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Анотація. На основі аналізу літератури та знань про складність фаху архітектора 

визначено державницькі підходи щодо формування моделі компетенцій майбутніх 
архітекторів у сфері менеджменту. Обґрунтовані вимоги до моделі компетенцій майбутніх 
архітекторів у сфері менеджменту. Визначені складові схеми алгоритму моделі 
компетенцій майбутніх архітекторів у сфері менеджменту. 
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Вступ. Підготовка майбутнього архітектора це складний процес виходячи 

з обсягу завдань, які він вирішує на практиці у сфері менеджменту. Як відомо, 

архитектор (від греч. Αρχιа – (главный, старший) або греч. τέκτων (плотник, 

строитель) – “головний будівельник” – кваліфікований фахівець, який на 

професійній основі здійснює архітектурне проектування (організацію 

архітектурного середовища), включаючи проектування будівель, розроблення 

об’ємно-планувальних і інтерєрних рішень. 

Такі фахівці повинні мати не лише спеціальні знання, навички та вміння, а 

і бути в певній мірі менеджерами – фахівцями щодо управління певним 

колективом або організацією та раціонального використання усіх видів 

ресурсів, якими вони володіють. Рівень їх підготовки у сфері менеджменту 

можна оцінити через їх компетенції шляхом певного моделювання. 

Моделювання компетенцій починається з застосуванням спеціальних 

методів аналізу компетенцій для кожного фахівця організаційної структури. 

Аналіз здійснюється шляхом порівняння функціональних обов’язків фахівця і 

тими знаннями, вміннями і можливими діями у складних умовах обстановки, 

якими він повинен володіти (мати). 



Така модель повинна бути структуризована. Структура моделі 

компетенцій представляє собою багаторазове порівняння елементів майбутньої 

моделі компетенцій між собою. В результаті виділяються загальні та часткові 

ознаки, здійснюється групування зазначених елементів за ознаками та 

порівнянням між собою групи елементів. 

В процесі моделювання здійснюється декілька ітерацій (повторення), 

розглядаються та аналізуються всі назви і визначення компетенцій з різних 

боків. Здійснюється перегрупування визначених характеристик в різних 

сполученнях. 

Огляд літератури. У праці [1, с. 55], зазначено, що сучасна теорія і 

практика моделювання компетенцій дозволяє виділити декілька підходів: 

американський, в основі якого покладена поведінка особи; британський, який 

ґрунтується на функціональних ознаках особи; французький і німецький, 

визначальним в яких є цілісність особи, яку досліджують. 

Майбутній фахівець з архітектури – це творча особа, яка повинна бути 

обізнана з багатьох питань у сфері менеджменту. Виходячи з цього, слід 

змоделювати його компетенції враховуючі не лише рівень спеціальних знань, 

вмінь та навичок, а і низку дотичних до них.  

Під концепціями майбутнього архітектора будемо розуміти особисті 

якості і здатності, а також його професійні навики, які необхідні для успішного 

виконання посадових обов’язків в системі громадянського суспільства. 

У праці [2, с. 1042] (переклад та видозміна автора статті), менеджмент  

подано як вид професійної діяльності, яка здійснюється і спрямована на 

досягнення кінцевого результату в ході будь-якої діяльності, шляхом 

раціонального використання усіх видів ресурсів (людських, інтелектуальних, 

матеріальних, часових тощо ).  

Інколи менеджмент розуміють як управління або керування. У праці [3, с. 

17–23] подано сутність понять “управління” і “керування” та їх застосування у 

державному управлінні. Сутність їх зводиться до певних правил правити, діяти 

в певному напрямку, розпоряджатися, завідувати, бути господарем та 



розпорядником чогось. Разом з тим у праці [4, с. 63–64], автори визначають, що 

державне управління – це практичний, організуючий, і регулюючий вплив 

держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, 

зберігання або перетворення, що спирається на її власну силу. 

У відповідності до теми статті доцільно розглянути наукові праці, де 

подається поняття “модель”. Так у праці [5, с. 68] моделювання розглядається 

як дослідження реальних об’єктів. Автор більше уваги приділяє технічним 

об’єктам. Разом з цим, у праці [2, с. 1043], моделі компетентності (переклад та 

видозміна автором статті), як інструмент розроблення індивідуальних планів 

професійного розвитку з урахуванням специфіки кожної позиції за фахом 

посадової особи. Ці моделі описують інтелектуальні і ділові якості посадової 

особи, її навички міжособистої комунікації і дозволяє планувати розвиток 

персоналу за двома напрямами: а) прилаштування до обстановки, яка склалася 

в тій чи іншій організації; б) опанування знаннями, вміннями, необхідними для 

успішної роботи в певній спеціалізованій професійній сфері діяльності. 

Виходячи з поданого вище на думку автора, розгляд деяких 

державницьких підходів щодо формування моделі компетенцій майбутніх 

архітекторів у сфері менеджменту є актуальним питанням і може розглядатися 

як розширення поняття щодо якостей і здатності особисті – архітектора, а 

також його професійних навичок, які необхідні для успішного виконання 

посадових обов’язків в системі громадянського суспільства. 

Мета статті: На основі знань про складність фаху архітектора визначити 

державницькі підходи щодо формування моделі компетенцій майбутніх 

архітекторів у сфері менеджменту. 

Основний текст. У праці під моделлю компетенцій майбутнього 

архітектора розуміється повний набір компетенцій та індикаторів поведінки, 

необхідних для успішного виконання посадових обов’язків в системі 

громадянського суспільства, які можуть змінюватися у відповідності до 

ситуації та часу, для конкретного регіону (місцевості, підприємства) з їх 

спеціальними і загальнодержавними цілями та культурою громадянського 



суспільства. 

Як відомо, регіон – це область держави, де майбутній архітектор може 

займати відповідальну посаду в системі державних органів влади і знання основ 

менеджменту можуть покращити його компетенції. 

Фактично модель є засобом обробки інформації з метою передбачення 

розвитку процесів і явищ, що необхідно для прийняття рішень. У цій якості 

моделювання властиве всім об’єктам живої природи, які повинні “приймати 

рішення” для забезпечення свого існування в середовищі, що змінюється.  

Як відомо, розроблення моделей вимагає певних філософських знань 

загальних властивостей матеріального світу і процесу його наукового пізнання. На 

практиці виявилося, що створення моделі адекватної реальному об’єкту, є 

завданням що не має рішення, оскільки будь-який реальний об’єкт має 

нескінченне число властивостей, параметрів і їх взаємозв’язків. Досить пригадати 

крилатий вираз німецького філософа Іосифа Діцгена: “Електрон також 

невичерпний, як і атом!” Але моделі створюються і використовуються для 

прийняття рішень так само давно, як існує життя.  

Для визначеності у подальшому назвемо розробника (розробників) моделі 

дослідником, процес, або об’єкт що моделюється, – об’єктом моделювання, а 

процес розробки і застосування моделі – моделюванням. 

У загальному випадку моделювання включає три відомих в теорії пізнання 

етапи: живе споглядання об’єкту моделювання, абстрактне мислення (побудова 

моделі об’єкта), практична перевірка і застосування результатів абстрактного 

мислення (моделі). 

При спостереженні виявляється відомою лише частина властивостей і 

особливостей об’єкта, які можуть бути використані для побудови моделі, але із цих 

особливостей безпосередньо використовуються тільки ті, які досліднику відомі і 

одночасно найбільш істотні з точки зору цілей аналізу. 

На етапі абстрактного мислення істотні сторони, характеристики і 

взаємозв’язки об’єкта, що спостерігається, часто формулюються як гіпотези про 

його властивості, найбільш істотні для цілей аналізу. Кількість таких гіпотез вже 



не дорівнює нескінченності, а є обмеженою (кінцевою) і тому може бути 

врахована в моделі. Гіпотеза – (від грецького основа, припущення) – це наукове 

припущення, яке висувається для пояснення певних явищ дійсності [6, с.169]. Ці 

гіпотези стисло характеризують головні, з точки зору цілей аналізу, особливості 

об’єкта і є основою для побудови його моделі.  

Отже, модель об’єкта може уособити лише частину його особливостей і 

зв’язків. Тому вона (зазначена частина) повинна бути найбільш істотною для 

досягнення цілей моделювання. Враховуючи зазначене, слід констатувати, що для 

одного і того ж об’єкта можна побудувати різні моделі, які будуть відповідати 

різним цілям дослідження. Не можна створити єдину модель на всі випадки.  

Особливості об’єкта, що враховує модель, завжди відбивають тільки окремі 

його сторони, які в одному випадку є істотними, а в іншому можуть не представляти 

практичної цінності.  

У зв’язку з відміченими особливостями процесу створення моделей можна 

сформулювати чотири закони моделювання [7].  

Перший закон моделювання. Процес створення і застосування моделі повинен 

бути жорстко цілеспрямованим, тобто перш ніж почати розробку моделі 

необхідно як можна точніше з’ясувати призначення реального об’єкта (що 

моделюється), а також мету і умови застосування моделі, що дозволяє більш 

точно обрати властивості об’єкта, які відбиваються в моделі і визначити напрямок 

її створення. Це положення реалізується через відповідь на питання – навіщо 

потрібна ця модель, навіщо дослідник хоче отримати таку інформацію або 

виконати такі дії? 

Другий закон моделювання. Інформація, яка необхідна для побудови моделі, 

міститься в будь-яких проявах реального об’єкта, процесу або явища, яке 

моделюється. Це є наслідком відомого в філософії твердження про загальний 

взаємозв’язок предметів і явищ.  

Третій закон. Моделювання – не окремий акт створення конкретної моделі, а 

циклічний процес розробки, застосування і вдосконалення. Закон відображає 

відоме твердження про те, що всесвіт і його пізнання існують в русі. Відповіді на 



одні питання, отримані за допомогою моделі, неминуче породжують безліч інших 

питань. Тому модель, що розробляється, повинна бути придатна до безперервної 

зміни, модернізації. Знання цього закону дозволяє передбачити технологічні 

засоби модернізації моделей, що підвищує шанси на успіх їх практичного 

застосування. 

Четвертий закон моделювання. Початкова інформація, яка необхідна для 

розробки моделі об’єкта, завжди неповна з причини нескінченності числа 

властивостей і параметрів об’єкта, що моделюється. Прагнення до отримання 

повного (вичерпного) набору початкових даних для розробки моделі 

задовольнити не вдається, наслідком чого є припущення про невідомі параметри і 

умови. 

При моделюванні компетенцій майбутніх архітекторів у сфері 

менеджменту важливо визначити необхідні вихідні дані. 

Отримання таких даних починається з аналізу характеристик людських 

ресурсів кандидатів на майбутню посаду архітектора: 

1. Фізико-біологічні можливості особи опанувати майбутній фах. 

Висновки щодо зазначених можливостей надають відповідні медичні заклади 

України. 

2. Рівень загальної підготовки з математики, фізики тощо. Кандидат на 

будь-яку посаду архітектора повинен знати: а) з математики за програмою 

випускника середньої школи; б) з фізики, як за програмою випускника 

середньої школи, так і за спеціальним курсом механіки, будівельних матеріалів 

тощо.  

3. Знання основ психології для здійснення ефективної взаємодії 

майбутнього архітектора з регіональними органами виконавчої влади. 

Безперечно головним в моделі компетенцій майбутнього архітектора є самі 

компетенції. 

Компетенції майбутніх архітекторів у сфері менеджменту слід вважати: 

– знання про організацію як об’єкт і суб’єкт менеджменту; 



– вміння обґрунтувати сутність кооперативного управління (історія, 

законодавча база та практична реалізація); 

– знання про стратегічне управління організацією; 

– можливість обґрунтувати структуру і процеси корпоративного 

управління; 

– мати певні знання щодо технології кооперативного менеджменту; 

– вміння аналізувати стан та перспективи функцій кооперативного 

менеджменту; 

– знання послідовності прийняття рішення на проектування та організацію 

роботи офісу певної організації; 

– вміти організувати матеріально-технічне забезпечення організації; 

– вміння реагувати на зміни соціально-політичної обстановки в регіоні 

держави. 

Здобуття зазначених компетенцій здійснюється у процесі навчання 

зазначених осіб за спеціальними програмами, узгодженими з ЗАМОВНИКОМ 

(органами відповідних міністерств).  

Як показує практика, у процесі підготовки майбутніх архітекторів 

синхронно “працюють” навчальний заклад і кожна особа самостійно. Це 

складне питання, яке потребує додаткового дослідження. Воно може бути 

пов’язано з визначенням індикаторів поведінки майбутніх архітекторів у сфері 

менеджменту та вимог і складових алгоритму моделі їх компетенцій у 

зазначеній сфері. 

Враховуючи пропозиції подані у праці [3], можна сформулювати вимоги та 

складові схеми алгоритму моделі компетенцій майбутніх архітекторів у сфері 

менеджменту. 

Вимогами моделі компетенцій майбутніх архітекторів у сфері 

менеджменту слід вважати: 

– вона має бути не складною та легкою для розуміння тих, хто її 

використовує; 

– мати доволі просту структуру і описуватися зрозумілою мовою; 



– бути актуальною для будь-яких фахівців незалежно від віку, 

національності, отриманих знань у вищому навчальному закладі тощо; 

– враховувати можливі зміни в сфері майбутньої праці та застосування за 

фахом; 

– мати індикатори поведінки в суспільстві за будь-яких умов обстановки, 

які б не перетиналися. 

З урахуванням зазначеного вище, доцільно визначити складові схеми 

алгоритму моделі компетенцій майбутніх архітекторів у сфері менеджменту: 

– отримання незв’язаного набору характеристик і дій майбутніх фахівців в 

межах загального змістового полю; 

– групування характеристик і дій в окремі змістові поля; 

– надання назви і здійснення перегрупування отриманих на початку 

компетенцій; 

– остаточне формування певних (необхідних) компетенцій та індикаторів 

компетенцій. 

Заключення і висновки. 

Отже, в статті розглянуті поняття “компетенції” і “модель компетенцій” і 

їх застосування в системі оцінювання компетенцій майбутніх архітекторів у 

сфері менеджменту. Наведені підходи в теорії і практиці моделювання 

компетенцій. 

У якості пропозицій можна подати таке: 

– не слід створювати моделі з великим набором компетенцій і намагатися 

охопити весь масив інформації щодо компетенцій майбутніх архітекторів у 

сфері менеджменту; 

– зазначеним моделюванням повинні займатися фахівці в сфері 

архітектури і менеджменту. 

Напрямом подальшого дослідження може бути практична реалізація 

поданих в статті підходів у Харківському державному університеті архітектури 

та будівництва. 
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