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Мета. У сучасному суспільстві постає питання необхідності розвитку високого рівня інформаційної 
культури особистості працівника. Мета роботи – розробити інваріантну модель професійної компе-
тентності державного службовця та описати значення інформаційної культури в її структурі. Вона була 
реалізована в межах проекту Інститут економіки та прогнозування НАН України «Оцінювання ринку 
управлінських державних послуг та функціональної й компетентнісної спроможності державної служ-
би та держслужбовців в Україні». 

Методи. У дослідженні було використано теоретичні методи аналізу професіограми діяльності дер-
жавного службовця та здійснено на її основі опис функціонального значення інформаційної культури 
в її структурі. 

Результати. Нами було визначено, що до структури інформаційної культури входять такі інваріанти про-
фесійної діяльності державного службовця: вміння використовувати ІКТ, уміння працювати з інформацією, 
критичність мислення, вміння вчитися та освоювати нові знання та досвід, уміння здійснювати комуніка-
цію та налагоджувати взаємодію. Вони формують технологічний та соціально-психологічний рівень інфор-
маційної культури особистості. Технологічний рівень інформаційної культури позначає здатність суб’єкта 
соціальних відносин взаємодіяти із цифровими інформаційними технологіями. Соціально-психологічний 
рівень інформаційної культури пов’язаний зі здатністю суб’єкта соціальних відносин здійснювати аналіз те 
перероблення інформації та використовувати її для здійснення соціальної активності (спілкування, органі-
зації діяльності тощо). У структурі професійної компетентності державного службовця інформаційна куль-
тура забезпечує виконання ним основних професійних функцій: адміністративної функції, проектувальної, 
організаційної та виконавської. Уміння навчатися та здобувати новий досвід є інтегральною компетентні-
стю, яка призводить до розвитку інших інваріантів професійної діяльності. 

Висновки. У результаті дослідження ми визначили, що інформаційна культура є складовою части-
ною професійної компетентності професій, які пов’язані із соціальною комунікацією та взаємодією з 
інформаційними системами. У результаті проведеного дослідження було складено методику вивчення 
професійної компетентності державних службовців.

Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформаційна компетентність, інваріанти 
професійної діяльності, компетенція.
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Purpose. In modern society there is a need for the development of a high level of information culture of 
the individual. The purpose of the article is development invariant model of professional competence of a civil 
servant and to describe the significance of information culture in its structure. It was implemented within the 
framework of the project Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of 
Ukraine “Assessment of the market of managerial public services and functional and competency of the civil 
service and civil servants in Ukraine”. 

Methods. The research used the theoretical methods for analyzing the profession of civil servant activities 
and describes the functional significance of the information culture in its structure. 

Results. We determined that the structure of the information culture includes the following invariants of 
the civil servant’s professional activity: ability to use ICT, ability to work with information, critical thinking, 
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ability to learn and develop new knowledge and experience, ability to communicate and to establish interac-
tion. These components form the technological and socio-psychological level of professional culture of the 
individual. The technological level of information culture refers to the ability of the subject of social relations 
to interact with digital information technologies. The socio-psychological level of information culture is relat-
ed to the ability of the subject of social relations to analyze the processing of information and use it for social 
activity (communication, organization of activities, etc.). In the structure of professional competence of a 
public servant, information culture ensures that they perform the main professional functions: administrative 
function, planning function, organizational and executive function. The ability to learn and acquire new expe-
rience is an integral competence, which leads to the development of other invariants of professional activity. 

Conclusion. As a result of the study, we determined that information culture is part of the professional com-
petence of professions that are related to social communication and interaction with information systems. As 
a result of the study, a methodology was developed for studying the professional competence of civil servants. 

Key words: information, information society, information competence, invariants of professional activity, 
competence.

Вступ
Результатом інформатизації та збіль-

шенням цінності інформації стала поява 
нового типу відносин між членами суспіль-
ства, які були опосередковані спільним ін-
формаційним полем (Белл, 1986; Беламі, 
1891 Іноземцев, 2000). Віртуалізація соці-
альних процесів під впливом науково-тех-
нічного прогресу призвела до появи нового 
типу стосунків, який базується на глобаль-
ній телекомунікаційній мережі. Неодно-
значними залишаються трактування понять 
«інформаційна культура» та «культура ін-
формаційного суспільства», що, відповід-
но, зміщують акцент дослідження на отри-
мані дослідником результати.

1. Теоретичне обґрунтування проблеми
У сучасному суспільстві виникає необхід-

ність розвитку певного рівня інформаційної 
культури особистості, яка проявляється в 
різних сферах соціальної життєдіяльності 
та формує основу особистісної успішності 
суб’єкта соціальних відносин у соціальному 
середовищі (Семенюк, 1993). До одного із 
завдань соціалізації особистості відносять 
формування здатності оперувати інформа-
цією, орієнтуватися в ній та створювати на 
основі результатів власної індивідуальної 
активності знання, які мають певний смисл 
та суспільну цінність. Інформаційна куль-
тура включає в себе, на нашу думку, ряд 
соціально-професійних інваріантів, які ви-
користовуються людиною у процесі розв’я-
зання професійних та побутових завдань. 
Сьогодні, за результатами дослідження 
психографічних описів більшості професій 
соціономічного та технономічного циклу, 
ми можемо зробити висновок, що інформа-
ційні компетентності стають інваріантною 
складовою частиною професії, а отже, без 
якісного володіння ними суб’єкт соціальних 
відносин не зможе ефективно виконувати 
трудові обов’язки та здійснювати інші види 
соціальної активності. Інформаційна куль-
тура, яка акумулює в собі ряд провідних 
інформаційних компетентностей, визна-

чає не лише професійну успішність осо-
бистості, але й її соціальну життєздатність  
(Кириченко, 2015).

2. Методологія та методи
У дослідженні було використано теоре-

тичні методи аналізу професіограми діяль-
ності державного службовця та здійснено 
на її основі опис функціонального значення 
інформаційної культури. Гіпотетико-індук-
тивним методом у ході вивчення досвіду 
підготовки державних службовців в євро-
пейських країнах вивчено склад інваріан-
тів професійної діяльності, що входять до 
структури інформаційної культури держав-
ного службовця, та здійснено їх якісний 
опис. 

3. Результати та дискусії
Уперше поняття «інформаційна культура» 

було вжито Г.Г. Воробйовим у 1971 році в 
роботі «Інформаційна культура в управлін-
ській праці» (Воробйов, 1971). У межах роз-
гляду проблем документообігу організації 
було здійснено аналіз значення інформації 
в житті суспільства, її властивостей. До-
слідник вважає, що в умовах стрімкого на-
копичення знань у суспільстві не обійтися 
без специфічних правил взаємодії з інфор-
мацією. На початку 80-х років «інформацій-
на культура» здебільшого була пов’язана зі 
здатністю особистості користуватися циф-
ровими засобами комунікації та оброблен-
ня інформації у професійній діяльності та 
повсякденному житті. У подальших дослі-
дженнях «інформаційна культура» визнача-
ється як ступінь інформатизації суспільства 
та рівень складності інформаційних зв’язків 
у ньому (Семенюк, 1993). 

У сучасному розумінні визначення «ін-
формаційна культура» дещо зміщує акцент 
із технологічної обізнаності особистості на 
когнітивно-поведінкову здатність споживати 
інформаційну продукцію та використовува-
ти її для вирішення повсякденних завдань. 
Основним рушієм інформатизації суспіль-
ства є держава, яка виступає основним 
суб’єктом інформаційних відносин (Джин-
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чарадзе, 1997). Інформаційна культура стає 
одним із ключових елементів держави, яка 
екстраполювала частину державних проце-
сів у цифровий віртуальний вимір, що зму-
сило тих суб’єктів державних відносин, які 
вступають у взаємодію з нею, оволодівати 
інформаційними компетентностями. «Сьо-
годні основою інформаційної культури осо-
би є знання про інформаційне середовище, 
закони його функціонування та розвитку, а 
головне – досконале вміння орієнтуватися 
в безмежному сучасному світі інформації» 
(Джинчарадзе, 1993: 28). На Всесвітньому 
економічному форумі в Давосі 2016 року 
багато уваги було приділено питанням су-
часної освіти та її актуальності не лише на 
момент підготовки, але й у майбутньому. До 
ключових умінь, якими мають володіти май-
бутні працівники більшості професій, нале-
жать критичність мислення, креативність, 
складання суджень і ухвалення рішень, ког-
нітивна гнучкість (Януш, 2016). Цифрова 
революція стала точкою неповернення на 
ринку праці. Більшість технологічних про-
цесів виробництва переведені у віртуальну 
площину, тому звичний світ професій неза-
баром перестане функціонувати, натомість 
з’являться нові види зайнятості, які будуть 
пов’язані з переробленням інформаційних 
потоків та обслуговуванням шляхів їх цирку-
ляції (Моляко, 2009).

Ми пропонуємо структуру інформаційної 
культури особистості, яка складається з 
нижченаведених інваріантів соціально-про-
фесійної діяльності. Вони забезпечують ос-
новні етапи взаємодії особистості з інфор-
маційною мережею у процесі професійної 
та інших видів соціальної активності:

1) уміння використовувати ІКТ,
2) уміння працювати з інформацією,

3) критичність мислення,
4) уміння вчитися та освоювати нові 

знання та досвід,
5) уміння здійснювати комунікацію та на-

лагоджувати взаємодію.
У межах нашого дослідження соціаль-

но-професійні інваріанти, які входять до 
складу інформаційної культури особисто-
сті, формують два принципові відмінні рівні 
інформаційної культури особистості.

Технологічний рівень інформаційної 
культури позначає здатність суб’єкта соці-
альних відносин взаємодіяти із цифровими 
інформаційними технологіями, користува-
тися ІКТ та його функціоналом. Соціаль-
но-психологічний рівень інформаційної 
культури пов’язаний зі здатністю суб’єкта 
соціальних відносин здійснювати аналіз те 
перероблення інформації та використову-
вати її для здійснення соціальної активнос-
ті (Рис. 1).

У межах реалізованого нами у складі 
науково-дослідної групи проекту «Оціню-
вання ринку управлінських державних по-
слуг та функціональної й компетентнісної 
спроможності державної служби та дер-
жслужбовців в Україні» (2018 р.)» (шифр 
12.30.03; за Постановою Бюро відділення 
економіки НАНУ від 24.07.2018, Постано-
ва № 81, Протокол № 10, КПКВК 6541230) 
була розроблена методика компетентніс-
ної спроможності державних службовців. 
На основі пілотних досліджень, які були 
проведені у 2018 році, нами визначено ряд 
особистісно-професійних інваріантів соці-
ально-професійної успішності державного 
службовця, які забезпечують успішне ви-
конання ними трудових функцій. Професій-
на діяльність у системі державної служби 
полягає в налагодженні взаємовідносин 

Рис. 1. Дослідницька модель рівнів інформаційної культури особистості
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між пересічними членами суспільства че-
рез посередництво державних інституцій, 
які цю взаємодію зумовлюють. Державний 
службовець – суб’єкт, що здійснює посе-
редництво між особистістю або соціальною 
групою та державою та в першу чергу ви-
конує сервісну функцію, яка може поляга-
ти, відповідно до посадових обов’язків, у 
наданні якісних та доступних адміністра-
тивних послуг, управлінні фінансами та 
ресурсами, керівництві діяльністю адміні-
стративного персоналу, взаємоузгоджен-
ня інтересів держави та особи або групи 
осіб (Афонін, 2015). Відповідно до освіт-
нього стандарту з публічного управління 
(2007) державний службовець виконує ряд 
функцій, таких як: адміністративна функція, 
проектувальна/планувальна функція, орга-
нізаційна функція, виконавча/розпорядча 
функція.

Вказані функції реалізується за допомо-
гою ряду компетенцій, ключовими з яких є 
ті, що становлять структуру інформаційної 
культури особистості (Таблиця 1.).

Соціально-психологічний аналіз профе-
сії як суспільно-необхідного виду актив-

ності дає можливість виокремити базові 
інваріанти професійної діяльності та імпле-
ментувати їх у межах освітньої програми 
підготовки державних службовців. Кожна 
професія має свою процесуально-орга-
нізаційну характеристику, яка впливає на 
баланс та перерозподіл інваріативної та 
варіативної складової частини професійної 
компетенції. Інваріативна складова частина 
професійної діяльності є основою професії, 
її також можна вважати кваліфікаційним мі-
німум, яким має володіти працівник у певній 
галузі. Реорганізації в системі соціальних 
зв’язків та інші геополітичні та науково-тех-
нічні зміни призвели до посилення варіа-
тивної складової підготовки спеціалістів. 
Прогресивні зміни у ХХІ ст. стали настільки 
швидкими, що врахувати їх у процесі підго-
товки просто неможливо: за час освоєння 
технології чи певного виробничого проце-
су він стає неактуальним, тому працівнику 
доводиться навчатися у процесі вже не на-
вчальної, а трудової діяльності. Специфі-
ка професії державного службовця поля-
гає в постійній необхідності навчатися 
та вдосконалюватися. Ця інваріативна 

Таблиця 1
Логічна структура взаємозв’язку інваріантних компетенцій із професійними 

функціями державних службовців (відповідно до освітнього стандарту  
з публічного управління, 2007)

Адміністративна 
функція 

Здатність до використання ІКТ у професійній діяльності. 
Уміння здійснювати ефективне управління.
Уміння здійснювати комунікацію та налагоджувати взаємодію.
Уміння вчитися та освоювати нові знання та досвід.
Лідерські якості (публічна діяльність).
Уміння досягати поставлених цілей.
Уміння здійснювати ефективне управління.
Стресостійкість.

Проектувальна/
планувальна 

функція

Здатність до використання ІКТ у професійній діяльності.
Критичність мислення та неупередженість.
Уміння вчитися та освоювати нові знання та досвід.
Управління змінами та проектна діяльність.
Уміння працювати з інформацією.
Уміння досягати поставлених цілей.
Управління фінансами та іншим матеріальними, інтелектуальними 
(духовними) ресурсами.

Організаційна 
функція

Здатність до використання ІКТ у професійній діяльності.
Уміння здійснювати ефективне управління.
Уміння здійснювати комунікацію та налагоджувати взаємодію.
Уміння вчитися та освоювати нові знання та досвід.
Стресостійкість.
Уміння здійснювати ефективне управління.
Управління фінансами та іншим матеріальними, інтелектуальними 
(духовними) ресурсами.

Виконавча/
розпорядча 

функція

Здатність до використання ІКТ у професійній діяльності.
Уміння здійснювати комунікацію та налагоджувати взаємодію.
Критичність мислення та неупередженість.
Уміння вчитися та освоювати нові знання та досвід.
Лідерські якості (публічна діяльність).
Уміння досягати поставлених цілей.
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складова частина професійної підготовки 
дозволить освоїти додаткові актуальні на 
конкретній посаді варіативні компетенції 
та підтримувати їх актуальність. Дана соці-
ально-професійна компетенція входить до 
складу всіх функцій, які виконує державний 
службовець у межах широкого спектру по-
садових обов’язків. 

Інваріативна складова частина під-
готовки суб’єкта праці включає в себе 
формування відповідних професійних, 
соціально-досвідних та індивідуально-пси-
хологічних особистісних властивостей, які 
є професійно-важливими в більшості ви-
робничих ситуацій та використовуються 
працівниками у процесі розв’язання типо-
вих виробничих завдань. У межах компе-
тентнісного підходу підготовки спеціалістів 
інваріанти професійної діяльності склада-
ють основу предметного поля діяльності 
працівника. Залежно від якісного складу 
компетенцій, якими володіє працівник, від-
бувається окреслення його професійних 
повноважень, межі професійного втручан-
ня та відбувається передбачення отрима-
них результатів: наданих послуг, виготов-
леної продукції. 

Однією з найбільш вагомих професій-
них компетенцій державного службовця є 
вміння здійснювати комунікацію та на-
лагоджувати взаємодію з іншими суб’єк-
тами державних відносин та пересічними 
громадянами як споживачами державних 
послуг. Державний службовець повинен 
володіти ефективними прийомами нала-
годження комунікації та організації соці-
альної взаємодії, методами подолання 
конфліктних ситуацій. У нього має бути 
неупереджене ставлення до всіх представ-
ників соціального середовища, розвинуті 
ділові риси характеру, які дозволять нала-
годити комунікацію із соціально ізольова-
ними групами. Розвиток цієї компетенції 
також передбачає вміння налагоджувати 
взаємодію з потенційними стейкхолдерами, 
агентами змін, громадським організаціями, 
іншим державними органами законодавчої 
та виконавчої влади. Із метою реалізації 
кінцевої мети завдання державний службо-
вець повинен уміти формувати команду ви-
конавців на не лише із числа підлеглих, але 
й інших осіб, що передбачає ефективне 
мотивування їх до участі у проекті. Держав-
ний службовець повинен уміти налагоджу-
вати взаємодію із ЗМІ; коректно представ-
ляти інформацію в соціальних мережах, 
брати участь у публічних заходах та до-
ступно представляти власну думку під час 
публічних виступів, інтерв’ю, надання екс-
пертної оцінки, взаємодії із замовниками 
державних послуг. Це передбачає високий 

рівень мовної підготовки та бездоганного 
володіння державною мовою та офіційними 
мовами Європейського союзу.

Професійна діяльність державного служ-
бовця в умовах інформаційного суспільства 
передбачає професійну здатність обробля-
ти великі масиви інформації, орієнтуватися 
в інформаційному просторі, вміти керува-
ти інформаційними потоками. Державний 
службовець має орієнтуватися у правовому 
полі діяльності держави, знати українське 
законодавство в межах компетенції про-
фесійної діяльності. Уміння працювати з 
інформацією є однією з ключових компе-
тенцій працівників у системі «людина – со-
ціальне середовище». Більшість завдань, 
які виконує державний службовець, мають 
пошуковий характер, для їх успішного ви-
конання необхідно вміти швидко знаходити 
актуальну інформацію. Розвиток цієї компе-
тенції передбачає вміння працювати з ба-
зами даних, здійснювати аналіз інформації, 
верифікувати інформацію. Соціальна вір-
туалізація в інформаційному суспільстві – 
явище, яке можна означити як одну з норм 
життєдіяльності особистості. Взаємодія між 
різними суб’єктами суспільних та держав-
них відносин опосередковується цифро-
вою мережею та сервісами, які вона надає. 
Для забезпечення доступу до інформації 
та водночас із метою її ефективного збору 
держава утворює цілу систему електронно-
го урядування, яке допомагає налагоджу-
вати комунікацію між людиною (групою) та 
державними інституціями. Як виявилося, 
електронні сервіси, що опосередковують 
зв’язки між суб’єктами соціальних відносин 
та органами державної влади, виявилися 
зручними та ефективними у використанні. 
Державний службовець повинен уміти ко-
ристуватися сервісами електронного уря-
дування, вміти надавати державні послуги 
у віртуальному інформаційному просторі та 
вміти користуватися сучасними комп’ютер-
ними технологіями та засобами телекому-
нікації.

До ключових умінь, якими мають воло-
діти майбутні працівники більшості про-
фесій, належать критичність мислення, 
креативність, складання суджень і ухвален-
ня рішень, когнітивна гнучкість. Цифрова 
революція стала точкою неповернення на 
ринку праці. Більшість технологічних про-
цесів виробництва переведені у віртуальну 
площину, тому звичний світ професій неза-
баром перестане функціонувати, натомість 
з’являться нові види зайнятості, які будуть 
пов’язані з переробленням інформаційних 
потоків та обслуговуванням шляхів їх ци-
ркуляції. Критичність мислення є однією 
з основних компетентностей працівника, 
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виробнича діяльність якого пов’язана з об-
робленням великих масивів інформації та 
прийняттям певних рішень на основі отри-
маних висновків. Діяльність державного 
службовця відбувається в умовах постійної 
інформатизації, яка вимагає професійно-
го, неупередженого ставлення до фактів та 
нових знань.

Виклики інформаційного суспільства 
також призвели до необхідності викори-
стання ІКТ у професійній діяльності. 
Вони дозволяють отримувати нову інфор-
мацію та здійснювати більш ефективну 
комунікацію в соціальному середовищі за 
допомогою засобів цифрового та телеко-
мунікаційного зв’язку. Ця інваріантна ком-
петенція пов’язана зі здатністю суб’єкта 
праці використовувати цифрові технології 
у професійній діяльності, позитивним нала-
штуванням на їх залучення в повсякденну 
діяльність та здатністю до організації ви-
робничого процесу з урахуванням можли-
вості залучення новітніх цифрових техно-
логій. У професійній діяльності державного 
службовця зазначена компетенція пов’я-
зана зі здатністю використовувати сервіси 
електронного урядування, професійні бази 
даних, засоби електронного зв’язку та ме-
режеві online-сервіси. 

Вищезазначені професійні компетенції є 
базовими інваріантами професійної діяль-

ності державного службовця незалежно від 
посади, що він займає, та особливостей 
структури підрозділу, в якому він працює. 
Їх формування має бути здійснене в межах 
професійної підготовки та імплементовано 
в ході викладання дисциплін професійно-о-
рієнтованого циклу. Діагностика властиво-
сті (притаманності) вищезазначених про-
фесійних компетенцій має проводитися у 
процесі професійної атестації державних 
службовців та під час підвищення їх квалі-
фікації. 

Висновки
Основою професійної компетентно-

сті державного службовця є ряд соціаль-
но-професійних інваріантів, які становлять 
основу інформаційної культури особисто-
сті. Вони визначають не лише професій-
ну успішність суб’єкта праці, але й рівень 
його пристосованості до умов соціального 
середовища та можливість здійснювати 
соціально-культурну активність. Інфор-
маційна культура є складовою частиною 
професійної компетентності професій, 
які пов’язані із соціальної комунікацією та 
взаємодією з інформаційними система-
ми. У результаті проведеного дослідження 
було складено методику вивчення профе-
сійної компетентності державних службов-
ців, яку ми плануємо апробувати в наступ-
них працях.
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Метою статті є висвітлення емпіричного дослідження соціально-психологічного клімату на підпри-
ємстві у кризовий період. 

Методи. Відповідно до мети нами проводилось емпіричне дослідження, у ході якого використовува-
лись такі методики: «Соціально-психологічна самооцінка колективу» (методика Р.С. Немова), методика 
«Оцінки психологічної атмосфери організації» (Ф. Фідлера), методика «Формування позитивної групо-
вої мотивації» (В.О. Розанової).

Результати: Стаття присвячена емпіричному дослідженню соціально-психологічного клімату на 
підприємстві у кризовий період. У ході попереднього теоретичного дослідження виявлено, що наяв-
ність оптимального соціально-психологічного клімату на підприємстві допомагає швидше подолати 
кризовий стан. Завданням статті є окреслення емпіричних даних щодо особливостей існування соці-
ально-психологічного клімату на підприємстві у кризовий період. 

На нашу думку, криза на підприємстві призводить до негативних змін як на груповому рівні (колективи), 
так і на рівні індивідуально-особистому. Члени групи через призму власних відчуттів оцінюють стан під-
приємства, розуміючи наявні проблеми і переносячи їх на міжособистісний рівень взаємодії у підрозділі. 

У нашому дослідженні соціально-психологічний клімат визначається через три показники: психоло-
гічна атмосфера, групова мотивація досягнення успіху та соціально-психологічна самооцінка колекти-
ву. Соціально-психологічна самооцінка колективу виражається за допомогою таких складників, як від-
повідальність, колективізм, згуртованість, відкритість, організованість, інформованість та стремління 
зберегти цілісність групи.

Висновки. Отже, проаналізувавши результати дослідження, ми можемо дійти таких висновків. 
Унаслідок кризового періоду та наявності індивідуально-психологічних особливостей членів колекти-
вів у представлених групах відсутні позитивні тенденції щодо наявності оптимального соціально-пси-
хологічного клімату у групі. Всі групи мають складності, які проявляються у недостатньому рівні сімох 
складників соціально-психологічного клімату. 

Найкращі показники серед представлених у цьому дослідженні продемонстрував відділ охорони. 
Проте, на нашу думку, це насамперед пов’язано саме з індивідуально-психологічними особливостями 
членів даної групи, їх усталених принципів, їх специфічного попереднього досвіду роботи, а не з пра-
вильною управлінською політикою підприємства.

Своєю чергою, покращення соціально-психологічного клімату, на нашу думку, призведе до зміни 
стану підприємства у позитивну сторону. Саме тому, оцінка стану соціально-психологічного клімату 
на підприємстві у кризовий період і подальша робота щодо його поліпшення є необхідними частинами 
управлінського процесу. 
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