікацій на всіх рівнях) і стандарті 19 (волотів модернізації митниць та обміну навчальними
діння іноземними мовами); вимоги до загальноосвіматеріалами й ресурсами; у Південноафриканському
тніх та професійних знань – у стандартах 14 (зв’язки
регіоні створюється загальнорегіональний портал
і комунікація) і 7 (інформаційні й комунікаційні тедля обміну навчальними стратегіями, програмами та
хнології), а вимоги до професійних вмінь – у станматеріалами, розробленими фахівцями галузі з цьодартах 7 (комунікативні навички), 12 (здатність підго регіону [16, с. 33].
тримувати внутрішні / зовнішні міжособистісні
Таким чином, Всесвітня митна організація, визв’язки), у стандарті 13 (вміння вести переговори) та
ступаючи провайдером освітніх послуг у галузі мистандарті 14 (навички професійної письмової мови)
тної справи у глобальному митному середовищі
[9, с. 256-257; 14].
окреслила стратегічні пріоритети своєї співпраці з
У своєму рамковому документі “The WCO
митними навчальними закладами світу з метою акCapacity Building Development Compendium” (2009)
туалізації та вдосконалення професійної підготовки
ВМО також презентувало перелік компетенцій осоособового складу митних органів, а саме: 1) розробВісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2016 (97). Частина 2
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ка концепції та координація її імплементації (ПроУ випадку, коли комунікативна компетенція розграма партнерства у галузі митних досліджень і розглядається як компетенція посади, йдеться про вивитку ВМО PICARD, що була ініційована у 2008
конання комунікативних завдань згідно посади, тоброці); 2) стандартизація та уніфікація професійних
то про стандарти роботи і процесів для певного рівкваліфікацій митників (Професійні стандарти ВМО,
ня посад [6, с. 67].
опис професійних компетенцій у рамках Програми
В основу вимог мають бути закладені функціорозвитку інституційних спроможностей митних аднальні обов’язки, знання, вміння та досвід.
міністрацій); 3) адаптація, апробація та пілотна імпОтже, сутність комунікативної компетенції як
лементація Професійних стандартів ВМО на міжнакомпетенції посади полягає у тому, що вона вистуродному й регіональному рівнях; 4) моніторинг успає функціональною (процесуальною) компетенцією
пішності процесу уніфікації та імплементації стан„(навички або ноу-хау) і включає те, що “людина,
дартів шляхом використання механізму акредитоваяка працює у даній професійній сфері, має бути
ні ВМО навчальні заклади; 5) запровадження станспроможна зробити…[і] здатна продемонструвати”
дартів у національні навчальні програми митних
[18, с. 9; 6, с. 67].
університетів / факультетів, курсів підвищення кваТаким чином, з одного боку, виявляється ієрарліфікації, дистанційних навчальних курсів та у плахічність двовекторної структури комунікативної
тформи електронного навчання.
компетенції, а саме: комунікативна компетенція поУ межах нашого дослідження увага була зосересади шляхом застосування стандартів роботи і проджена на комунікативній компетенції фахівців у
цесів визначає необхідний рівень комунікативної
галузі митної справи. Так, досліджуючи означений
компетенції фахівця.
феномен, нами вивчалися різні аспекти, зокрема,
Схематично ця ієрархія двовекторної структури
сутність і структура комунікативної компетенції, її
комунікативної компетенції (за О. Павленко, 2010)
критерії, показники та рівні. Нашу увагу привернули
виглядає наступним чином:
певні особливості кореляції комунікативної компеКК посади
тенції фахівця і вимог, які висуваються до комуніка↓(механізми: стандарти роботи і процесів)
тивної компетенції відповідно різного рівня посад.
КК фахівця
Обґрунтування наших думок ми наводимо далі.
З іншого боку, можна передбачити можливість
Провідним для нашого дослідження став, насампарадоксу, який полягає у тому, що наявний рівень
перед, компонентно-структурний підхід, згідно з
комунікативної компетенції фахівця може значно
яким сутність комунікативної компетенції розглядаперевищувати вимоги до рівня комунікативної комється нами як динамічна система, що постійно розпетенції посади.
вивається й удосконалюється.
Зважаючи на вищевикладене, можна припустити,
У ході нашого дослідження доведено, що обращо для будь-якої галузі структура комунікативної
ний підхід дав змогу представити її двовекторну
компетенції як компетенції фахівця та структура
структуру (на прикладі комунікативної компетенції
комунікативної компетенції як компетенції посади
фахівців з митної справи), а саме, розрізнити компебудуть дещо розрізнятися.
тенції фахівця і компетенції посади, отже, описати
Комунікативна компетенція фахівця буде видвовекторність феномену, що досліджується.
ступати особистісною (поведінковою) компетенціТермін “двовекторна структура комунікативної
єю, що виявляє характеристики особистості,
компетенції” уперше було введено О. Павленко,
пов’язані з відмінним виконанням роботи („знаю, як
2010 [6, С. 66-67]. Зазначимо, що двовекторність
себе поводити”). Її можна формувати й удосконалю(від лат. vector − той, що несе, везе) розглядаємо як
вати, щоб вона відповідала комунікативній компедва відрізки, яким надано визначений напрямок [17,
тенції посади, тобто стала функціональною (процес. 201].
суальною) компетенцією. Наочно сутність комуніНа думку О. Павленко, визначаючи комунікатикативної компетенції як двовекторного феномену
вну компетенцію як компетенцію фахівця, мова йде
наведено у табл.1.
про готовність фахівця до виконання певної комуніТаблиця 1 – Сутність комунікативної компетенції
кативної діяльності з необхідним рівнем якості. От(КК) як двовекторного феномену
же, акцентуються комунікативна поведінка та комуКК як
Механіз- ІнструмеСутність КК
нікативні відношення, основою яких розглядається
двовектоми
нти
рівень сформованості комунікативної компетенції
рний фефахівця та можливості її удосконалення у різнорівномен
невій системі професійної комунікативної підготовфункціона- КК виступає як
КК
як стандарти
роботи і льні
функціональна
компетенки митників [6, с. 66].
обов’язки,
компетенція
ція посади процесів
Ми підтримуємо думку науковця, що сутність
(вимоги,
(для пев- знання,
(включає
те,
комунікативної компетенції як компетенції фахівця
необхідні
ного
рівня
вміння
та
що
“людина,
полягає у тому, що вона виступає поведінковою
для успіш- посад)
досвід
яка працює в
компетенцією (особистісною компетенцією) „знаю,
ного викоданій професійяк себе поводити”.
нання коній сфері, має
Поведінкові компетенції визначаються як „відмунікативбути спроможносно сталі характеристики особистості, причинно
них завдань
на зробити…[і]
пов’язані з ефективним або відмінним виконанням
згідно поздатна продесади)
монструвати”)
роботи” [18, с. 9].
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КК
як
компетенція фахівця (готовність фахівця до виконання
певної комунікативної діяльності з необхідним
рівнем якості)

комунікативна поведінка та
комунікативні відношення

рівень
сформованості КК
фахівця та
можливості
удосконалення КК у
різнорівневій системі
професійної комунікативної
підготовки
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[16, с. 9; 6, 6667]
КК виступає як
поведінкова
компетенція
(особистісна:
„знаю, як себе
поводити”) [6,
66-67].

ВИСНОВКИ. Отже, доведено двовекторність
структури комунікативної компетенції, яка виступає
підґрунтям того, що комунікативна компетенція без
соціально-значущої діяльності не втрачає всякий
зміст (на відміну від компетентності). Перспективи
досліджень вбачаємо у подальшому вивченні питання компетентностей і компетенцій, що може бути
виправдано як розвитком наукової думки, так і різними підходами, цільовими групами та предметними сферами.
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Purpose of the given paper is to determine the correlation between communicative competence of professional and
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communicative competence of a post. Attention is focused on the special functionality of communicative competence of
specialists in the field of customs affair that has a significant impact on the phenomenon of customs officers’ communicative competence. Results. The essence of communicative competence of a specialist of customs service as competence of specialist and competence of position that require professional willingness to perform certain communication
activities with the required quality level (communicative competence as competence of specialist); as well as the requirements that are necessary for the successful performance of communication tasks under the position (communicative competence as competence of position) is discussed. Componential and structural analyses are applied as main research methods to study two-level structure of communicative competence (based on the example of specialists in the
field of customs affair). Originality. It is proved that the essence of communicative competence as competence of specialist is that it acts as behavioral competence (personal competence), and the nature of communicative competence as
competence of position is that it acts as functional (procedural) competence.
Key words: communicative competence, competence of position, competence of specialist.
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