
АМОША О. І., ШАМІЛЕВА Л. Л. 

190 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ 

УДК 338.2:004:37:001 DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).190-198 

Ольга Федорівна Новікова
д-р екон. наук, проф.

ORCID 0000-0002-8263-1054 
e-mail: novikovaof9@gmail.com,

Валентина Полікарпівна Антонюк
д-р екон. наук, проф. 

ORCID 0000-0003-2100-7343 
e-mail: antonukvp@gmail.com,

Вячеслав Іванович Ляшенко
д-р екон. наук, проф.

ORCID 0000-0001-6302-0605 
e-mail: slaval.aenugmail.com,

Надія Анатоліївна Азьмук
д-р екон. наук, доц.
ORCID 0000-0002-6650-328X 

e-mail: azmukna@gmail.com,

Ярослав Васильович Остафійчук
д-р екон. наук

ORCID 0000-0003-2495-4100 
e-mail: ost_ya@ukr.net,

Лариса Леонідівна Шамілева
канд. екон. наук, доц.

ORCID 0000-0003-4738-0728 
e-mail: larisashamileva2017@gmail.com,

Оксана Володимирівна Панькова
канд. соціол. наук, доц.

ORCID 0000-0002-2003-8415 
e-mail: pankovaiep@gmail.com, 

Ірина Миколаївна Новак
канд. екон. наук

ORCID 0000-0003-4579-2470 
e-mail: novak20@hotmail.com,

Анна Дмитрівна Шастун
канд. екон. наук

ORCID 0000-0002-7672-0034 
e-mail: shastun.anna@gmail.com

Олександр Юрійович Касперович
голов. економіст

ORCID 0000-0003-1169-9681 
e-mail: a_kasp@ukr.net,

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ 

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЦИФРОВОЇ  
ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

Вступ. Широке впровадження інформаційно-ко-
мунікаційних технологій та цифровізація усіх сфер  
суспільного життя розглядається в більшості країн 
світу як одне зі стратегічних завдань сучасного прогре-
сивного розвитку. Так, ще у 2000 р. Європейською Ра-
дою була прийнята програма «еЕвропа — інформаційне 
суспільство для всіх» [1], серед основних цілей якої 
були: забезпечити входження всіх окремих громадян, 
сімей, підприємств, шкіл і адміністративних установ у 
цифровий вік і надати їм доступ в Інтернет; створити 
цифрову культуру, сповнену духом підприємництва та 
відкриту впровадженню нових інформаційних техно-
логій; забезпечити стимулювання соціальної інтеграції 
засобами інформаційного суспільства. У прийнятій у 
2010 р. стратегії  «Europe2020» було ухвалено одну з її 
семи флагманських ініціатив — «Цифровий порядок 
денний для Європи» (Digital agenda for Europe), яка 
передбачала такий важливий напрям діяльності як по-
дальше поширення цифрової грамотності і навичок 
роботи з ІТ серед громадян ЄС. У 2015 р. Європейська 
Комісія оприлюднила комплексний програмний доку-
мент «Єдиний цифровий ринок для Європи» [2]. У 
ньому розглядається порядок денний для вжиття захо-
дів за трьома основними напрямками: а) кращий до- 
ступ до Інтернету для споживачів та підприємств,  
б) створення належних умов для регулювання передо-
вих цифрових мереж, в) розбудова цифрової еконо-
міки через інвестиції, оперативну сумісність та стан-
дартизацію. 

На сучасному етапі цифрові технології активно 
впроваджуються в усі сфери економічної діяльності: у 
промисловий і сільськогосподарський сектори, що 
змінює основи бізнес-моделей і багатьох виробничих 
процесів; у торгівлю та фінансовий сектор; у соціальну 
сферу та побутову діяльність. Україна не стоїть осто-
ронь цих процесів, вона активно включилася в розбу-
дову цифрового суспільства. У 2019 р. було створено 
Міністерство цифрової трансформації України, ос- 
новними завданнями якого є: формування та реаліза-
ція державної політики у сфері цифровізації, цифрової 
економіки, цифрових інновацій, електронного уряду-
вання та електронної демократії, розвитку інформа-
ційного суспільства; у сфері розвитку цифрових нави-
чок та цифрових прав громадян; у сфері відкритих да-
них, розвитку національних електронних інформацій-
них ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфра-
структури широкосмугового доступу до Інтернету та 
телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу та 
інші [3]. В Національній економічній стратегії на пе-
ріод до 2030 року, затвердженій постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179, серед 
основних стратегічних орієнтирів визначено такий: 
ефективна цифрова сервісна держава та компактні 
державні інститути (розвиток цифрової економіки як 
одного із драйверів економічного зростання України) 
[4].  

Процеси цифровізації усіх сфер життя обумовлю-
ють нагальну потребу формування цифрових навичок 
серед широких верств населення для забезпечення  
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можливості ефективного використання цифрових тех-
нологій у будь-якій сфері діяльності, що ставить пріо-
ритетне завдання цифровізації системи освіти, яка  
формує ці навички. А також нагальним є активне за-
стосування цифрових технологій у науковій сфері для 
підвищення результативності досліджень та забезпе-
чення інноваційного розвитку України. У відповідно-
сті до такої потреби, Міністерство освіти і науки Ук-
раїни розробило проєкт Концепції цифрової транс- 
формації освіти та науки на період до 2026 року [5] 
(далі проєкт Концепції) та представило її для громад- 
ського обговорення. Обговорення відбулося 10 червня 
2021 р., в якому на платформі Агенції європейських 
інновацій (Agency of European innovations) та за участю 
фахівців Комітету з цифрових технологій в освіті МОН 
України прийняли участь більше 30 представників уні-
верситетів та науково-дослідних установ НАН Укра-
їни. У ході обговорення було висловлено низку заува-
жень до змісту проєкту та надані пропозиції щодо його 
удосконалення. В обговоренні проєкту Концепції та-
кож прийняли участь фахівці Інституту економіки 
промисловості НАН України (ІЕП НАНУ), заува-
ження і пропозиції яких до даного документу викла-
дено нижче. Слід відзначити, що фахівці ІЕП НАНУ 
на протязі останніх років досліджують процеси і про-
блеми цифровізації в Україні, що викладено в низці 

публікацій [6, 7, 8 та багатьох інших], тому є кваліфі-
кованими експертами з оцінки змісту проєкту Кон- 
цепції та рекомендацій з її опрацювання. 

1. Зміст проєкту Концепції цифрової трансформа-
ції освіти та науки на період до 2026 року.

Для розуміння сутності пропозицій спочатку ви-
кладемо мету та фоматизований у вигляді таблиці 
зміст проєкту Концепції.  

У проєкті Концепції визначено, що вона спрямо-
вана на оптимізацію та автоматизацію процесів управ-
ління та регулювання у сфері освіти і науки, в тому 
числі забезпечення прозорого та ефективного регулю-
вання діяльності суб’єктів господарювання, таких як 
ліцензування закладів освіти, атестація наукових уста-
нов та акредитація освітніх програм тощо. 

Кінцевою метою цієї Концепції є використання  
цифрових технологій для трансформації процесів у сис-
темі освіти і науки з метою їх спрощення, автоматиза-
ції та зручності для користувачів. Кінцеву мету плану-
ється досягти через реалізацію двох напрямів діяльно-
сті та п'яти стратегічних цілей, до кожної з яких роз-
роблені операційні цілі та визначені шляхи та способи 
вирішення проблем. Всі вони нами систематизовані та 
зведені у табл. 1 для більш цілісного уявлення про 
зміст запропонованої Концепції. 

Таблиця 1 
Зміст концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 р.:  

стратегічні й операційні цілі та шляхи їх досягнення [5] 
Страте- 
гічні цілі 

Операційні цілі Шляхи та способи вирішення проблем 

1 2 3
Напрям 1. «Ефективне використання цифрових технологій в освітньому процесі» 
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 Ціль 1.1. Заклади освіти 
забезпечені технікою для 
створення цифрового 
освітнього середовища 

− забезпечення закладів освіти комп’ютерним обладнанням та програмних за-
безпеченням; 

− забезпечення закладів загальної середньої, професійної (професійно-техніч-
ної) освіти STEM-лабораторіями; 

− оснащення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням і засобами сучас-
ної комунікації закладів фахової передвищої та вищої освіти 

Ціль 1.2. Заклади освіти 
забезпечені доступом до 
широкосмугового Інтер-
нету 

− забезпечення підключення закладів освіти до широкосмугового Інтернету; 
− забезпечення доступу до Інтернету в навчальних приміщеннях закладів освіти
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Ціль 2.1. Підвищення 
кваліфікації педагогіч-
них та науково-педаго- 
гічних працівників за-
кладів освіти з розвитку 
цифрових компетентно-
стей здійснюється регу-
лярно 

− розробка та затвердження рамки цифрових компетентностей педагогічних 
працівників; 

− забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників 

Ціль 2.2. Стандарти 
освіти з педагогічних 
спеціальностей містять 
сучасні вимоги щодо 
формування цифрових 
компетентностей 

− оновлення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з педаго-
гічних спеціальностей; 

− оновлення стандартів вищої освіти з педагогічних спеціальностей 
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Ціль 3.1. Навчальні про-
грами із галузі ІКТ  
оновлено 

− оновлення навчальних програм з інформатичної освітньої галузі для закладів 
загальної середньої освіти; 

− розробка та запровадження варіативного курсу зі STEM-освіти в закладах за-
гальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти; 

− сприяння запровадженню гуртків в закладах загальної середньої освіти та 
груп закладів позашкільної освіти з розвитку цифрових компетентностей здо-
бувачів освіти 

Ціль 3.2. Наявний до- 
ступний цифровий кон-
тент для забезпечення 
здобуття освіти 

− розробка та запровадження дистанційних курсів на вебплатформі дистанцій-
ного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»; 

− забезпечення вільного доступу здобувачів освіти до електронних підручників;
− запровадження інтерактивної системи онлайн навчання в сфері ІКТ 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3

Напрям 2. «Оптимізація процесів управління, регулювання та моніторингу» 
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Ціль 4.1. Доступ грома-
дянам до якісних зруч-
них послуг у сферах 
освіти і науки забезпе-
чено та переведено їх в 
онлайн 

− запровадження електронної платформи для забезпечення доступу до здо-
буття позашкільної освіти; 

− запровадження електронних класних журналів для закладів загальної серед-
ньої та професійної (професійно-технічної) освіти; 

− надання закладам освіти можливості організації діловодства в електронній 
формі на базі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформа-
ційний комплекс освітнього менеджменту». 

− розроблення та запровадження Єдиної міжвідомчої інформаційної системи 
України для вступу іноземних студентів до закладів вищої освіти України; 

− розроблення та запровадження електронного кабінету вступника в Єдиному 
державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія»; 

− забезпечення дистанційного вступу для вступників зі спеціальними умовами;
− розроблення та запровадження електронної платформи популяризації спорту 
серед учнівської та студентської молоді; 

− створення електронних систем присвоєння наукових ступенів та вчених 
звань; 

− централізація електронних послуг та сервісів для науковців в рамках Націо-
нальної електронної науково-інформаційної системи; 

− підключення до центральної бази даних програмно-апаратного комплексу 
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» 
освітніх  інформаційних систем; 

− удосконалення процесу реєстрації здобувачів освіти на зовнішнє незалежне 
оцінювання 

Ціль 4.2. Процеси уп-
равління та регулювання 
у сферах освіти і науки 
оптимізовані та автома-
тизовані 

− забезпечення автоматизації електронного ліцензування закладів освіти; 
− удосконалення та автоматизація атестації наукових установ та закладів вищої 
освіти; 

− запровадження електронних систем управління навчанням в закладах вищої 
освіти; 

− автоматизація процесу акредитації освітніх програм; 

− розроблення та запровадження прозорої електронної системи конкурсного 
фінансування наукових досліджень; 

− розроблення та запровадження електронної системи управління професій-
ною освітою; 

− автоматизація процесів грифування та конкурсного відбору підручників та 
посібників, в тому числі електронних; 

− удосконалення та автоматизація процесів замовлення та видачі документів 
про освіту та додатків до них; 

− забезпечення удосконалення обліку здобувачів спеціальної освіти; 
− створення цифрових інструментів для вимірювань результатів навчання 

(розбудова цифрових рішень освітніх вимірювань навчальних досягнень) 
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Ціль 5.1. Дані у сфері 
освіти і науки є доступ-
ними для стейкхолдерів 
відповідно до потреб 

− забезпечення доступу до освітньої аналітики та даних відповідно до вимог 
законодавства; 

− забезпечення ефективної взаємодії між державними реєстрами; 

− забезпечення доступу до освітніх даних особі про неї у єдиному кабінеті; 
− забезпечення доступу до даних у сфері науки за допомогою Національної 
електронної науково-інформаційної системи; 

− удосконалення Відкритого українського індексу наукового цитування Open 
Ukrainian Citation Index (OUCI) 

Ціль 5.2. Дані у сфері 
освіти і науки викорис-
товуються для прий-
няття управлінських  
рішень на всіх рівня 

− удосконалення системи моніторингу працевлаштування випускників закла-
дів освіти; 

− удосконалення обліку педагогічних, науково-педагогічних працівників; 
− удосконалення обліку здобувачів освіти; 
− створення та запровадження системи обліку у сфері підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

− розроблення та запровадження реєстру дослідницьких інфраструктур; 
− забезпечення формування документів про освіту та додатків до них в Єдиній 
державній електронній бази з питань освіти; 

− запровадження автоматизованої системи подання звітності закладами освіти;
− переведення процедури подання звітності у сфері науки у безпаперовий 
формат 

− запровадження Національного студентського опитування 
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2. Зауваження та пропозиції до проєкту Концепції
цифрової трансформації освіти на науки на
період до 2026 року, який представлено на гро-
мадське обговорення МОН України

2.1. Загальна оцінка проекту Концепції цифрової 
трансформації освіти і науки на період до 2026 року 
(далі Концепції)  

Вимірювання ступеня конкурентоспроможності 
країни у глобальному світі визначається рівнем та сту- 
пенем розвитку освіти та науки. Саме освіта та наука 
є стійкими важелями для прогресивного розвитку лю-
дини, суспільства, держави та поваги світового співто-
вариства до здобутків країни у цій сфері. Для подо-
лання інерційності в розвитку освіти і науки необхідні 
цифрові трансформації. В розвинених країнах ці про-
цеси відбуваються збалансовано та швидко.  

Україна стала на цей шлях і прагне до прогре- 
сивних перетворень та змін саме в ключових сферах — 
в освіті та науці, за допомогою цифрових трансформа-
цій, які будуть сприяти більш прискореному виходу з 
системної кризи, зниженню зовнішньої міграції, 
укріпленню іміджу країни у міжнародному середо-
вищу тощо.  

Необхідність підготовки та прийняття проєкту 
Концепції з цифрової трансформації освіти та науки 
на п’ятирічний термін є своєчасною та актуальною. В 
умовах коронакризи значущість освіти і науки зросла, 
а цифрові трансформації, які відбуваються зі значною 
інтенсивністю сприяють їх прискореному розвитку та 
безпеці.  

Цифрові трансформації, які відбулися в освіті та 
науці за період карантину на COVID-19, позитивно 
вплинули на процес освоєння цифрової грамотності, 
на розвиток цифрових компетентностей, на безпе- 
рервність освітнього процесу, на збереження робочих 
місць тощо.  

Перехід на дистанційну форму навчання та зай-
нятості зберіг можливості до надбання освіти та про-
довження наукової діяльності і показав нові пріори-
тети у цифровому розвитку.  

Проєкт Концепції цифрової трансформації освіти 
і науки на період до 2026 року, який підготовлено 
МОН України та представлено на обговорення є акту-
альним та своєчасним. Його структура, яка містить за-
гальні положення, систематизацію проблем, які по- 
требують розв’язання, мету і стратегічні цілі, завдання 
за кожною ціллю, перелік заходів щодо виконання  
завдань (операційних цілей), а також прогноз впливу 
реалізації мети Концепції з очікуваними результатами 
є типовою і заперечень не викликає. Але оцінка змісту 
проєкту Концепції показує високу необхідність її до-
опрацювання, що забезпечить якість та ефективність 
державної політики щодо цифрового розвитку сфери 
освіти та науки. Цьому будуть сприяти врахування за-
уважень та пропозиції, які викладені у цій роботі.  

2.2. Про невідповідність назви проекту Концепції  
її змісту 

Зміст проєкту Концепції цифрової трансформації 
освіти і науки не відповідає її назві. У проєкті Кон- 
цепції не знайшли відображення процеси, які безпо-
середньо пов'язані з цифровою трансформацією науки 
та наукової діяльності. Про це свідчать основні на-
прями її реалізації. Якщо перший зорієнтовано на 
освіту, то другий — на оптимізацію процесів управ- 
ління. Відповідно, і стратегічні та оперативні цілі ві-
дображають лише ці два напрями. 

Дисбаланс між освітою на наукою у проєкті Кон-
цепції простежується по всім її складовим. Невідпо- 
відність певною мірою простежується і за змістом  
кінцевої мети Концепції, яка передбачає «викорис-
тання цифрових технологій для трансформації проце-
сів у системі освіти та науки з метою їх спрощення, 
автоматизації та зручності користувачів». Не обґрун-
товано, про яке спрощення йде мова, чи безпосеред-
ньо освітніх процесів та наукової діяльності, чи одер-
жання інформації про освіту та науку. Крім того, саме 
сполучення «цифрова трансформація освіти та науки» 
обумовлює неоднозначне розуміння, адже за змістом 
Концепції мова йде не про цифрову трансформацію 
освіти та науки, а в основному про втілення сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій для автома-
тизації інформаційних потоків у сфері освіти та на- 
укової діяльності для оптимізації процесів управління 
ними. 

2.3. Про необхідність врахування в проєкті Кон- 
цепції чинних нормативно-правових документів Укра-
їни, які визначають цифрові трансформації освіти  
і науки  

Проєкт Концепції у «Загальній частині» виправ-
дано містить посилання на дві постанови КМУ (від 
03.03.2021 р. №176 та від 30.01.2019 р. №56), які ви-
значають державну політику цифрового розвитку вза-
галі та за окремими напрямами (18, 8, 20). Але значні 
важливі для змістовного зв’язку та узгодженості базові 
правові документи невраховані. Це:  

Концепція розвитку цифрових компетеностей до 
2025 р.;  

План заходів по реалізації Концепції розвитку 
цифрових компетентостей;  

Рамка цифрових компетенцій для громадян Ук-
раїни; 

Концепція розвитку Національної академії наук 
України на 2014-2023 роки (схвалена Постановою 
Президії НАН України від 25.12.2013 р. №184);  

План заходів на 2019-2023 роки з реалізації Кон-
цепції НАН України на 2014-2023 роки (схвалений 
Постановою Президії НАН України від 10.04.2019 р. 
№114); 

Програма інформатизації НАН України на 2020-
2024 роки.  

Не враховано також підсумки Всеукраїнського 
Форуму «Україна 30. Освіта і наука» (що відбувся  
31 травня — 2 червня 2021 р. за участю Президента 
України).  

2.4. Зауваження та пропозиції до структурного 
підрозділу «Проблеми, які потребують розв’язання» 

Перелік наведених проблем належить перед усім 
до сфери освіти, що значно звужує поставлені цілі й 
завдання. Доцільно наведений перелік проблем роз-
ширити та доповнити, у чинній редакції та визначити 
інші актуальні проблеми, яких немає в проєкті (табл. 2). 

Додатково потребують включення у коло проблем 
такі як: слабка інтеграція та взаємодія українського 
науково-освітнього простору із науково-освітнім про-
сторам ЄС; незорієнтованість  державної політики з 
цифрових трансформації на поєднання науки та ви- 
робництва, що перешкоджає зростанню конкуренто-
спроможності національної економіки та розвитку ук-
раїнської науки; низький рівень популяризації здо- 
бутків науки та освіти через ЗМІ, цифрові платформи, 
інформаційно-комунікаційні майданчики тощо.  
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Таблиця 2 
Пропозиції щодо конкретизації  проблем у сфері освіти 

Концепція Пропозиції 

Низький рівень цифрових компетентностей учасни-
ків освітнього процесу 

Недостатній  рівень цифрових компетентностей учасників 
освітнього і наукового процесу 

Освітні програми не спрямовані на формування не-
обхідних цифрових компетентностей у майбутніх пе-
дагогічних працівників 

освітні програми не спрямовані на формування цифрових 
компетентностей у здобувачів освіти, педагогічних та науко-
вих працівників 

Забюрократизованість процесів внутрішнього доку-
ментообігу закладів та установ освіти і науки 

Недостатній рівень використання CRM систем (Customer 
Relationship Management) в закладах освіти та наукових уста-
новах 

Відсутність ефективних електронних систем подання 
звітності у закладах освіти і науки 

Відсутність цифрової інфраструктури, яка дозволяла би на-
лагоджувати ефективну взаємодію між закладами освіти, на-
уковими установами, бізнесом 

Відсутність державних фінансових програм підтримки ІКТ 
досліджень та інновацій спільних проектів освіти, науки, 
бізнесу 

Недостатній  рівень цифрової безпеки учасників освітнього 
та наукового процесів 

2.5. Про удосконалення змістовного наповнення  
загального спрямування та кінцевої Мети і напрямів 
проєкту Концепції  

Загальне спрямування і мету в проєкті Концепції 
визначено дуже обмежено лише з позицій оптимізації 
та автоматизації процесів управління та регулювання 
у сфері освіти і науки, а не з позицій створення кра-
щих можливостей для реалізації основних функцій 
освіти і науки в сучасному суспільстві — освоєння, пе-
редача, нагромадження і розвиток знань, формування 
людського й інтелектуального капіталу країни. Циф-
рові технології є потужним інструментом розвитку  
і підвищення якості та результативності освіти і науки 
і саме на це моє бути спрямована Концепція цифрової 
трансформації.  

Відповідно до цього необхідно представити нову 
редакцію кінцевої мети Концепції, яка полягає у ви-
користанні цифрових технологій для трансформації 
процесів у системі освіти і науки з метою забезпечення 
їх сучасними інформаційними ресурсами, навчаль-
ними, дослідницькими та управлінськими технологі-
ями для підвищення якості та результативності освіт-
ньої і наукової діяльності. 

Досягнення мети в проєкті Концепції передбачає 
реалізацію двох напрямів.  

Напрям 1 стосується ефективного використання 
цифрових технологій, що є дуже актуальним і важли-
вим. Однак зміст цього напряму потребує суттєвого 
удосконалення, оскільки має низку упущень.  

По-перше, він стосується лише сфери освіти. 
Сфера наукової діяльності в змісті даного проєкту 
Концепції повністю виключена з процесів цифрової 
трансформації, що не відповідає її назві та потребам 
переходу до високотехнологічного розвитку. 

По-друге, завдання сфери освіти, особливо про-
фесійно-технічної та вищої, забезпечити оволодіння 
цифровими компетентностями учнів та студентів, що 
там навчаються, які на сучасному етапі уже є невід’єм-
ним елементом будь-якої професійної підготовки. Од-
нак Концепція цього не забезпечує. 

По-третє, процеси цифровізації дають можли-
вість і вимагають модернізації змісту освіти в цілому, 
а не лише в галузі ІКТ. Цифрові технології мають бути 
застосовані для будь-якого рівня освіти і предмету 
знань, що вимагає поступової всеохоплюючої модер-
нізації змісту освіти. 

До назви напряму 1 «Ефективне використання 
цифрових технологій в освітньому процесі» обов’яз-
ково додати «та науково-дослідницького». Цей напрям 
передбачає досягнення трьох стратегічних цілей, які 
стосуються тільки сфери освіти. Необхідно доповнити 
у цьому напрямі четверту стратегічну ціль з цифрової 
трансформації наукової сфери. Пропонується такий 
варіант доповнення Напряму 1, змісту нової страте- 
гічної цілі 4 та послідовність її досягнення через опе-
раційні цілі з конкретизацією шляхів реалізації 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Пропозиції щодо виокремлення стратегічної цілі, спрямованої на цифровізації науково-дослідної сфери 

Стратегічні 
цілі 

Операційні цілі Шляхи та способи вирішення проблем 
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Ціль 4.1. Науково-дослідні уста-
нови повністю забезпечені циф-
ровими технічними засобами  

− забезпечення наукових установ сучасним комп’ютерним 
обладнанням та програмним забезпеченням, відповідним 
вимогам дослідницької діяльності; 

− забезпечення наукових установ мультимедійним обладнан-
ням і засобами сучасної комунікації 

Ціль 4.2. Науково-дослідні уста-
нови мають безперервну доступ-
ність до цифрової інфраструктури 

− технічне і фінансове забезпечення наукових установ ко-
ристуванням послугами широкосмугового Інтернету; 

− широка доступність до цифрових платформ у науково-до-
слідній сфері 

Ціль 4.3. Працівники науково-до-
слідної сфери використовують 
цифрові технології в своїй діяль-
ності 

− забезпечення розвитку цифрових компетенцій дослідників; 
− використання цифрових технологій для проведення до-
сліджень, збору і обробки наукових даних; 

− застосування цифрових інновацій в дослідженнях 
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Одночасно пропонується удосконалити страте- 
гічну ціль 3 та її операційні цілі, оскільки у запропо-
нованому в проєкті варіанті вона не забезпечує транс-
формацію змісту освіти усіх напрямків, рівнів та  
предметів у відповідності до можливостей, які надають 

цифрові технології у навчальному процесі, а також не 
забезпечує формування базових цифрових компетен-
цій у здобувачів освіти. Пропонується удосконалити 
стратегічну ціль 3 таким чином (табл. 4). 

Таблиця 4 
Пропозиції щодо удосконалення стратегічної цілі 3 

Стратегічні цілі Операційні цілі 
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ціль 3.1. Навчальні програми модернізовано у відповідності до можливостей застосування 
цифрових технологій 

ціль 3.2. Забезпечено регулярне оновлення навчальних програм в галузі ІКТ у відповідності 
до розвитку цифрових технологій 

ціль 3.3. Наявний доступний цифровий контент для забезпечення здобуття освіти на всіх 
рівнях 

ціль 3.4. Забезпечено поступове і неухильне оволодіння цифровими компетентностями усіх 
здобувачів освіти 

У відповідності до таких операційних цілей мають 
бути сформовані шляхи та способи вирішення про-
блем. 

2.6. Про розширення змісту операційних цілей та їх 
нову редакцію в «Основних завданнях Концепції» 

Основними завданнями цієї Концепції є реаліза-
ція та досягнення операційних цілей. Водночас слід 
відзначити односторонній підхід у формулюванні опе-
раційних цілей. Більшість з них спрямовані на сферу 
освіти, з перекосом у бік шкільної освіти та педаго- 
гічної освіти. Водночас поза увагою залишилися всі 
інші галузі знань та наукова сфера. Доцільно розши-
рити формулювання операційних цілей. 

Нижче наведено пропозиції: 
У рамках досягнення стратегічної цілі 1. «Циф-

рове освітнє і наукове середовище є доступним, зруч-
ним та сучасним»: 

Операційна ціль 1.1. Заклади освіти та наукові ус-
танови забезпечені технікою, програмним забезпечен-
ням для створення цифрового освітнього середовища 
та цифрового наукового середовища; 

Операційна ціль 1.2. Заклади освіти та наукові ус-
танови забезпечені доступом до широкосмугового Ін-
тернету. 

У рамках досягнення стратегічної цілі 2. «Пра- 
цівники сфери освіти і науки володіють цифровими 
компетентностями відповідно до Рамки цифрових ком-
петенцій для громадян України (DigCompUA for Citizens 
2.1)»: 

Операційна ціль 2.1. Підвищення кваліфікації пе-
дагогічних, науково-педагогічних працівників закладів 
освіти та наукових працівників наукових установ з роз-
витку цифрових компетентностей здійснюється регу-
лярно; 

Операційна ціль 2.2. Стандарти освіти з педаго- 
гічних спеціальностей містять сучасні вимоги щодо 
формування цифрових компетентностей відповідно до 
Рамки цифрових компетенцій для громадян України та 
професійних вимог залежно від рівня освіти. 

У рамках досягнення стратегічної цілі 3. «Освіт-
ній контент відповідає сучасним вимогам»: 

Операційна ціль 3.1. Навчальні програми із  галузі 
ІКТ оновлено у всіх галузях знань оновлюються на по-
стійній основі; 

Операційна ціль 3.2. Наявний доступний цифро-
вий контент для забезпечення здобуття освіти та за-
безпечення освітньої і наукової взаємодії. 

У рамках досягнення стратегічної цілі 4. «Послуги 
та процеси у сфері освіти і науки  є прозорими, зруч-
ними та ефективними»: 

Операційна ціль 4.1. Доступ громадянам до якіс-
них зручних послуг у сферах освіти і науки забезпе-
чено та переведено їх в онлайн; 

Операційна ціль 4.2. Процеси управління та регу-
лювання у сферах освіти і науки оптимізовані та авто-
матизовані. 

У рамках досягнення стратегічної цілі 5. «Дані у 
сфері освіти і науки є доступними та достовірними»: 

Операційна ціль 5.1. Дані у сфері освіти і науки є 
доступними для стейкхолдерів відповідно до потреб; 

Операційна ціль 5.2. Дані у сфері освіти і науки 
використовуються для прийняття управлінських рі-
шень на всіх рівнях. 

2.7. Пропозиції до структурної компоненти про- 
єкту Концепції «Шляхи та способи вирішення проблем»  

Розширення цілей зумовлює приведення у відпо-
відність завдань проєкту Концепції. Пропонуються 
такі сутнісні зміни в формуванні операційних цілей та 
заходів їх досягнення.  

Операційна ціль 1.1. Заклади освіти та наукові ус-
танови забезпеченні технікою програмним забезпечен-
ням для створення цифрового освітнього середовища 
та цифрового наукового середовища: 

забезпечення закладів освіти і наукових установ 
комп’ютерним обладнанням та програмних забезпе-
ченням, засобами сучасної комунікації; 

забезпечення закладів загальної середньої, про-
фесійної (професійно-технічної) освіти STEM-лабора-
торіями; 

оснащення комп’ютерним та мультимедійним об-
ладнанням і засобами сучасної комунікації закладів 
фахової передвищої та вищої освіти (дублює перше  
завдання операційної цілі 1). 

Операційна ціль 1.2. Заклади освіти та наукові ус-
танови забезпечені доступом до широкосмугового Ін-
тернету: 

забезпечення підключення закладів освіти та на-
укових установ до широкосмугового Інтернету; 
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забезпечення доступу до Інтернету в навчальних 
приміщеннях закладів освіти та лабораторіях, наукових 
відділах установ науки. 

Операційна ціль 2.1. Підвищення кваліфікації пе-
дагогічних та науково-педагогічних працівників закла-
дів освіти та наукових працівників наукових установ з 
розвитку цифрових компетентностей здійснюється ре-
гулярно: 

розробка та затвердження рамки цифрових ком-
петентностей педагогічних, науково-педагогічних пра-
цівників та наукових співробітників; 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогіч-
них та науково-педагогічних працівників та наукових 
співробітників. 

Операційна ціль 2.2. Стандарти освіти з педаго- 
гічних спеціальностей містять сучасні вимоги щодо 
формування цифрових компетентностей відповідно до 
Рамки цифрових компетенцій для громадян України та 
професійних вимог залежно від рівня освіти: 

оновлення стандартів професійної (професійно-
технічної) освіти з педагогічних спеціальностей (зву-
жує сферу застосування); 

оновлення стандартів вищої освіти з педагогічних 
спеціальностей (звужує сферу застосування). 

Операційна ціль 3.1. Навчальні програми у всіх 
галузях із  галузі ІКТ оновлено оновлюються на постій-
ній основі: 

оновлення навчальних програм з інформатичної 
освітньої галузі для закладів загальної середньої освіти 
(звужує сферу застосування); 

розробка та запровадження варіативного курсу зі 
STEM-освіти в закладах загальної середньої та профе-
сійної (професійно-технічної) освіти; 

сприяння запровадженню гуртків в закладах за- 
гальної середньої освіти та груп закладів позашкільної 
освіти з розвитку цифрових компетентностей здобува-
чів освіти; 

оновлення навчальних програм у всіх сферах освіт-
ньої галузі відповідно до потреб ринку праці. 

Операційна ціль 3.2. Наявний доступний цифро-
вий контент для забезпечення здобуття освіти та за-
безпечення освітньої і наукової взаємодії: 

розробка та запровадження дистанційних курсів 
на вебплатформі дистанційного навчання «Всеукраїн-
ська школа онлайн»; 

забезпечення вільного доступу здобувачів освіти 
до електронних ресурсів, у тому числі підручників; 

запровадження інтерактивної системи онлайн на-
вчання в сфері ІКТ. 

Операційна ціль 4.1. Громадянам забезпечено до-
ступ до якісних зручних послуг та сервісів у сфері 
освіти і науки та переведено їх в онлайн: 

запровадження електронної платформи для за-
безпечення доступу до здобуття позашкільної освіти; 

запровадження електронних класних журналів 
для закладів загальної середньої та професійної (про-
фесійно-технічної) освіти; 

надання закладам освіти і науки можливості орга-
нізації діловодства в електронній формі на базі про-
грамно-апаратного комплексу «Автоматизований ін-
формаційний комплекс освітнього менеджменту»; 

розроблення та запровадження Єдиної міжвідом-
чої інформаційної системи України для вступу іно- 
земних студентів до закладів вищої освіти України; 

розроблення та запровадження електронного ка-
бінету вступника в Єдиному державному веб-порталі 
електронних послуг «Портал Дія»; 

забезпечення дистанційного вступу для вступни-
ків зі спеціальними умовами; 

розроблення та запровадження електронної плат-
форми популяризації спорту серед учнівської та сту- 
дентської молоді; 

створення електронних систем присвоєння на- 
укових ступенів та вчених звань; 

централізація електронних послуг та сервісів для 
науковців в рамках Національної електронної на- 
уково-інформаційної системи; 

підключення до центральної бази даних про- 
грамно-апаратного комплексу «Автоматизований ін-
формаційний комплекс освітнього менеджменту» 
освітніх інформаційних систем; 

удосконалення процесу реєстрації здобувачів 
освіти на зовнішнє незалежне оцінювання. 

Операційна ціль 4.2. Процеси управління та регу-
лювання оптимізовані та автоматизовані: 

забезпечення автоматизації електронного ліцен-
зування закладів освіти; 

удосконалення та автоматизація атестації науко-
вих установ та закладів вищої освіти; 

запровадження електронних систем управління 
навчанням в закладах вищої освіти; 

автоматизація процесу акредитації освітніх про-
грам; 

розроблення та запровадження прозорої елект-
ронної системи конкурсного фінансування наукових 
досліджень; 

розроблення та запровадження електронної сис-
теми управління професійною освітою; 

автоматизація процесів грифування та конкурс-
ного відбору підручників та посібників, в тому числі 
електронних; 

удосконалення та автоматизація процесів замов-
лення та видачі документів про освіту та додатків до 
них; 

забезпечення удосконалення обліку здобувачів 
спеціальної освіти; 

створення цифрових інструментів для вимірю-
вань результатів навчання (розбудова цифрових рі-
шень освітніх вимірювань навчальних досягнень). 

Операційна ціль 5.1. Дані у сфері освіти і науки є 
доступними для стейкхолдерів відповідно до потреб: 

забезпечення доступу до освітньої аналітики та 
даних відповідно до вимог законодавства; 

забезпечення ефективної взаємодії між держав-
ними реєстрами; 

забезпечення доступу до освітніх даних особі про 
неї у єдиному кабінеті; 

забезпечення доступу до даних у сфері науки за 
допомогою Національної електронної науково-інфор-
маційної системи; 

удосконалення Відкритого українського індексу 
наукового цитування Open Ukrainian Citation Index 
(OUCI); 

забезпечення належного захисту інформатизації 
та даних про результати наукових досліджень.  

Операційна ціль 5.2. Дані у сфері освіти і науки 
використовуються для прийняття управлінських рі-
шень на всіх рівнях: 

удосконалення системи моніторингу працевлаш-
тування випускників закладів освіти; 
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удосконалення обліку педагогічних, науково- 
педагогічних працівників; 

удосконалення обліку здобувачів освіти; 
створення та запровадження системи обліку у 

сфері підвищення кваліфікації педагогічних та на- 
уково-педагогічних працівників; 

розроблення та запровадження реєстру дослід- 
ницьких інфраструктур; 

забезпечення формування документів про освіту 
та додатків до них в Єдиній державній електронній 
бази з питань освіти; 

запровадження автоматизованої системи подання 
звітності закладами освіти; 

переведення процедури подання звітності у сфері 
науки у безпаперовий формат; 

запровадження Національного студентського 
опитування. 

2.8. Про необхідність поширення та поглиблення 
політики цифрових трансформацій науки 

За змістом проєкту Концепції стосовно сфери на-
уки перелік завдань практично зведено до проблеми 
цифровізації процесів адміністративного регулювання 
й управління наукою. Вважаємо, що загалом політика 
цифрових трансформацій науки нині повинна одно- 
часно зосереджуватися на чотирьох важливих елемен-
тах — даних, навичках, сервісах та інфраструктурі. Від-
повідно в Концепції поза увагою залишилися такі ак-
туальні проблеми, як:  

технічне забезпечення наукових досліджень:  
цифрові технології, пристрої й обладнання, програмне 
забезпечення, у тому числі для роботи з Big Data тощо;  

забезпечення доступу до державних і адміністра-
тивних даних, у тому числі державних реєстрів, необ-
хідних для проведення досліджень;  

забезпечення доступу до світових наукових плат-
форм і ресурсів: розширення представництва в Євро-
пейському дослідницькому просторі (European Re-
search Area, ERA), зокрема долучення до Відкритої 
хмари європейської науки (European Open Science 
Cloud, EOSC) та ін.  

Зауважимо, що в цьому контексті Концепція не 
враховує вже наявні напрацювання щодо цифровізації 
вітчизняної науки, наприклад Програму інформатиза-
ції НАН України на 2020-2024 роки, досвід та про-
блеми створення хмарної інфраструктури НАН Укра-
їни, що надає ресурси за принципом IaaS (Infra-
structure as a Service — Інфраструктура як сервіс) тощо. 

2.9. Про формування та зміцнення соціального  
партнерства між суб’єктами суспільних відносин в  
освітній, науковій та цифровій сферах 

Щорічно установи НАН України та заклади ви-
щої освіти підписують близько 200 угод про співро- 
бітництво, згідно з якими в НАН України студенти 
проходять практику, співробітники Академії здійсню-
ють наукове керівництво курсовими та дипломними 
проєктами студентів тощо. Вчені наукових установ 
НАН України беруть активну участь у навчально-пе-
дагогічній роботі в закладах вищої освіти країни. 
Останніми роками щорічно понад 1200 висококваліфі-
кованих вчених НАН України, з них кожний десятий 
академік або член-кореспондент НАН України, чи-
тали навчальні курси та цикли лекцій з актуальних на-
прямів науки. Можливості наявної мережі спільних  

науково-навчальних структур, створених на базі на- 
укових установ НАН України, задіюються у магістер-
ській підготовці сотень студентів закладів вищої 
освіти. Щороку створюється декілька нових спільних 
науково-навчальних структур. Функціонує Державна 
наукова установа «Київський академічний універси-
тет» у сфері управління НАН України та МОН Укра-
їни за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій. 

Для розвитку зовнішніх та внутрішніх відносин в 
науково-освітній та цифровій сферах необхідно:  

створення умов та можливостей досягнення за- 
гальносвітових трендів розвитку освіти і науки та зай-
няття гідного місця української освіти і науки у світо-
вому вимірі; 

забезпечення тісної співпраці Національної ака-
демії наук України з Міністерством освіти і науки Ук-
раїни, Міністерством цифрової трансформації Укра-
їни; Національною радою України з питань розвитку 
науки і технологій; закладів освіти та академічної на-
уки, розширення досвіду співпраці, який вже напра-
цьовано;  

популяризація вітчизняної науки та залучення до 
неї молоді через широке використання цифрових та 
інформаційно-комунікативних технологій; 

популяризація здобутків науки та освіти України 
через засоби масової інформації, цифрові платформи, 
інформаційно-комунікативні майданчики; налагод-
ження системної співпраці з питань комунікацій із  
суспільством тощо.  

Висновки. Міністерство освіти і науки України, у 
відповідності до неухильного поширення процесів ци-
фровізації в усіх сферах суспільства, розробило проєкт 
Концепції цифрової трансформації освіти та науки на 
період до 2026 року, який є актуальним і важливим 
документом стратегічного управління науково-дослід-
ною і соціальною сферою для забезпечення розвитку 
людського й інтелектуального капіталу України. Екс-
пертна оцінка показала, що підготовлений проєкт має 
низку упущень і слабких місць та потребує суттєвого 
удосконалення. Запропоновані фахівцями ІЕП НАН 
України зауваження та рекомендації сприятимуть до-
опрацюванню проєкту Концепції для підвищення 
його якості та відповідності сучасним вимогам ефек-
тивного державного управління. 
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