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Розглянуто основні тенденції цифровізації суспільства та перспективи його 

подальшого розвитку. Обґрунтовано необхідність формування цифрових компетент-
ностей (Digital skills) майбутніх фахівців різних сфер економіки України, органів влади 
та громадськості у контексті розвитку глобального тренду цифрової трансфор-
мації суспільства. Розроблено методологічні алгоритми побудови курсу "Цифрова 
економіка України" відповідно до сучасних трендів підвищення якості освіти. 

Ключові слова: цифрова економіка, цифрові компетентності, цифрові 
тренди, освітній процес, якість освіти, цифровізація. 

Мазараки А., Новикова Н., Сонько Ю. Цифровые детерминанты трендов 
подготовки специалистов. Рассмотрены основные тенденции цифровизации общества 
и перспективы его дальнейшего развития. Обоснована необходимость формиро-
вания цифровых компетентностей (Digital skills) будущих специалистов различных 
сфер экономики Украины, органов власти и общественности в контексте развития 
глобального тренда цифровой трансформации общества. Разработаны методоло-
гические алгоритмы построения курса "Цифровая экономика Украины" в соответ-
ствии с современными трендами повышения качества образования. 
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Постановка проблеми. Нова епоха цифровізації, в яку стрімко увій-
шов світ, результати четвертої промислової революції ("Індустрія 4.0") 
вносять радикальні корективи в традиційний уклад життя, кардинально 
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трансформуючи суспільство. Переміщення аналогових операцій в інтер-
нет-простір, розвиток цифрового середовища, заміна класичних моде-
лей управління та бізнес-процесів цифровими продукують якісно новий 
формат промислового виробництва, розкриваючи нові можливості 
персоналізації пропозицій для кожного клієнта. Процеси цифровізації 
та роботизації, зумовлюючи появу унікальних систем і процесів, є імпе-
ративом сучасного глобалізованого світу. Цифрові технології змінюють 
практично всі сфери життя, складають їх нову ціннісну сутність, 
сприяють зростанню ефективності й продуктивності праці, паралельно 
зменшуючи попит на людський ресурс.  

Відповідно до звіту про охоплення цифровізації (Digita lSpillover) 
до 2022 р. буде оцифровано понад 60 % світового ВВП. Орієнтовні 
70 % нової вартості, створеної в економіці протягом наступного деся-
тиліття, базуватимуться на платформах з цифровою підтримкою. Гло-
бальний центр інфраструктури оцінює глобальний дефіцит фінансу-
вання майже в 1 трлн дол. США на інфраструктуру інформаційних та 
комунікаційних технологій до 2040 р. [1]. 

Прискорюючи процеси передання знань, інтеграції інновацій 
у бізнес, формуючи конкурентні переваги розвитку економічних систем 
різних рівнів, глобальна цифрова економіка стрімко зростає й розви-
вається. За прогнозами Бостонської консалтингової групи (The Boston 
Consulting Group), вона зростала в 2.5 раза швидше, ніж глобальний 
ВВП за останні 15 років і майже вдвічі з 2000 р. Обсяг світової цифро-
вої економіки може досягнути рівня 16 трлн дол. США до 2035 р. [2]. 

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі у своєму 
звіті "Готовність до майбутнього виробництва" (Digital Transformation 
Initiative) зазначають, що для України зосередитися на цифровізації – 
правильний і єдиний спосіб скоротити настільки відчутний розрив 
у міжнародних показниках порівняно з іншими країнами світу [3]. 

Означене актуалізує необхідність впровадження в освітній про-
цес курсу "Цифрова економіка України". Його вивчення має на меті 
надання здобувачам вищої освіти різних спеціальностей ґрунтовних 
теоретичних знань і набуття практичних навичок застосування цифро-
вих технологій у різних секторах економіки, бізнесу, публічного управ-
ління для підвищення їх ефективності, конкурентоспроможності, забезпе-
чення сталого національного розвитку, зростання обсягів виробництва 
високотехнологічної продукції та добробуту населення України. В про-
цесі навчання здобувачі вищої освіти зможуть усвідомити сутність 
цифровізації суспільства, ознайомитися з сучасними цифровими трен-
дами, вивчити особливості концепцій та сценаріїв цифровізації у 
різних країнах світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Напрями цифровізації 
суспільства досліджували такі провідні науковці, як: О. Аполов [4], 
Р. Бухт [5], О. Джусов [6], О. Гудзь [7], Г. Карчева [8], С. Коляденко [9], 
Т. Писаренко [10], О. Піжук [11] та ін. Питання розвитку цифрової еконо-
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міки у центрі уваги науковців Державної установи "Інститут економіки та 
прогнозування НАН України" (В. Ліпов [12], І. Одотюк [13]), а також 
науковців Інституту економіки промисловості НАН України (В. Ляшенко 
та О. Вишневський [14]). 

Однак поза увагою залишаються питання безперервної адаптації 
сучасних компетентностей майбутніх фахівців відповідно до цифрової 
трансформації суспільства. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності формування 
цифрових компетентностей (Digital skills) майбутніх фахівців різних 
сфер економіки України, органів влади та громадськості у контексті 
розвитку глобального тренду цифрової трансформації суспільства та 
розробка методологічних алгоритмів побудови курсу "Цифрова еко-
номіка України" для здобувачів вищої освіти України.  

Матеріали та методи. Матеріалами досліджень слугували кіль-
кісні показники розвитку процесу цифровізації суспільства, дані між-
народних рейтингів України в частині складових, пов’язаних з цифро-
візацією, публікації науковців, які вивчали питання цифрових транс-
формацій в Україні та світі, офіційні звіти міжнародних організацій, 
нормативно-правові акти та ін. Використано широкий спектр загально-
наукових та спеціальних методів економічних досліджень, зокрема 
аналізу та синтезу, наукового абстрагування, узагальнення, статистич-
ного аналізу, порівняння, систематизації. 

Результати дослідження. Цифровізація економіки України – це 
ключовий драйвер підвищення конкурентоспроможності її секторів та 
галузей, добробуту громадян, розвитку ринку праці, появи нових інду-
стрій, створення нових продуктів, властивостей та цінностей. Це єдино 
правильний шлях до економічного зростання України, формування конку-
рентних переваг та розвитку інноваційного підприємництва у глобаль-
ному цифровому середовищі. 

Особливого значення при цьому набуває система вищої освіти. 
Для адаптації до цифрового середовища, крім "гнучких" (Soft skills), 
"професійних" (Hard skills) навичок, необхідні ще різні типи цифрових 
знань, які формують цифрові компетентності. Забезпечення освітнього 
процесу відповідним навчально-методичним інструментарієм сприяє 
формуванню у здобувачів сучасних цифрових компетентностей (Digital 
skills) (далі – DS). За експертними оцінками, до 2030 р. від 75 до 375 млн 
працівників, які становлять від 3 до 14 % світової робочої сили, будуть 
змушені змінити свою професію [15]. Стає актуальним міркувати не 
стільки з точки зору кількості робочих місць, скільки з точки зору 
формування необхідних компетентностей та навичок і пристосову-
вання їх до потреб ринку праці. Формування DS є однією з найважли-
віших умов для розвитку цифрового ринку будь-якої країни, оскільки 
воно прямо або опосередковано пов’язане з усіма сферами функціо-
нування суспільства. Цифрові компетентності вважаються вихідною 
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рамковою умовою для розвитку всіх інших пріоритетів у сфері гармо-
нізації цифрових ринків країн ЄС та Східного Партнерства, визначених 
під час засідання на тему "Цифрова спільнота" (2016 р., Брюссель) на 
рівні міністрів [16]. 

Європейською спільнотою здійснено значну роботу щодо рамок циф-
рової компетентності для: громадян (DigComp), педагогів (DigCompEdu), 
освітніх організацій (DigCompOrg) та споживачів (DigCompConsumers). 
У 2016 р. опубліковано систему підходів до відкритих закладів вищої 
освіти (OpenEdu), а також рамка підприємницької компетентності 
(EntreComp), в галузі обчислювального мислення (CompuThink) [17]. 

У динамічному цифровому світі технології розвиваються з безпре-
цедентною швидкістю, тому освітні програми потребують постійного 
оновлення для задоволення потреб ринку праці. Якість вищої освіти насам-
перед визначається відповідністю змісту навчання до потреб майбутньої 
професії, тому наразі питання її підвищення стає як ніколи актуальним. 

Відповідно до нових викликів мають змінюватись й тренди підго-
товки фахівців. Отже, врахування цифрових детермінант у трендах під-
готовки фахівців є пріоритетним завданням для КНТЕУ. Для його реалі-
зації розроблено курс "Цифрова економіка України", метою вивчення 
якого є надання фундаментальних теоретичних знань і набуття прак-
тичних навичок та умінь вирішення професійних завдань, що вини-
кають у різних сферах цифрової економіки. 

Завдання вивчення курсу "Цифрова економіка України" – надання 
здобувачам вищої освіти різних спеціальностей ґрунтовних знань, необ-
хідних для управління економічними об’єктами в процесі їх цифровіза-
ції, впровадження цифрових технологій у секторах промисловості, бізнесі 
та державному управлінні для підвищення їх ефективності, конкуренто-
спроможності, забезпечення сталого національного розвитку, зростання 
обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя насе-
лення України. Предметом вивчення курсу є основні положення та стра-
тегії політики цифровізації соціально-економічного розвитку України. 

Стосовно змісту курсу, то цифрові тренди як напрями розвитку 
цифрових технологій пропонується розглядати в темі "Концептуальні 
засади цифрової трансформації суспільства". Адже для більшості сфер 
та галузей економіки України використання цифрових трендів є вкрай 
актуальним. Вони фактично є готовими стратегіями відповідних рішень, 
ініціатив та дій. Використання цифрових трендів, вивчення національ-
них, регіональних, місцевих ініціатив з цифрової трансформації України, 
аналіз сценаріїв цифрового розвитку може бути критичним для подо-
лання великої кількості економічних та соціальних викликів країни. 
Цифрові тренди здатні трансформувати систему, сферу, галузь у нову 
якість, зробити це швидше та дешевше, ніж традиційні аналогові 
підходи. Кінцевим результатом є ефективність, конкурентоспромож-
ність та створення нових цінностей. 
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Поява в структурі економіки України значної частки цифрової 
економіки (до 65 % ВВП), національна ініціатива цифровізації україн-
ського суспільства на принципах цифрового пріоритету та на засадах 
державно-приватного партнерства, фокус на розвитку внутрішнього ринку, 
формування у ключових стейкхолдерів (держава, бізнес, громадяни) 
мотивацій, потреб та попиту у цифрових технологіях здатне стрімко 
підвищувати продуктивність економіки.  

Аналізуючи останні дослідження і публікації, можна виокремити 
п’ять основних умов успішної цифровізації в Україні: доступність та 
сприйняття, забезпечення конкурентних переваг, загальна відповідаль-
ність, відповідність та цілеспрямованість, безпечність та захищеність, 
що ілюструє рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Умови цифровізації в Україні  

Джерело :  авторська розробка. 

Доступність та сприйняття: кожен громадянин, незалежно від 
місця проживання, статі, доходу, має доступ до мережі Інтернет та вміє 
нею користуватися. Достатній рівень цифрової грамотності населення. 

Забезпечення конкурентних переваг: підвищення конкурентоспро-
можності бізнесу в умовах глобальної конкуренції. Технічне переос-
нащення вітчизняних підприємств усіх форм власності, ефективне залу-
чення досягнень цифровізації у процесі діяльності. 

Загальна відповідальність: підприємства, держава, громадські орга-
нізації взаємодіють злагоджено в процесі реалізації концепції цифрові-
зації. Ефективне публічно-приватне партнерство, в основі якого засто-
сування досягнень цифрової економіки. Суттєвий рівень довіри до біз-
несу та до влади. Соціальна спрямованість не лише державної політики, 
а й бізнесової діяльності. 
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Відповідність та цілеспрямованість: слідування основним прин-
ципам, визначеним на рівні держави. Чіткий, сформований курс реформ 
щодо формування цілісного механізму цифровізації економіки. Неперерв-
ність та невідворотність запущених механізмів цифровізації в Україні. 
Впровадження новітніх технологій на всіх рівнях від "цифрового робо-
чого місця" до реалізації концепції "розумні міста". 

Безпечність та захищеність: розвинена система захисту баз даних. 
Створення безпечного кіберпростору. Нівелювання впливу інформаційної 
асиметрії. Своєчасне висвітлення офіційної інформації. Держава має 
взяти на себе роль лідера й експериментатора; регулятора й захисника; 
популяризатора цифрових трансформацій в Україні. 

Основними принципами впровадження цих умов є надійність, 
практичність та всеосяжність. Надійність передбачає стійкість у прий-
нятті рішень щодо проведення реформ у межах впровадження цифрові-
зації, неухильне слідування визначеним цілям. Практичність визначає 
використання досягнень цифровізації з метою отримання переваг. 
Тобто зміни мають з самого початку бути ефективними і рентабель-
ними. Щодо всеосяжності, то цей принцип має на меті одночасне 
впровадження технологій на всій території держави, а не тільки в сто-
лиці чи великих містах. 

Впровадження цифровізації надасть можливість Україні посісти 
гідне місце серед європейських країн у галузі інновацій. Для цього 
необхідним є більше 60 % цифрового ВВП, 100 % охоплення мережі 
Інтернет, у тому числі покриття 4G–5G, доступність мобільного Інтернету 
на транспортному сполученні, активне використання цифрової іденти-
фікації громадян тощо.  

Оскільки цифрова економіка за своїми характеристиками є гло-
бальною, цифрові тренди також мають глобальний характер та вплив. 
Тому актуальною є тема курсу "Загальносвітові тенденції цифрові-
зації", де, крім типів цифрових економік та особливостей концепцій та 
сценаріїв цифровізації у різних країнах світу, пропонується розглянути 
ініціативи ЄС щодо розвитку цифрової економіки: "Індустріальна полі-
тика для ери глобалізації" (Industrial Policy for Globalisation Era); 
"Цифровий порядок денний Європи" (Europe Digital Agenda); Стратегія 
"Підприємницька діяльність – 2020" (The Entrepreneurship, 2020). Важ-
ливим завданням є гармонізація України в цифровий єдиний ринок 
(Digital Single Market) – платформа ЄС щодо розвитку транскордонної 
економічної взаємодії та комерції. 

У світі не існує єдиного концептуального підходу до оцінки об-
сягів цифрової економіки, впливу цифровізації на зростання ВВП. Ці 
важливі питання ми пропонуємо розглянути в темі "Оцінка макро-
ефектів від цифровізації для ключових стейкхолдерів", де наведено 
ефекти від цифровізації для бюджету держави: інвестиції у цифро-
візацію виробництва, бізнесу, промисловості; додаткові надходження 
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до бюджету; інвестиції у цифрову інфраструктуру; приріст продук-
тивності праці; додатково створений ВВП завдяки цифровізації; кіль-
кість створених робочих місць. Ефекти від цифровізації для бізнесу: 
зростання промислового виробництва, високотехнологічних сегментів, 
пропускної здатності виробництв, кількості замовлень, виконаних вчасно, 
ефективності встановленого обладнання; скорочення запасів, простоїв 
обладнання; економія витрат на закупівлю; додаткове залучення до 
країни інвестицій у розвиток "Індустрії 4.0" – як у виробництва, так і в 
центри R&D, інкубатори та технологічні компанії. 

Ефекти від цифровізації для громадян: можливість капіталізації 
себе, своїх знань, вмінь та навичок завдяки використанню цифрових 
технологій; використання онлайн-сервісів та платформ для розвитку 
своїх бізнесів через власні боти та цифрові особисті "копії", без посе-
редників і роботодавців; зростання доходів, тривалості та якості життя 
(доступ до якісної медицини, освіти; гарантована безпека кожної людини; 
взаємодія громадян з державою через електронний кабінет – економія 
часу, грошей, комфорт). Це лише деякі варіанти розвитку подій. Вра-
ховуючи експоненціальний характер змін завдяки цифровим детермі-
нантам, реальна картина може бути непередбачуваною. 

Головним макроефектом цифровізації є зміна ланцюжків ство-
рення доданої вартості. Вплив цифровізації визначається доданою 
вартістю, яку вона створює для кожної сфери економіки, кардинально 
змінюючи її структуру. За результатами досліджень Digital Spillover 
у майбутньому більше 70 % зайнятості буде реалізовано у видах діяль-
ності, які сьогодні ще не існують. Одночасно відбувається стрімке 
зростання окупності інвестицій. Кожен долар США, інвестований 
у цифрові технології, зумовлює зростання ВВП на 20 дол. США [1]. 

Таким чином, розвиток цифрової економіки в Україні на пер-
шому етапі супроводжуватиметься негативними процесами, тенден-
ціями втрати роботи громадянами, проте саме цифровізація і стане плат-
формою для появи нових робочих місць та суттєвої трансформації наявних. 

Цифрові трансформації у промисловості відбуваються згідно 
з концепцією "Індустрія 4.0", тенденції яких ми також пропонуємо роз-
глянути в ході вивчення курсу. За даними дослідження "Цикл зрілості 
ІТ-трансформації" (ESG IT Transformation Maturity Curve), проведеного 
компанією Enterprise Strategy Group (ESG), 96 % компаній, які про-
йшли цифрову трансформацію, майже вдвічі перевиконали свої плани 
по доходах у минулому році; 71 % компаній згодні, що втрачають 
конкурентоспроможність без цифрової трансформації; 95 % респон-
дентів визнали, що програють конкурентам, які вже пройшли етап 
цифрової трансформації. Серед успішно трансформованих компаній 85 % 
вважають, що їх організації в найближчі кілька років зможуть успішно 
конкурувати і процвітати на своїх ринках, обійшовши компанії, які 
знаходяться на більш ранніх стадіях цифрової трансформації [18]. 
Ефекти від розвитку "Індустрії 4.0", консолідація головних її стейк-
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холдерів та урядових структур навколо цілей та програм розвитку 
"Індустрії 4.0", залучення ІТ-сектора до проблем розвитку внутрішнього 
ринку  розгляд цих актуальних питань включено до змісту курсу 
"Цифрова економіка України", як і аналіз кращих практик економії 
бюджетних коштів на утримання апарату влади завдяки цифровізації. 
Так, у Нідерландах лише 400 співробітників об’єднаних центрів обслу-
говування обслуговують 150 000 державних службовців, які працюють 
у різних органах влади. Сумарна економія від такої структурної опти-
мізації становить близько 250 млн євро. Таким чином, цифровізація 
бізнесу, промисловості, публічного сектора стає головним чинником 
модернізації економіки. 

У темах курсу особливу увагу приділено цифровій трансфор-
мації аграрної сфери України як новому етапу її розвитку. Здорове 
суспільство, збільшення тривалості життя, зниження рівня захворю-
ваності населення  все це результати ефективної реалізації стратегії 
цифрового (точного) землеробства, яка базується на застосуванні циф-
рових технологій, використанні геоінформаційних систем, бортових 
комп’ютерів, інших цифрових механізмів, здатних якісно контролю-
вати норми внесення добрив, способи обробітку та засоби захисту 
рослин з урахуванням просторової неоднорідності поля. Впровадження 
точних цифрових технологій в аграрній сфері сприятиме підвищенню 
ефективності використання земельного банку країни, зростанню врожай-
ності та ефективності охорони довкілля. Заслуговує уваги й соціальний 
ефект цифровізації аграрної сфери – використання цифрових техно-
логій сприятиме збільшенню доходів сільського населення, рівня їх 
економічної культури й екологічної свідомості. Підвищення привабли-
вості праці на селі дасть змогу знизити рівень безробіття та міграції 
сільської молоді. Цифровізація аграрного сектора, в свою чергу, сприя-
тиме цифровізації села, максимальному наближенню якості життя на 
селі до рівня міст та відродженню сільських територій. 

Окремою темою курсу є питання цифрової трансформації у сфері 
охорони здоров’я України. Затвердження національних стандартів циф-
рової медицини України, перехід медичного документообігу у цифро-
вий формат – оцифровування даних медичних карт, запровадження 
архівно-резервних функцій (Computerized Medical Record), оцифрову-
вання архівних медичних карт (Electronic Medical Record), уніфікація 
Electronic Medical Record із різних медичних закладів та об’єднання 
в одній базі (Electronic Patient Record), ідентифікація користувачів сис-
теми eHealth (Electronic Identifiers), виписка (smart open service for 
European patients), система допомоги у прийнятті рішень для кліні-
цистів (CDSS clinical decision support system), електронний рецепт 
(ePrescription), формування електронного рецепту лікарем медичного 
закладу (eCapture); конфіденційне передання електронного рецепту до 
аптеки (eTransfer), передання даних з аптеки назад до медичного зак-
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ладу, підтвердження (eDispensation), цифрові технології для надання 
дистанційних медичних послуг та підтримки роботи лікарів (TeleHealth), 
пакет електронних документів, що надаються органам соціального стра-
хування або медичним закладам для отримання компенсації (eMedical 
Claim Forms) – весь цей динамічний набір систематизованих даних про 
стан здоров’я пацієнта забезпечується використанням цифрових техно-
логій у формуванні інформаційного обміну між учасниками процесів 
відтворення у сфері охорони здоров’я. Також здобувачам вищої освіти 
пропонується ознайомитись із національними та європейськими програ-
мами та стратегіями в сфері охорони здоров’я – програма Європей-
ського Союзу "Європейська стратегія здоров’я 2030"; національна 
стратегія "Здоров’я нації 2030"; цифрові платформи електронної охо-
рони здоров’я eHealth, Digital Health, національна система Electronic 
Health Record (EHR). 

З огляду на специфіку КНТЕУ, здобувачам вищої освіти цікаво 
буде ознайомитись з тенденціями цифрової трансформації торгівлі. Про-
понуються на розгляд актуальні питання розвитку е-торгівлі (e-commers): 
зростання кількості мобільних трансакцій, розвиток омніканалів, пере-
хід BtoB продаж в онлайн, розвиток сервісів доповненої реальності, 
розширення використання голосу і зображень для взаємодії онлайн. 
Здобувачам вищої освіти корисно буде проаналізувати бар’єри у сфері 
розвитку е-торгівлі: недостатня безпека даних (кіберзлочини та шах-
райство) та недостатній розвиток інтернет-комунікацій (максимальне 
покриття, пропускна спроможність каналів та швидкість передання даних).  

До розгляду пропонуються питання визначення залежності між 
розвитком "цифрової" інфраструктури країни та розвитком ринку елек-
тронної комерції. Вивчення мобільного сегмента e-commers, верифі-
кації платежів та цифрові технології в e-commers: розширення способів 
здійснення оплати; використання "електронних" грошей; онлайн-креди-
тування; "смарт-логістика" та супутні послуги; покращання "цифрових" 
навичок громадян; розвиток транскордонної електронної торгівлі; про-
грами ЄС Digital Single Market; фулфілмент-послуги міжнародних тор-
гових площадок.  

Цифрові технології мають величезний потенціал реалізації у сфері 
екології та природних ресурсів України. Ці актуальні питання широко 
висвітлені в курсі "Цифрова економіка України". Складові опрацю-
вання теми "Цифровізація сфери екології та природних ресурсів України" 
охоплюють вивчення інтегрованої електронної системи екологічної 
інформації; спільної системи екологічної інформації ЄС (Shared Environ-
mental Information System, SEIS) та інтеграції до неї України; системи 
екологічного моніторингу; електронного інтегрованого дозволу у сфері 
екології та природних ресурсів; Smartusage (розумне та відповідальне 
користування та забезпечення доступності ресурсів, санітарії та гігієни); 
Smartenergy (розумне споживання енергії, підвищення ефективності 
виробництва та постачання енергії); Smartcitymanagement (розумне ефек-
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тивне й цілісне планування та управління містами); Сleanair (забезпе-
чення чистоти повітря, атмосфери); Smartecosystems (розумне викорис-
тання наземних та водних екосистем і запобігання втраті біорізноманіття).  

Одночасно важливо звернути увагу здобувачів вищої освіти на 
негативні наслідки цифровізації сфери екології. Йдеться про те, що 
збільшення споживання енергії, у свою чергу, призводить до посилення 
впливу на навколишнє середовище. Тому важливо акцентувати увагу 
здобувачів вищої освіти на вивченні питань реалізації публічної полі-
тики в сфері екології та природних ресурсів України, створення націо-
нальної системи незалежного екологічного моніторингу та оцінки вод-
них екосистем та водопостачання, стимулювання створення бізнесом 
та громадськістю мобільних додатків "екологічного патрулювання" 
з метою мінімізації негативних наслідків стану атмосферного повітря, 
екосистем суші.  

Для формування фахових компетентностей здобувачів вищої 
освіти [19] галузей знань 051 – Економіка, 28 – Публічне управління та 
адміністрування, 07 – Управління та адміністрування особливий інтерес 
становлять теми курсу, які досліджують питання цифрової трансфор-
мації у сферах фінансової та бюджетної політики, публічної безпеки, 
електронної демократії та електронної держави, електронних послуг, 
створення цифрової інфраструктури, цифровізації сфери ідентифікації 
громадян. Попри багатогранну специфіку кожної з них, яка ґрунтовно 
аналізується при вивченні курсу, хотілося б звернути увагу на роль 
держави – такого собі "цифрового революціонера-фарватера", лідера 
процесів тотальної цифровізації України за принципом "цифра всюди, 
постійно, наскрізь". Держава розглядається як інтелектуальний хаб для 
розвитку людського потенціалу, який використовує для реалізації пуб-
лічної політики "смарт-активізму" сучасний інструментарій регулю-
вання – формування мотивацій у споживачів технологій (ініціативи 
щодо забезпечення фінансової доступності "цифрових" технологій для 
споживачів, доступності фінансових ресурсів для закупівлі або кредиту-
вання проектів цифровізації бізнесу, промисловості); формування 
потреб у споживачів (ініціація національних проектів цифровізації та 
пошук релевантних моделей державно-приватного партнерства для їх 
реалізації). Економічний інтерес від цифровізації мають усі стейкхол-
дери – держава, бізнес, громадяни. Для всіх без винятку це нові можли-
вості для реалізації, розвитку інноваційних та креативних індустрій. 

Не менш важливою та цікавою для здобувачів вищої освіти є тема, 
присвячена оцінці розвитку процесів цифровізації. Серед усієї множини 
індексів, що дають змогу оцінити рівень розвитку цифровізації для тієї 
чи іншої країни, найбільшої уваги заслуговують такі: індекс мережевої 
готовності, глобальний індекс інновацій, індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), глобальний індекс конкурентоспро-
можності. На рис. 2 проілюстровано місце України в міжнародних 
рейтингах оцінки розвитку процесів цифровізації.   
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Рис. 2. Україна у світових рейтингах оцінки розвитку процесів цифровізації 

Джерело: складено авторами за [20–24].  

 

Networked Readiness Index (NRI) [24] – індекс мережевої готовності 
Всесвітнього економічного форуму (WEF), який публікується у рамках 
щорічного звіту про глобальні інформаційні технології. Індекс перед-
бачає оцінку наявності умов для розвитку ІКТ, врахування того, нас-
кільки активно ІКТ використовують уряд, бізнес та суспільство, а також 
визначення значимості ІКТ для економічного зростання. Востаннє 
зазначений індекс розраховувався 2016 р., тоді Україна посіла 64 рей-
тингову позицію серед 139 країн світу, покращивши результати на 
7 пунктів, порівняно з попереднім періодом. У "Концепції розвитку 
цифрової економіки України" вказане 30 місце в рейтингу Networked 
Readiness Index (NRI) як потенційно бажане для досягнення у 2020 р. 

Global Innovation Index (GII) [22] – глобальний індекс інновацій, 
що розраховується Європейським інститутом ділового адміністрування 
(INSEAD), одним з найбільш прогресивних європейських бізнес-шкіл 
з кампусами в Європі, Азії і на Близькому Сході, спільно з Всесвітньою 
організацією інтелектуальної власності (WIPO). За цим рейтингом, 
Україна віднесена до європейських країн з доходом вище середнього. 
У 2019 р. Україна дещо погіршила свої позиції, опинившись на 47 схо-
динці та втративши чотири позиції. У 2020 р. очікуваним місцем за цим 
індексом для України є 40. 

ICT Development Index (IDI) [20] – індекс розвитку ІКТ, запропо-
нований ООН, який розраховується спеціальним підрозділом ООН – 
Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU) – це організація, що визна-
чає стандарти в галузі телекомунікацій та радіо. Індекс характеризує 
рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Публікується 
щорічно з 2009 р., є агрегованим показником, який поєднує 11 інди-
каторів. Він використовується для моніторингу та порівняння розвитку 
інформаційних та комунікаційних технологій. Індекс дає змогу оцінити 
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рівень і еволюцію розвитку ІКТ; прогрес у розвитку ІКТ як у розви-
нених, так і в країнах, що розвиваються; цифровий розрив, тобто від-
мінності між країнами з погляду рівня розвитку ІКТ; а також потенціал 
розвитку ІКТ та те, наскільки країни можуть використовувати техно-
логії для сприяння економічному зростанню в контексті наявних мож-
ливостей та навичок. Індекс є глобальним і відображає зміни, що відбу-
ваються в країнах з різними рівнями розвитку ІКТ. Як випливає з рис. 2, 
офіційна публікація індексу за 2018 та 2019 рр. відсутня. У 2018 р. 
індекс не публікувався, оскільки декілька країн висловили занепокоєння 
щодо достовірності показника. Після перевірки даних, отриманих від 
країн у 2019 р., проведено два семінари щодо надання країнами конк-
ретної інформації. Офіційно прийнято рішення, що з 2019 р. індекс 
розраховуватиметься на основі переглянутого набору показників. Той 
факт, що існує ряд країн, які висловили занепокоєння щодо публікації 
індексу через його недостовірність, вимагає проведення консультацій 
з усіма державами-членами. Після їх завершення, що планується 
навесні 2020 р., індекс буде офіційно опубліковано. Рейтинг України за 
цим показником у 2020 р. заплановано на рівні 50 місця.  

Global Competitiveness Index (GCI) [23] – глобальний індекс конку-
рентоспроможності, що розраховується за методологією Всесвітнього 
економічного форуму (WEF). Показник визначається на основі оцінки 
діяльності установ, ефективності інфраструктури, рівня сприйняття ІКТ, 
макроекономічної стабільності, інноваційності бізнесу тощо. Україна прагне 
досягти у 2020 р. 60 позиції у рейтингу Global Competitiveness Index (GCI).  

Таким чином, вивчення особливостей оцінки розвитку цифрові-
зації, розуміння місця України у світових рейтингах надає можливість 
шукати шляхи ефективного підвищення її позицій, а також умови для 
розвитку цифрової економічної інфраструктури, побудови дієвої та 
сучасної цифрової економіки. 

Системний підхід, багатогранність та комплексність тем курсу 
"Цифрова економіка України" роблять його прикладним, універсаль-
ним, актуальним та цікавим для вивчення. Ще з часів Конфуція та Сократа 
наставники завжди усвідомлювали дуальність мети освіти: осягнути 
минуле й одночасно підготувати молодь до викликів майбутнього. Ця 
аксіома як ніколи актуальна й тепер – у часи безпрецедентно швидких 
змін: від професій, яких ще не існує, до рішення проблем, яких зараз не 
можна уявити, і до використання технологій, яких ще не винайшли. 

Висновки. Формуючи соціальні, фахові та цифрові компетент-
ності, когнітивні й емоційні навички, саме освіта спроможна надати 
і бізнесу, і громадянам гнучкість, інтелект, креативність, закласти основу 
для реалізації. Використання цифрових платформ надає можливість 
для кожного українця стати генератором власного ВВП як частини 
ВВП України, досягнути успіху в часи соціальних і економічних змін. 
У ході дослідження обґрунтовано необхідність формування цифрових 
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компетентностей (Digital skills) майбутніх фахівців різних сфер економіки 
України, органів влади та громадськості у контексті розвитку глобального 
тренду цифрової трансформації суспільства. Розроблено методологічний 
алгоритм побудови курсу "Цифрова економіка України" для здобувачів 
вищої освіти України.  

Результати досліджень, представлені у статті, будуть корисними 
науковцям, науково-педагогічним  працівникам, здобувачам вищої освіти 
та практикам, які займаються проблематикою цифровізації суспільства, 
формуванням цифрових компетентностей, і у подальшому можуть бути 
використані при розробленні курсів, присвячених аспектам цифрових 
трансформацій, застосуванню сучасних цифрових технологій в управ-
лінні економічними системами. 
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Mazaraki A., Novikova N., Sonko Yu. Digital determinants of training specialists’ trends. 
Background. The new era of digitalization, which has rapidly entered the world, results 

of the fourth industrial revolution (Industry 4.0) make radical adjustments to the traditional way 
of life, dramatically transforming society. Relocation of analog operations to the Internet, 
development of digital environment, replacement of classic management models and business 
processes with digital, produce a new format of industrial production, open up new oppor-
tunities for personalization of offers for each client. 

The aim of the research is the substantiation of necessity of digital skills formation of 
future specialists in different spheres of Ukraine’s economy, authorities and public in the context 
of development of the global trend of digital transformation of society and development of me-
thodological algorithms for the organization of the course "Digital Economy of Ukraine" for the 
students of Ukraine. 

Materials and methods. The materials of the researches were quantitative indicators of de-
velopment of the process of society digitalization, data of international ratings of Ukraine, public-
cations of scientists, official reports of international organizations, normative legal acts and so forth. 
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Results. The objective of the course "Digital Economy of Ukraine" is to provide the 
university graduates of various specialties the basic knowledge necessary for managing 
economic objects. Analyzing recent researches and publications, five key conditions can be 
identified for successful digitization in Ukraine: accessibility and perception, competitive ad-
vantage, overall responsibility, relevance and commitment, and also security. 

The basic principles of implementation of these conditions are reliability, practicality 
and comprehensiveness. Special attention is paid to the digital transformation of the agrarian 
sphere of Ukraine as a new stage of its development in this course. The issues of digital trans-
formation in the health care of Ukraine is a separate theme of the course. It will be interesting 
for the students to become familiar with the trends of digital trade transformation, taking into 
account the specificity of KNUTE. The theme of assessment of digitization processes develop-
ment is equally important and interesting for the students. 

Conclusion. The necessity of digital competencies formation (Digital skills) of the global 
trend development of the society digital transformation is substantiated in the research. A me-
thodological algorithm for the course organization "Digital Economy of Ukraine" for the stu-
dents of Ukraine has been developed. According to the developers of the course "Digital 
Economy of Ukraine", the systematic approach, versatility and complexity of the topics make it 
applicable, versatile, relevant and interesting to study. 

Keywords:  digital economy, digital skills, digital trends, educational process, quality 
of education, digitization. 
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