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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  
В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 
Найбільш проривні, креативні і ефективні проекти в маркети-

нгу так чи інакше використовують цифрові технології, часто вда-
ло поєднуючи їх з класичними прийомами. Цифрові технології 
призвели до глобальних змін у нашому житті — зникають про-
фесії, людей замінюють роботи зі штучним інтелектом, потік 
інформації збільшується кожного дня й ми просто не встигаємо 
за ним.  

Тому, у грудні 2017 року Мінекономрозвитку презентувало 
"Цифрову адженду України–2020", яка містить бачення трансфо-
рмації економіки від "аналогової" до "цифрової", а також окрес-
лює роль цифрових компетенцій громадян у процесі цифровізації 
країни. Цей документ став основою для схваленої Кабміном 
України від 17.01.2018 № 67-р «Концепції розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018–2020 роки» та затвер-
дження плану заходів щодо її реалізації.  

Концепція передбачає здійснення заходів щодо впровадження 
відповідних стимулів для цифровізації економіки, суспільної та 
соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів 
розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифро-
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вих компетенцій, а також визначає критичні сфери та проекти 
цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку виробництва, 
використання та споживання цифрових технологій.  

Важливою складовою цифрової трансформації економіки 
України — є цифровізація освітніх процесів і набуття цифрових 
компетенцій громадянами на шляху до поглиблення європейської 
інтеграції. 

Розвиток цифрової економіки має великий вплив на ринок 
праці: змінюється структура зайнятості, виникають нові вимоги 
до професійних компетенцій, зростає попит на фахівців у галузі 
ІКТ. Громадяни зайняті практично у всіх галузях економіки ма-
ють оволодіти цифровими навичками роботи з інформацією із за-
стосуванням сучасних засобів телекомунікацій та програмних 
продуктів. 

Європейська Комісія просуває різні ініціативи, спрямовані, як 
на підвищення цифрових компетенцій робочої сили, так і для 
споживачів; модернізацію освіти в усіх країнах ЄС; освоєння ци-
фрових технологій для навчання і для визнання і перевірки нави-
чок; прогнозування й аналізу потреб у навичках. 

«Навички» означає здатність застосовувати знання та викори-
стовувати ноу-хау для виконання завдань і вирішення проблем. У 
контексті «Європейської рамки кваліфікацій», навички опису-
ються як когнітивні або практичні. Цифрова економіка має жит-
тєво важливе значення для інновацій, зростання, робочих місць і 
конкурентоспроможності України на шляху євроінтеграції. По-
ширення цифрових технологій має великий вплив на ринок праці 
і тип навичок, необхідних в економіці і суспільстві. 

Для того, щоб мати можливість заповнити розрив у цифровій 
компетентності, необхідно зрозуміти і визначити, що таке циф-
рова компетентність. У Європейській рекомендації про ключові 
компетенції, «цифрова компетентність» була визнана однією з 
8 ключових компетенцій безперервного навчання в країнах Єв-
ропейського Союзу. Цифрову компетентність може бути в широ-
кому сенсі визначено як впевненість, критичне і творче викорис-
тання ІКТ для досягнення цілей, пов’язаних з роботою, 
зайнятістю, навчанням, відпочинком, інклюзивністю в житті сус-
пільства. 

Цифрова компетентність — набір знань і вмінь, які необхідні 
для безпечного і ефективного використання цифрових технологій 
і ресурсів Інтернету. Включає: цифрове споживання; цифрові 
компетенції; цифрову безпеку. Тобто, здатність використовувати 
і створювати контент на основі цифрових технологій, включаючи 
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пошук і обмін інформацією, відповіді на питання, взаємодія з 
іншими людьми і комп’ютерне програмування. 

Цифрова безпека — вміння використовувати ІКТ впевнено, 
безпечно і ефективно. Вміння користуватися офісним програм-
ним забезпеченням, таким як текстові процесори, програмне за-
безпечення для електронної пошти та презентацій; можливість 
створювати і редагувати зображення / аудіо / відео; можливість 
використання веб-браузера та інтернет-пошукових систем. 

Цифрові навички — компетенції населення в області застосу-
вання персональних комп’ютерів, інтернету та інших видів ІКТ, а 
також наміри людей у придбанні відповідних знань і досвіду. 

Вважаємо, що залежно від цілей використання ІКТ доцільно 
виділяти такі категорії цифрових навичок:  
 професійні: навички фахівців, необхідні для розвитку, фу-

нкціонування та обслуговування інформаційно-комунікаційних 
систем (підготовки специфікацій, дизайну, розробки, установки, 
експлуатації, підтримки, обслуговування, управління, оцінки, на-
укових досліджень і розробок у сфері ІКТ);  
 призначені для користувача: навички, необхідні для ефек-

тивного застосування можливостей ІКТ для роботи, навчання, в 
особистих цілях. 

Згідно «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільст-
ва України на 2018–2020 роки» додатковими показниками циф-
рової грамотності населення стануть учетверо більша кількість 
студентів середньої школи за STEM-спеціальностями (наука, те-
хнології, інженерія, математика) та збільшена кількість цифрових 
професій у держреєстрі у порівнянні з 2017 роком. Міносвіти бе-
ре лідерство в розвитку цього напрямку, поєднуючи розвиток 
формальної системи освіти разом з ініціативами у сфері освіти з 
громадського та приватного секторів. 

У результаті, громадяни, озброєні загальними професійними 
та цифровими навичками, будуть здатні забезпечити собі комфо-
ртний рівень життя, від чого виграє економіка та країна загалом. 
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