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Постановка проблеми. Наприкінці ХХ по-
чатку ХХI сторіччя людство перейшло 

в принципово нову епоху свого існування – епоху 
постіндустріального суспільства, в якому визна-
чальними є теоретичні знання, а головною струк-
турою – університет як місце їх виробництва 
і накопичення. Цю нову епоху в розвитку люд-
ства інколи ще називають «інформаційним сус-
пільством», «суспільством знань» з огляду на ту 
роль, яку в ньому відіграє знання та інформація.

Розвиток інформаційних технологій, який від-
бувся за останні 50 років, сформував принципово 
новий в інформаційному сенсі світ, в якому ви-
користання зовнішніх інформаційних ресурсів 
є природним наслідком глобалізації. Це проявля-
ється перш за все в тому, що пристрої, які приєд-
нані до мережі Інтернет, використовуються у всіх 
областях люжського життя. Комп’ютери і Інтер-
нет проникають у всі галузі економіки, створюю-
чи передумови формування і розвитку цифрової 
економіки. Впровадження цифрових технологій 
в різні сфери економіки істотно змінюють стиль 
нашого життя; умови роботи і ведення бізнесу, що 
потребує суттєвих змін цілей, змісту, форм, мето-
дів, засобів і всієї організації навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цифрові технології, послуги і системи сьогодні 
надзвичайно важливі для соціального розвитку. 
Вони забезпечують зростання і створення нових 
робочих місць у всіх галузях економіки, починаю-
чи з традиційних підприємств і закінчуючи новіт-
німи високотехнологічними виробництвами. Циф-
рова економіка сьогодні – це сфера з нерозкритим 
потенціалом як в Україні, так і в Євросоюзі. Вихо-
дячи з цього, одним з першочергових пріоритетів 
в Європі є створення протягом найближчих років 
єдиного цифрового ринку (Digital Single Market). 
За розрахунками реалізація цієї ініціативи може 
приносити економіці ЄС, об’єм якої – 14 трлн. 
євро, 415 млрд. євро щорічно, а також сприяти 
створенню сотень тисяч нових робочих місць [1].

На Всесвітньому освітньому форумі, який 
відбувся в Інчхоні, (Республіка Корея, травень 

2015 р.) була підготовлена і прийнята Інчхонська 
декларація [2], в якій засвідчена тверда прихиль-
ність світової освітньої спільноти єдиному онов-
леному порядку денному в області освіти. У де-
кларації відображено глобальне бачення того, як 
повинна розвиватися сфера освіти в найближчі 
15 років. Концепція «Освіта 2030», запропонова-
на учасниками форуму, проголосила необхідність 
«Забезпечити інклюзивну і справедливу якісну 
освіту і створити можливості для навчання впро-
довж всього життя для всіх» [2].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Українська цифрова стратегія 
«Digital Agenda 2020» [3] передбачає трансфор-
мацію економіки України від аналогової до циф-
рової, придбання громадянами цифрових навичок, 
доступність цифрових технологій по всій країні. 
Вона є продовженням і проекцією європейської 
ініціативи «Цифровий порядок денний для Єв-
ропи» (англ. Digital agenda for Europe). Приєд-
нання до єдиного цифрового ринку дозволить 
Україні співробітничати з провідними країнами 
в області електронної комерції, електронної охо-
рони здоров’я, електронної митниці тощо. Країна 
дістане можливість співробітничати в питаннях 
інформаційної і мережевої безпеки, кибербезпе-
ки, електронної ідентифікації і довірчих послуг. 
Адже єдиний цифровий ринок, це, перш за все, 
вільний рух людей, послуг і фінансів. Учасники 
цього ринку дістають можливість без перешкод 
вести економічну діяльність онлайн в умовах чес-
ної і добросовісної конкуренції, самого високого 
рівня захисту особистих і споживчих даних. І це 
не залежить від громадянства, національності або 
місця проживання такої особи. В той же час єди-
ний цифровий ринок вимагає спрощеного доступу 
до послуг і товарів в режимі онлайн як для окре-
мих фізичних осіб, так і для підприємців.

Формулювання цілей статті. Цифровізація 
всіх галузей економіки країни, впровадження 
цифрових технологій у всі сфери життя відкри-
ває для країни неперевершені можливості стосов-
но економічного розвитку країни і, як наслідок, 
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підвищення якості життя її громадян. В основі 
цифровізації України знаходиться впроваджен-
ня цифрових технологій в сферу освіти і вищої 
школи. При цьому основоположними слід вважа-
ти такі аспекти: навіщо впроваджувати цифрові 
технології? які цілі переслідуються при введенні 
цифрових технологій в систему освіти? у які сег-
менти системи освіти доцільно впроваджувати 
цифрові технології? чи приведе впровадження 
цифрових технологій до підвищення рентабель-
ності системи освіти? чи існує стратегія спадко-
ємності цифрових технологій? [4].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динамічні зміни у всіх сферах економіки ви-
магають від України використання інновацій-
них стратегій, які забезпечать країні інтеграцію 
у світовий економічний простір. У 2016 році про-
відні науковці сфери інфомаційних технологій 
розробили «Цифровий порядок денний України 
2020» [3]. Документ визначає принципи розви-
тку України в цифровому просторі і основи роз-
будови цифрової економіки. На даному етапі він 
включає 10 напрямів: громадська безпека, охо-
рона здоров’я, електронне урядування, електро-
нна демократія, екологія, смарт-сіті, електронні 
платежі і розрахунки, соціальна сфера, елек-
тронна митниця, електронна комерція. В про-
екті цього документу [3, с. 5-6] сформульовано 
основні принципи «цифровізації» України, до-
тримання яких є визначальним для створення, 
реалізації та користування перевагами, що на-
дають «цифрові технології». Стисло ці принци-
пи повинні забезпечити кожному громадянину 
рівні можливості доступу до послуг, інформації 
та знань, що надаються на основі інформаційно-
комунікаційних технологій (у 2011 році вільний 
доступ до мережі Інтернет визнано ООН як фун-
даментальне право людини); спрямувати «циф-
ровізацію» на створення переваг у різноманітних 
аспектах повсякденного життя, цифрові техно-
логії повинні бути інструментами для досягнення 
цілей в різних сферах життедіяльності людини; 
«цифровізацію» слід розглядати як платформу 
економічного зростання завдяки приросту ефек-
тивності та збільшенню продуктивності від вико-
ристання цифрових технологій; сприяти розви-
тку інформаційного суспільства, засобів масової 
інформації, «креативного» середовища та «креа-
тивного» ринку тощо; забезпечити орієнтацію на 
міжнародне, європейське та регіональне співро-
бітництво з метою інтеграції України до ЄС, вхо-
дження України в європейський і світовий ринок 
електронної комерції та послуг, банківської і бір-
жової діяльності тощо, співробітництво та вза-
ємодію на регіональних ринках; стандартизацію 
як базовий елемент розвитку та поширення циф-
рових технологій; підвищити довіру і безпеку 
при використанні ІКТ; «цифровізація» має стати 
об’єктом комплексного державного управління.

Політика в сфері цифровізації суттєво підви-
щує роль якісної освіти і ставить в центр освіт-
нього процесу людину, її інтелект, природне праг-
нення створювати та породжувати нові знання 
та навички. Наука сьогодні втратила роль систе-
моутворюючого фактора організації суспільства. 
Значна частина наукових досліджень проводить-
ся в прикладних галузях і присвячується роз-
робці оптимальних в даний час і в даних кон-

кретних умовах ситуативних моделей організації 
виробничих, фінансових структур, освітніх уста-
нов, фірм тощо. Результати таких досліджень 
є актуальними нетривалий час – зміняться умо-
ви і такі моделі нікому вже не будуть потрібні [4].

Незаперечними перевагами української вищої 
освіти завжди були науковість, фундаменталь-
ність та енциклопедичність. Однак сьогодні цьо-
го вже недостатньо. За оцінкою Світового банку, 
проведеною в січні 2016р. 65% сьогоднішніх учнів 
початкової школи працюватимуть над завдання-
ми, яких ще взагалі не існує [5]. Це вимагає ко-
рінних перетворень в системі освіти, радикальної 
перебудови її цілей, змісту, форм, методів, за-
собів і всієї організації відповідно до вимог часу.

У Декларації Першої Всесвітньої конференції 
ЮНЕСКО «Вища освіта у ХХІ столітті: підходи 
і практичні заходи» [6], яка констатує необхід-
ність переходу від традиційної лекційної моделі 
навчання до педагогіки взаємодії і співпраці, за-
значено необхідність підготовки професійно мо-
більних фахівців, здатних працювати в умовах 
швидких технологічних змін. В першу чергу це 
потребує відмови від розуміння освіти як отри-
мання готового знання і уявлення про педагога 
як носія готового знання. Освіту слід розуміти 
як засіб надбання людиною особистості, засіб її 
самореалізації в житті, засіб побудови особистої 
кар’єри. Це змінює цілі навчання, його мотиви, 
форми, методи тощо [7].

Цифрова грамотність – це широка та ціліс-
на концепція, яка охоплює набагато більше, ніж 
функціональні цифрові навички, які студенти по-
винні використовувати в цифровому суспільстві. 
Незважаючи на те, що багато студентів досить 
кваліфіковано використовують сучасні цифрові 
технології, вони при вступі до вишого освітнього 
закладу, як правило, не володіють усіма цифрови-
ми компетенціями, які необхідні їм для успішного 
навчання та працевлаштування. Це підкреслює 
ключову роль університетів у наданні студентам 
різноманітних загальних та спеціалізованих нави-
чок цифрової грамотності. Навчання в універси-
тетах повинно розвивати навички цифрової гра-
мотності як в часі, так і в аспектах, пов’язаних 
з підвищенням професійної кваліфікації та набут-
тям практичного професійного досвіду. Пірамід-
на модель цифрової грамотності, запропонована 
Beetham and Sharpe (2010) [8] демонструє, як та-
кий процес розвитку вдосконадює цифрову гра-
мотність студентів. Ця модель пов’язує цифрову 
грамотність з процесами розвитку від загаль-
них понять та методів використання цифрових 
навичок (General entitlement) до професійного 
вдосконалення (Specialised enhancement). Роз-
виток відбувається від забезпечення можливос-
ті функціонального доступу (Functional access, 
«I have...»), через розвиток професійних навичок 
(Skills development, «I can...») та набуття прак-
тичного досвіду (Situated practices, «I do...») до 
можливостей вищого рівня, розвитку особистості 
(Identity development, I am...»). Дуже важливим 
є те, що ця модель наголошує необхідність змі-
ни цифрової грамотності залежно від контексту 
професійної діяльності. Це означає, що протягом 
всього життя люди можуть бути мотивовані для 
набуття нових цифрових навичок та практик за-
лежно від різних ситуацій.
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За таких умов вирішальне значення для роз-

витку країни в цілому та та вищої освіти має 
цифрова грамотність, тобто ті здібності, які під-
ходять людині для життя, навчання і роботи 
в цифровому суспільстві. Цифрова грамотність 
є набором академічних і професійних практик, 
підтримуваних різноманітними технологіями, 
які постійно змінюються. Це визначення мож-
на вважати відправною точкою для з’ясування, 
які ключові цифрові компетентності викорис-
товуються в певних наочних областях або про-
фесійному середовищі. Інакше кажучи, цифрова 
грамотність – це набір знань і умінь, які необ-
хідні для безпечного і ефективного використання 
цифрових технологій і ресурсів мережі Інтернет. 
Вона включає цифрове споживання, цифрові 
компетентності і цифрову безпеку.

Цифрові технології надають нові можливос-
ті для підвищення якості викладання, навчання, 
наукових досліджень і управління організація-
ми. Інвестування в цифрові навички студентів 
і співробітників приносить індивідуальні та орга-
нізаційні переваги, такі як забезпечення якісної 
освіти в гнучких і новаторських формах, що від-
повідає очікуванням і потребам студентів, поліп-
шення можливостей працевлаштування за раху-
нок обізнаності в аспектах цифрової економіки, 
створення організаційного потенціалу максиміза-
ції віддачі від інвестицій в технології навчання.

Відповідно до [9, с. 29] компетентність 
(competence, competency) – це динамічна комбі-
нація знань, вмінь і практичних навичок, спосо-
бів мислення, професійних, світоглядних і грома-
дянських якостей, морально-етичних цінностей, 
яка визначає здатність особи успішно здійснюва-
ти професійну та подальшу навчальну діяльність 
і є результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти. Тоді цифрові компетентності – це здат-
ність користувача упевнено, ефективно і без-
печно вибирати і застосовувати інформаційно-
комунікаційні технології в різних сферах життя, 
заснована на безперервному оволодінні знання-
ми, уміннями, мотивацією, відповідальністю.

Під цифровим споживанням розуміється за-
стосування цифрових компетентностей в рамках 
певних життєвих ситуацій, що приводить до ви-
користання (споживання) різних цифрових ре-
сурсів і інтернет-послуг для роботи і життя.

Цифрова безпека є поєднанням інструментів, 
заходів безпеки і навичок, які необхідні корис-
тувачам для гарантування їх безпеки в цифро-
вому світі.

Цифрова грамотність включає цілий ряд на-
вичок і умінь, які можна згрупувати у вигляді 
семи елементів:

– медіа-грамотність – уміння критично 
сприймати і творчо переосмислювати академічні 
і професійні комунікації в різних засобах масової 
інформації;

– інформаційна грамотність – уміння знахо-
дити, інтерпретувати, оцінювати, управляти ін-
формацією і обмінюватися нею;

– ІКТ-грамотність – уміння приймати, адап-
тувати і використовувати цифрові пристрої, до-
датки і послуги;

– комунікації і співпраця – уміння використо-
вувати цифрові мережі для навчання і проведен-
ня досліджень;

– цифрові стипендії – участь в нових акаде-
мічних, професійних і дослідницьких практиках, 
які базуються на цифрових системах;

– навички навчання – уміння учити і ефек-
тивно вчитися у формальних і неформальних ба-
гатих технологіями середовищах;

– кар’єра і стиль управління – уміння управ-
ляти цифровою репутацією і ідентифікацією 
в мережі Інтернет.

Цифрова грамотність має вирішальне зна-
чення для розвитку країни в цілому та та вищої 
освіти, оскільки цифрові технології надають нові 
можливості для підвищення якості викладання, 
навчання, наукових досліджень і управління 
організаціями. Інвестування в цифрові навички 
студентів і співробітників приносить індивіду-
альні та організаційні переваги, такі як забез-
печення якісної освіти в гнучких і новаторських 
формах, що відповідає очікуванням і потребам 
студентів, поліпшення можливостей працев-
лаштування за рахунок обізнаності в аспектах 
цифрової економіки, створення організаційного 
потенціалу максимізації віддачі від інвестицій 
в технології навчання.

Впровадження процесів навчання цифровим 
компетенціям студентів базується на таких за-
садах: пристрої та умови, цілі і можлиивості їх 
використання в навчальному процесі, наявність 
учбових материалів, наявність викладачів, спро-
можних радикально змінювати методи та тех-
нології навчання з метою надання студентам 
відповідних цифрових компетентностей. Тільки 
доступність цифрових технологій; створить нові 
можливості для реализації людського капиталу, 
для розвитку інноваційних «цифрових» індустрій 
у всіх сферах економіки та бизнесу. Це означає, 
що отримавши вищу освіту, фахівці будь-якої 
галузі економіки повинні вміти використовувати 
набуті ними цифрові компетентності для пошуку 
інформації, отримання доступу до неї, вміти ана-
лізувати і використовувати її, а також обміню-
ватися даними для виконання своїх професійних 
обов’язків. Якщо раніше цифрові навички роз-
глядались як додаткові, то тепер це необхідний 
фактор конкурентоспроможності в бізнесі.

Цифрові технології, послуги та системи надзви-
чайно важливі сьогодні для соціального розвитку. 
Вони можуть забезпечити зростання та створен-
ня нових робочих місць у всіх галузях економіки, 
починаючи з найбільш традиційних підприємств 
і закінчуючи найновішими високотехнологічними 
виробництвами, які з’являються сьогодні.

Традиційні сектори економіки і сфера дер-
жавного управління вже сьогодні отримують 
переваги від впровадження таких новітніх тех-
нологій як єдине вікно подання електронної звіт-
ності, єдиний електронний документообіг органів 
державного управління та влади, та інших аналі-
тичних сервісів, що базуються на цифрових тех-
нологіях обробки масивів даних.

Одним з пріоритетних напрямків реформуван-
ня вищої освіти сьогодні повинно бути формуван-
ня спільного для всіх бачення цифрової економи-
ки та створення єдиного цифрового суспільства. 
Це дозволить українським фахівцям співпрацю-
вати в сферах електронної комерції, електронної 
митниці, електронної охорони здоров’я, безпапе-
рової торгівлі. Відкриються нові можливості для 
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співпраці в питаннях мережевої та інформацій-
ної безпеки, кібербезпеки, електронної ідентифі-
кації та довірчих послуг, просування інновацій, 
електронного урядування, впровадження цифро-
вих технологій в промисловість тощо.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Для досягнення цілей, які постають перед 
освітою внаслідок глобалізації, інтернаціоналі-
зації та цифровізації суспільства, в основу на-
вчання студентів у вищій школі повинні бути 
покладені такі принципи: свідоме відношення до 
навчання, активність студентів, наочність, сис-
тематичність і послідовність, науковість, доступ-

ність, зв’язок теорії з практикою, пріоритетність 
самостійного навчання, спільної діяльності сту-
дентів з одногрупниками і викладачем, викорис-
тання наявного досвіду і знань, корегування за-
старілого особистого досвіду, який перешкоджає 
освоєнню нових знань, індивідуальний підхід до 
навчання на основі особових потреб з ураху-
ванням соціально-психологічних характеристик 
студента і тих обмежень, які накладаються його 
діяльністю, затребуваність результатів навчання 
(придбаних знань, умінь, навичок) практичною 
діяльністю, актуалізація результатів навчання, 
їх швидке використання на практиці.
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Аннотация
Анализируются такие понятия как «цифровая грамотность», «цифровые компетентности», «цифровое 
потребление». Анализируются предпосылки, которые стали решающими факторами для всесторон-
него внедрения цифровой грамотности в учебный процесс университетов. Рассматриваются вопросы, 
связанные с цифровыми компетенциями студентов и организацией высшего образования в постин-
дустриальном обществе. Рассматривается роль цифрового образования в процессах трансформации 
экономики страны и формирования единого цифрового пространства. Определяются цели и задачи, 
стоящие перед университетами при реформировании высшего образования.
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Summary
The concepts of «digital literacy», «digital competency», «digital consumption» are analyzed. The 
preconditions that have become decisive factors for the comprehensive introduction of digital literacy 
in the university educational process are analyzed. Issues related to digital competency of students and 
organization of higher education in post-industrial society are considered. The role of digital education in 
the processes of transformation of the country’s economy and the formation of a single digital space is 
considered. The goals and objectives of universities in reforming of higher education are defined.
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