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МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЇ) ПРАЦІВНИКА
В статті проаналізовано моделі компетенцій працівника, визначено основні
риси моделі компетенцій, які потрібні в процесі її формування для авіапідприсметв.
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В статье проанализированы модели компетенций сотрудника,
определены
основные черты модели компетенций, которые нужны в процессе ее формирования
для авиапредприятий.
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Models of employee competencies are considered in this article. It is defined the
main features of competencies which are needed in the process of forming competencies
m ode I for axiae nterprise
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П о с т а н о в к а проблеми. Ще n середині XX сторіччя працівник
розглядався як функціональна одиниця компанії і вписувався в загальну
схему управління її функціями. Однак початок XXI сторіччя дав поштовх до
розвитку ідеї людського капітану і можливості повноцінного інвестування
даного ресурсу організації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взагалі дослідженнями
моделей компетенцій займалося багато відомих вчених, таких як: Кэмпбел
Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон F>. [2]; Рамперсад X. [5]; Вільямс Р. [6]; Форсаф
П. [7]; Хамел Г., Прахалад К.К. [8J. Також багато публікацій по
моделюванню компетенцій з'явилось в Україні в професійних журналах з
управління персоналом: Ільїна О. [1]; Макдональд Б. [3]; Сисосв І, [4];
ШалінаА. [9].
Невирішенз раніше частина загальної проблеми. В рамкнх
управління талантами авіапідприємств
m . в : :
моделі
компеїс
й
працівника є дуже важливим елементом системи відбору кваліфікованих
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