
Європейський Союз підтримує реалізацію 
стратегій в галузі цифрових навичок в країнах 
Східного партнерства, діючи з метою створення 
національних коаліцій з цифрових робочих місць 
і рамок компетенцій для малих підприємств.

Команда EU4Digital з електронних навичок 
підтримує конкретні заходи щодо подолання прогалин 
в цифрових навичках у Східних країнах-партнерах:

  Навчальні семінари та 
практикуми

  підтримка політиків і 
постачальників послуг 
навчання

  рекламні кампанії для 
підвищення обізнаності 
про важливість цифрових 
навичок

  конференції та навчальні 
візити

  особлива увага 
приділяється жінкам і 
вразливим групам 

Цифрові навички є ключовим 
каталізатором успіху будь-
якої цифрової трансформації. 
Вони дозволяють громадянам 
б р а т и  а к т и в н у  у ч а с т ь 
в цифровому суспільстві і 
допомагають підтримувати 
економічне зростання за 
рахунок впровадження нових 
технологій. Незважаючи на те, 
що попит на цифрові навички 
продовжує зростати, пропозиція 
часто відстає.

Вимірювання 
цифрових навичок

Розробка загальної методології 
вимірювання та прогнозування 
прогалин у цифрових навичках, 
відповідно до найкращих практик ЄС.

Наявність даних відіграє ключову роль 
у розробці стратегій розвитку 
навичок та допомагає передбачити 
майбутні потреби ринку.

Спільний підхід дозволяє порівняти та 
спільно вирішити питання, пов’язані з 
цифровими навичками.

Національні коаліції 
з цифрових навичок 

та робочих місць
Створення національних коаліцій 
з цифрових навичок та робочих місць.

Партнерства з багатьма зацікавленими 
сторонами, які працюють у напрямку 
нагляду та координації розвитку 
цифрових навичок.

Коаліції об’єднують зацікавлені 
сторони, в тому числі компанії, що 
працюють в сфері ІКТ, провайдерів 
освіти і навчання, державний сектор, 
НУО та соціальних партнерів.

 
Рамки цифрової 

компетенції для МСП
Рамки компетенцій слугуватимуть для 
МСП чітким путівником з пошуку, 
навчання і найму співробітників з 
необхідними цифровими навичками.

Підтримка розвитку цифрових 
навичок у  малих  та  серед н іх 
підприємствах та мікропідприємствах, 
а отже, їх конкурентоспроможність, 
експортний потенціал та потенціал для 
інновацій.

Електронні навички

#EU4Digital

https://eufordigital.eu/uk/thematic-area/eskills/


https://eufordigital.eu/uk/thematic-area/eskills/

Завдяки підтримці EU4Digital, Східні країни-партнери 
зможуть надалі реалізовувати свій економічний потенціал 

шляхом забезпечення взаємозв’язку між попитом  
та пропозицією цифрових навичок на ринку праці,  

що є ключовим елементом подальшого  
економічного розвитку.

Найбільша частка людей, які 
користувалися Інтернетом 

у 2016-2018 роках, була в 

Азербайджані з 80%, 

Білорусі 79%  

та Молдові 71% 

 Вірменія - 65%

 Азербайджан - 80%

 Білорусь - 79%

 Грузія - 63%

 Молдова - 71%

 Україна - 63%

Найвища частка випускників 
жіночої статі сектору ІКТ у 2018 

році була в  

Азербайджані з 46%  

та Вірменії 39% 

 Вірменія - 39%

 Азербайджан - 46%

 Білорусь - 23%

 Грузія - 24%

 Молдова - 23%

 Україна - 18%

Частка жінок серед 
випускників програм STEM 
в Східних країнах-партнерах у 

2018 році залишалася стабільно 
нижчою 20%. Найбільша частка 

жінок серед випускників програм 
STEM була в Грузії - 16%. 

 Вірменія - 10%

 Азербайджан - 15%

 Білорусь - 15%

 Грузія - 16%

 Молдова - 12%

 Україна - 14%

Цифрові навички в цифрах

Дві із шести Східних країн-партнерів, Україна 
і Вірменія, створили Коаліції з цифрових 

навичок і робочих місць.


