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ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ 
 

Цифрова освіта – це освіта, яка головним чином функціонує за 

рахунок цифрових технологій, тобто електронних транзакцій, які 

реалізуються шляхом використання Інтернету. ХХІ століття – це час 

великих перетворень, становлення інформаційного суспільства, 

пришвидшеної інноватизації та мережевих зв‘язків, тому об‘єктивним 

є питання імперативу формування цифрової освіти в Україні. 

Зауважимо, що в теорії наукових досліджень категорія ―імператив‖ в 

перекладі від латинського слова ―imperativus‖ означає владний, 

наказовий, та трактується як веління, обов‘язкова вимога, наказ, 

закон, безумовний принцип поведінки, приведення до визначеного 

порядку [1]. 

У результаті цифровізації освіти в Україні, система підготовки 

кадрів буде тісно пов‘язана ІТ-компаніями, які визначатимуть 

професійні стандарти в цій сфері. Роль і зацікавленість ІТ-компаній у 

підготовці кадрів та вирішені кадрових задач інформатизації повинна 

бути суттєво підвищена, що має знайти відображення в стратегічних 

планах діяльності МОН України та ІТ-компаній. 

Основним ресурсом цифрової освіти є інформація. Цифровізація 

освіти вже змінює традиційну систему освіти у напрямі формування її 

нової якості. Це проявляється в наступному: 

✓ збільшується кількість віртуальних освітніх платформ; 

✓ один електронний ресурс може бути використаний багато 

разів для надання різних за змістом освітніх послуг; 

✓ впровадження нових технологій в освіті та цифрових освітніх 

платформ, які  надають послуги. 

Детермінантами, що визначають якісний розвиток інноваційно-

цифрової освіти є: налагодження горизонтальних і вертикальних 

зв‘язків між факультетами, вузами, підприємствами, інвесторами; 

створення національної освітньої платформи; 
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внутрішньоуніверситетська мобілізація кадрів; нові технології 

мотивації до участі і формування навичок цифрової та інноваційної 

діяльності; оновлення освітньої програми у напрямі її цифровізації; 

інтерес до інноваційної культури університету, його проектів; 

розвиток цифрової культури та поширення духу інноваційної 

діяльності; взаємозбагачуючий обмін між університетами та 

факультетами; молодий кадровий склад сфери освіти, який готовий 

до змін в результаті цифровізації економіки країни [2, с. 682]. 

Ключові зміни, які простежуються сьогодні в українські освіті: 

✓ виші не лише повинні забезпечити навчальний процес, а й 

стати майданчиком для створення інновацій, що неможливо без 

злиття з наукою і практикою; 

✓ об‘єднання ресурсів для реалізації спільних проектів, 

створення науково-освітніх on-line платформ; 

✓ з‘явилася можливість вибудовування персоніфікованих 

освітніх траєкторій; 

✓ розвиток рівневої системи тематичних модулів; 

✓ на рівні з традиційною освітою суспільство почало 

користуватися нетрадиційною, що можна пояснити зростанням 

компетенцій до інновацій. 

Набуває все більшого поширення дистанційна форма навчання, 

якій сприяє розвиток інформаційних технологій і комунікацій. 

Цифровізація навчання дозволяє збільшити віртуальну мобільність 

студентів, дає змогу студентам університетів України навчатись в 

університетах інших країн та проходити там стажування. 

Цифровізація освітніх послуг в Україні дозволяє конкурувати в 

межах єдиного європейського освітнього простору. 

Задля досягнення мети інноваційного розвитку економіки [3], 

необхідно сформувати високий рівень трудового потенціалу, 

забезпечити економіку працівниками з цифровими уміннями, 

навичками і компетенціями, новими спеціальностями й кваліфікацією 

відповідно до потреб сучасного ринку. Це можливо при безперервній 

освіті, яка в умовах мережевої економіки може реалізовуватися на 

відкритій освітній платформі, що працює на інноваційних і цифрових 

засадах. 

 

 

Література 
1. ВікіпедіЯ [Електронний ресурс]: веб-сайт. – Електрон. текст. 



51 

 

дані. –http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2339/Імператив. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 19.02.2018. 

2. Криворучко О. С. Імперативи формування та домінанти 

розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному 

контексті / О. С. Криворучко, Н. М. Краус // Парадигмальні зрушення 

в економічній теорії ХІХ ст. : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., 2–3 лист. 2017 р. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 

2017. – С. 681–685. 

3. Краус Н. М. Інноваційне табло України [Електронний ресурс] 

/ Н. М. Краус, К. М. Краус // Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. – 2017. – № 6. – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 20.02.2018. 
 

УДК: 338.28:(004.08+621.377.6) 

Краус Н. М. , д-р. екон. наук, доц. 

провідний науковий співробітник 

відділу теорії економіки та фінансів 

Науково-дослідний фінансовий інститут 

ДННУ “Академія фінансового управління” м. Київ 
 

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ЦИФРОВОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ 
 

Формування цифрової економіки в Україні та завдання 

побудови цифрового суспільства вимагають швидкого переходу на 

підготовку кадрів у сфері інформатизації на новий більш високий 

якісний рівень. Тобто цифрова економіка висуває додаткові вимоги 

до кваліфікації спеціалістів та магістрів.  У ній головний ресурс – 

цифрові знання, а ключовий ресурс розвитку – індивідууми. 

Оскільки цифрова економіка передбачає створення 

високотехнологічних робочих місць, для подальшого її розвитку буде 

потрібне не просто формальне заповнення робочих місць, а й 

кваліфіковані працівники, які володітимуть певними компетенціями 

для роботи в міждисциплінарних галузях. Для цього важлива 

відповідність кваліфікації і освіти сучасним вимогам. У зв‘язку з цим 

вже зараз необхідний перехід до якісно іншої освітньої політики та 

вдосконалення механізмів регулювання ринку праці. У сучасних 

умовах законодавство має відповідати новим викликам ринку праці, 


