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У статті проведений аналіз нормативно-правової бази країн-членів Європейського Союзу щодо підготовки фахівців ІТ-

підрозділів органів публічної влади. Вивчено кращі практики діяльності інститутів зв’язку та цифровізації країн-членів 

ЄС. Проаналізовано напрями вдосконалення відповідної нормативної бази та впровадження інноваційних процесів у 

систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-підрозділів органів публічної влади. Сформульовано 
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Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. Швидкий 

перебіг сучасних управлінських і політичних 

процесів, прийняття Стратегії сталого розвитку 

“Україна – 2020”, схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5, що засновує 

низку вагомих реформ в Україні, утвердили нові 

для держави управлінські реалії. На теперішній 

час українська й міжнародна спільнота, 

насамперед країни ЄС, очікують започаткування 

першочергових системних реформ у всіх сферах 

публічного та суспільного розвитку України. 

На сьогодні сфері освіти в Україні приділяє-

ться усе більше уваги. Вагомим чинником пода-

льшої розбудови цієї сфери є врахування досві-

ду країн-членів Європейського Союзу щодо по-

дальшого застосування інформаційних техноло-

гій у системі підготовки фахівців ІТ-підрозділів 

органів публічної влади. Для забезпечення 

ефективного їх запровадження та подальшого 

функціонування в Україні необхідно створити 

належне нормативно-правове підґрунтя. 

Аналіз останніх публікацій за проблема-

тикою та визначення невирішених раніше 

частин загальної проблеми. ІТ-підрозділи за 

кордоном відіграють вагому роль у захисті наці-

ональної безпеки і оборони своїх країн. Для їх 

належного функціонування країнами Європей-

ського Союзу впроваджуються сучасні інформа-

ційні технології, здійснюється сприяння іннова-

ційним процесам у систему підготовки та підви-

щення кваліфікації фахівців, вдосконалюється 

відповідна нормативна база. 

Тому вважаємо актуальним дослідження щодо 

зарубіжного досвіду, зокрема країн ЄС, стосовно 

вивчення питання нормативно-правового забезпе-

чення підготовки фахівців ІТ-підрозділів та 

можливості його впровадження в Україні. 

Окремим аспектам вивчення зарубіжного до-

свіду щодо підготовки фахівців ІТ-підрозділів, 

їхнім проблемам, впровадження освітніх іннова-

цій у вищих навчальних закладах країн світу, 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій присвячені праці І. Артьомова, М. Бен-

даса, О. Бондаренка, К. Глущенко, О. Карпенка, 

В. Маркова, О. Маркової, Н. Павлика та інших. 

Незважаючи на значний науковий інтерес 

щодо підготовки та підвищення кваліфікації фа-

хівців ІТ-підрозділів, розвитку інформаційної 

складової державного управління, його цифро-

візації, досі відсутні наукові розвідки щодо вив-

чення питання нормативно-правового забезпе-

чення підготовки фахівців ІТ-підрозділів в 

країнах ЄС. 

Формулювання цілей (мети) статті. В 

основу дослідження як основну мету покладено 

необхідність аналізу досвіду країн-членів Євро-

пейського Союзу щодо нормативно-правового 

забезпечення підготовки фахівців ІТ-підрозділів, 

вивчення кращих практик інститутів зв’язку та 

цифровізації для вироблення стратегічно важли-

вих напрямів для адаптації та можливості імпле-

ментації окремих положень міжнародного 

законодавства у національне. 
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Також автором пропонується органам дер-

жавної влади взяти до уваги досвід інститутів 

зв’язку та цифровізації країн-членів Європейсь-

кого Союзу та сформульовані напрями удоско-

налення відповідної нормативно-правової бази 

стосовно підготовки фахівців ІТ-підрозділів, які мо-

жуть бути використані зазначеними органами дер-

жавної влади як рекомендації для розвитку влас-

ної системи підготовки фахівців ІТ-підрозділів. 

Виклад основних результатів та їх 

обґрунтування. Підписання Угоди України з ЄС 

про асоціацію, визнання європейської інтеграції 

стратегічним зовнішньополітичним пріоритетом 

України, прийняття нового Закону України “Про 

вищу освіту” висувають нові завдання на шляху до 

європейського і світового освітнього простору для 

забезпечення високотехнологічного та інноваційного 

розвитку держави, потреб суспільства і ринку 

праці у кваліфікованих фахівцях. 

На сьогодні одним із проблемних питань в 

Україні є підготовка фахівців нової якості, здат-

них творчо мислити, швидко орієнтуватися в 

сучасних інформаційних технологіях, приймати 

нестандартні рішення, вчитися і удосконалюва-

тися протягом усього життя. 

У процесі реалізації зазначених питань 

повною мірою необхідно використовувати 

досвід роботи університетів сусідніх країн 

Європи та співпрацю в рамках виконання 

міжнародних освітніх програм, що сприятиме 

інтеграції української освіти в європейський 

освітній та науковий простори. 

При підготовці кваліфікованих фахівців галузі 

інформаційних технологій для потреб державних 

органів, безперечно, буде у нагоді досвід країн-

членів Європейського Союзу щодо нормативно-

правового забезпечення підготовки фахівців ІТ-

підрозділів та зазначеної галузі в цілому. 

Питання розвитку інформаційних технологій 

на європейському просторі активно впроваджу-

ються Європейським Союзом. Так, тільки протя-

гом 2016 року Європейською комісією та Радою 

Європейського Союзу прийнято Європейську 

стратегію співпраці інтелектуальних транспортних 

систем на шляху до спільної, мережевої і авто-

матизованої мобільності, План дій ЄС “електрон-

ний уряд” на період 2016 – 2020 років: приско-

рення цифрового перетворення державного 

управління, та Європейський кодекс електронних 

комунікацій. 

Зазначені документи створені для прискорен-

ня модернізації державного управління в Євро-

пейському Союзі, сприяння координації та спів-

праці між державами-членами та Європейською 

Комісією, у тому числі щодо підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців ІТ-підрозділів. 

Проведений Європейською Комісією аналіз ви-

конання таких планів вказує на позитивний вплив 

щодо розвитку електронного уряду на європейсь-

кому та національному рівнях, згуртування наці-

ональних стратегій в області електронного уряду, 

а також обмін передового досвіду і сумісності 

рішень між фахівцями сфери інформаційних 

технологій [1, 2, 3]. 

Крім цього, 14 вересня 2017 року у Брюсселі 

прийнято спільне рішення “Опір, стримування і 

оборона: побудова сильної кібернетичної безпеки 

для ЄС”, яке є платформою навчання і освіти для 

подолання поточного дефіциту навичок в області 

кіберзахисту. Пріоритетами такого рішення є 

сприяння сумісності ІТ-підрозділів країн Євро-

пейського Союзу за допомогою узгоджених стан-

дартів і вимог у сфері кібер-оборони, зміцнення 

співпраці щодо підготовки, а також гармонізація 

вимог до навчання фахівців сфери інформаційних 

технологій [4]. 

У Швеції теж зроблені певні кроки зі ство-

рення та розвитку інформаційних технологій 

протягом останніх років. Так, на сьогодні основ-

ну законодавчу базу у цій сфері складають Зако-

ни про захисну безпеку, про архіви, про персо-

нальні дані, про радіозв’язок та постанова Уряду 

з інформаційної безпеки. А 17 листопада 2017 

року Міністерством юстиції у мережі Інтернет 

опубліковано Стратегію кібербезпеки Швеції, 

яка є виразом всеосяжних пріоритетів Уряду і 

покликана представляти собою платформу для 

продовження роботи в області захисту інформа-

ційних технологій. Основними пріоритетами 

Стратегії визначено:  

- забезпечення системного і комплексного 

підходу у забезпеченні безпеки; 

- розширення можливостей для запобігання, 

виявлення і управління кібератаками та іншими 

ІТ-інцидентами; 

- підвищення рівня знань громадян Швеції у 

сфері ІТ-технологій та зміцнення міжнародного 

співробітництва [5]. 

За допомогою цієї Стратегії Уряд підтримує 

зусилля і взаємодію, які вже існують в суспіль-

стві для підвищення кібербезпеки. Загалом заз-

начена стратегія охоплює все суспільство в ціло-

му, тобто центральні органи державної влади, 

муніципалітети та окружні ради, компанії, 
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організації та приватні особи. 

З метою забезпечення сталого зростання і 

сприяння соціальній інтеграції населення, роз-

витку інформаційно-комунікаційних технологій в 

регіоні і створення єдиного цифровий ринку в 

Європі ще одним членом Європейського Союзу 

– Румунією впроваджуються сучасні інформа-

ційні технології та здійснюється сприяння інно-

ваційним процесам у систему підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців ІТ-підрозділів. 

Так, Міністерством інформаційного суспільства 

Румунії у січні 2016 року опубліковано Націона-

льну стратегію: Цифровий порядок денний для 

Румунії до 2020 року, яку було розроблено 

відповідно до пріоритетів уряду Румунії. 

На основі пріоритетів, встановлених Євро-

пейською комісією і затверджених Національ-

ною стратегією, заходи, які до 2020 року будуть 

реалізовані в галузі освіти за допомогою інфор-

маційних технологій, розділені на три категорії, 

а саме: 

- освіта через інформаційні технології на 

основі навчальної діяльності; 

- освіта через інформаційні технології на 

основі позаурочної діяльності; 

- неперервна професійна освіта – навчання 

протягом усього життя (Life-Long-Learning) з 

використанням інформаційних технологій. 

Не оминув своєю увагою уряд Румунії і такий 

напрям як кібербезпека. Відповідно до поло-

жень Національної стратегії кібербезпеки, нав-

чання в області боротьби з кіберзлочинністю та 

навчання для людей, які працюють в області 

кібербезпеки, є національним пріоритетом для 

держави і є основною вимогою для електронної 

інфраструктури мереж передачі даних та 

послуги електронних комунікацій [6]. 

Одним із обов’язків державного органу будь-

якої країни є забезпечення можливості проходження 

навчання, необхідного державному службовцю 

для виконання своїх посадових обов’язків. При 

цьому державним службовцям створюються 

необхідні умови для підвищення рівня своєї 

професійної компетентності. Саме з такою 

метою, розпорядженням Голови Ради Міністрів 

Польщі від 6 жовтня 2010 року, затверджені 

докладні умови організації і проведення 

навчання на державній службі [7]. 

Крім вивчення положень адміністративного 

права, питань фінансів і аудиту, державних заку-

півель та доступу до публічної інформації, під-

готовка державних службовців Польщі у тому 

числі включає в себе підвищення рівня знань з 

інформаційних технологій. Таке навчання вдос-

коналює сучасні навички та компетентності, фор-

мує необхідні знання, забезпечує і підвищує рі-

вень професійної компетентності державних служ-

бовців та реалізації цілеспрямованого процесу їх 

особистісного та професійного зростання. 

За останні роки Польща демонструє послі-

довну державну політику боротьби із кіберза-

грозами та може похвалитися певними здобут-

ками в цьому контексті як одна з небагатьох 

держав, що вже прийняла відповідні зміни до 

законодавства. 1 серпня 2018 року Президент 

Польщі підписав Закон про національну 

систему кібербезпеки, положення якого у тому 

числі враховують діяльність, пов’язану з 

освітніми програмами, інформацією і навчання 

по кібербезпеці фахівців ІТ-підрозділів [8]. 

Положення зазначеного закону передбачають 

впровадження національного навчання в сфері 

кібербезпеки, наукових досліджень і розробок в 

сфері інформаційних технологій, підвищення 

рівня обізнаності, а також участь польських 

збройних сил та фахівців ІТ-підрозділів у 

спільних навчаннях в області кібербезпеки. 

Участь у заходах щодо зміцнення міжнародного 

співробітництва шляхом утворення спільних груп, 

проведення спільних операцій, обміну 

інформацією та досвідом, у тому числі навчання 

фахівців ІТ-підрозділів є одними з пріоритетних 

завдань всіх країн Європейського Союзу.  

Як приклад, варто навести досвід Італії. 

Законодавство країни щодо підготовки фахівців 

ІТ-підрозділів ґрунтується на Національному 

плані із захисту кіберпростору та безпеки інфор-

маційно-комунікаційних технологій 2013 року 

[9] та на Основах національної стратегії щодо 

безпеки кіберпростору 2013 року [10]. Крім між-

відомчих навчань з інформаційних технологій, 

велика увага приділяється міжнародним навчан-

ням із залученням фахівців ІТ-підрозділів країн-

членів Європейського Союзу та інших держав. 

Так, за підтримки Уряду, збірна Італії щороку 

приймає участь у чемпіонаті Європи з комп’ю-

терної безпеки, представниками якої є самі 

талановиті хакери Італії. Змагання полягають у 

захисті сайтів і створенні вірусів, здатних “пос-

тавити” комп’ютер і смартфон. “Рівень компе-

тентності хлопців виріс”, – пояснює тренер 33–

річний Марко Скварчіна, дослідник в області 

інформаційної безпеки. “Бачачи їх поліпшення 

під час нашої міжнародної конкуренції, ми 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000?find=1&text=%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3#w19
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отримуємо більше задоволення. У минулому 

році нам вдалося класифікувати себе на Def Con 

в Лас-Вегасі, в битві між кращими хакерами в 

світі і 24 командами, які ми розмістили. У 2009 

році, коли я починав, це було тільки мрією, 

сьогодні це реальність” [11]. 

Крім цього, з метою тестування і підвищення 

національної готовності, підвищення кваліфікації 

спеціалістів ІТ-сфери, а також захисту критично 

важливих інфраструктур, мереж і комп’ютерних 

систем Уряд Італії бере активну участь в Міжна-

родному телекомунікаційному союзі “Міжнаро-

дне багатостороннє партнерство проти 

кіберзагроз” (ITU-IMPACT) та у Європейській 

платформі мережевої та інформаційної безпеки 

(NIS). Таке навчання, безперечно, дозволяє 

отримувати повну підтримку міжнародної 

спільноти в галузі інформаційних технологій, та 

надає захист національній інтелектуальній 

власності і технологічним інноваціям. 

Результати дослідження зарубіжного досвіду 

інших країн ЄС, щодо нормативно-правового 

забезпечення підготовки фахівців ІТ-

підрозділів, наведено в наступній таблиці. 

Країна ЄС 

Документи, що регулюють 

питання підготовки 

фахівців 

ІТ-підрозділів 

Відповідальні 

органи 

Основні положення документа 

(в частині підготовки фахівців 

ІТ-підрозділів) 

Австрія 

Національна стратегія безпеки 

інформаційно-комунікаційних 

технологій (2012 рік) [12] 

Керівна група з 

кібербезпеки 

Організація підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Стратегія кібербезпеки 

(2013 рік) [13] 

Експертний центр 

з питань 

кіберзлочинності 

Проведення навчань та проектів транснаціонального 

співробітництва. 

Щорічна Урядова ініціатива щодо інформування, 

навчання, наукових досліджень і розробок.   

Забезпечення повноцінного і достатнього рівня 

кваліфікації в галузі інформаційних технологій. 

Великобританія 

Національна стратегія 

кібербезпеки (2011 рік) 

[14] 

Центр захисту на-

ціональної інфра-

структури Управлін-

ня кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Проведення навчань з метою забезпечення 

підготовки до кіберінцидентів. 

Співпраця з Міжнародним союзом електрозв’язку 

(МСЕ) для підтримки навчання за технічними 

стандартами. 

Естонія 
Стратегія кібербезпеки 

(2014 рік) [15] 

Управління 

інформаційних 

систем 

Департамент 

захисту важливих 

об’єктів 

інфраструктури 

Навчання фахівців ІТ-підрозділів, дошкільників, а 

також старших дітей, із залученням батьків і 

вчителів, на базі Інформаційно-технологічного 

фонду освіти з кібербезпеки. 

Підготовка фахівців на базі Талліннського техноло-

гічного університету та Тартуського університету з 

кібербезпеки та в галузі цифрових технологій. 

Іспанія 

Національна стратегія 

кібербезпеки (2013 рік) 

[16] 

Національний 

центр криптології 

Національний 

центр розвідки 

Національна 

служба безпеки 

Підтримання належного рівня навчання з 

кібербезпеки для підвищення іспанської промисловості. 

Розробка навчальних модулів для сенсибілізації в 

кібербезпеці. Забезпечення координованих дій 

державних установ та приватного сектора в 

міжнародних навчаннях та моделюванні. 

Німеччина 

Національний план із 

захисту інформаційної 

інфраструктури (2005 рік) 

[17] 
Федеральне 

управління 

інформаційної 

безпеки 

Забезпечення доступності, цілісності та навчання в 

галузі використання інформаційних технологій. 

Сприяння Федерального уряду стосовно розвитку 

надійних німецьких ІТ-продуктів і послуг, а також 

навчання у сфері інформаційних технологій. 

Підтримка наукових досліджень, залучення 

німецьких підприємств в міжнародних науково-

дослідних і технологічних програмах. 

Стратегія кібербезпеки  

(2011 рік) [18] 

Захист доступності інформації і комунікаційних тех-

нологій, достовірності та конфіденційності даних в 

кіберпросторі. Навчання новим технологіям, розробка 

інноваційних планів, національні і міжнародні заходи. 

Франція 

Стратегія безпеки та 

оборони інформаційних 

систем (2011 рік) [19] 

Національна 

служба безпеки 

інформаційних 

технологій 

Підвищення інформованості молодих суб’єктів, 

навчання в області цифрових технологій та 

кібербезпеки. Вивчення коротко-, середньо- і 

довгострокових потреб у підготовці фахівців. 
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Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Проведений аналіз досвіду країн-

членів Європейського Союзу щодо нормативно-

правового забезпечення підготовки фахівців ІТ-

підрозділів дає можливість зробити такі висновки: 

підготовка фахівців ІТ-підрозділів за 

кордоном здійснюється відповідно до 

нормативно-правових актів країн ЄС, які 

затверджуються на державному рівні; 

з урахуванням активного розвитку 

інформаційних технологій у світі, велика увага 

посадовцями усіх рівнів країн ЄС приділяється: 

– впровадженню кібербезпеки в усі сфери 

суспільного життя, і перш за все – у навчання 

фахівців ІТ-підрозділів; 

– належній фінансовій підтримці сфери 

інформаційних технологій;  

розвиток інформаційних технологій, насам-

перед кібербезпеки, у країнах Європейського 

Союзу із стабільною економікою, у порівнянні з 

країнами, які на сьогодні переживають 

трансформаційні економічні процеси, перебуває 

у найбільш розвиненому стані; 

у більшості країн ЄС до вивчення питань 

інформаційних технологій, крім фахівців ІТ-

підрозділів, активно залучається молодь, у тому 

числі й на міжнародному рівні; 

підготовка фахівців ІТ-підрозділів у країнах 

Європейського Союзу здійснюється як шляхом 

навчання у вищих навчальних закладах так і 

шляхом підвищення кваліфікації (участь у 

тренінгах, семінарах тощо). 

Вивчення нормативно-правового забезпечення 

підготовки фахівців ІТ-підрозділів країн-членів 

Європейського Союзу дає змогу виокремити 

стратегічно важливі напрями, які можуть бути 

використані органами державної влади для 

подальшої адаптації та можливої імплементації 

окремих закордонних положень у національне 

законодавство, які пропонується реалізовувати 

шляхом: 

розробки та затвердження Національної 

програми навчання загальним і професійним 

цифровим компетенція, ІТ-технологіям та знанням; 

розробки та затвердження єдиного 

нормативно-правового акта, який би 

унормовував питання підготовки, атестації, 

переатестації та підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері кіберзахисту для потреб 

державних органів, військових формувань і 

правоохоронних органів; 

організації та проведення конференцій, 

семінарів, форумів, засідань, круглих столів, 

тренінгів, навчань з галузі інформаційних 

технологій для фахівців ІТ-підрозділів на базі 

Центрів підвищення кваліфікації з 

інформаційних технологій, роботу яких 

організувати за територіальним принципом. 
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