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І. Преамбула 

 
1. РОЗРОБЛЕНО 

Освітньо-професійну програму (ОПП) розроблено згідно Стандарту 

вищої освіти України другого (магістерського) рівня за галуззю знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка», 

затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 04.03.2020 р. № 382. 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентності, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» 

спеціалізації «Цифрова економіка». Освітньо-професійна програма «Цифрова 

економіка» розроблена робочою групою кафедри економіко-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій НАСОА.  

Керівник робочої групи: Єршова Ольга Леонідівна, кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри економіко-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  

Освітньо-професійна програма вищої освіти у галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації 

«Цифрова економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти затверджена 

та введена в дію Наказом ректора Національної академії статистики, обліку та 

аудиту від 28.05.2020р. №47 у відповідності до рішення вченої ради Академії 

від 28.05.2020 р. Протокол № 9. 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

4. РОЗРОБНИКИ ОПП: 

Освітньо-професійну програму (ОПП) розроблено робочою групою у 

складі: 

1. Томашевська Т.В., член групи, к. т. н., доцент, доцент кафедри економіко-

математичних дисциплін та інформаційних технологій 

2. Козлов В.В., член групи, к. т. н., доцент, доцент кафедри економіко-

математичних дисциплін та інформаційних технологій 

3. Семяновський В. М., член групи, к. ф.-м н., доцент, доценткафедри 

економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій 

4. Сіницький  М. Є. член групи,  к. ф.-м н., доцент, доцент кафедри 

економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національної академії 

статистики, обліку та аудиту. 

 



ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня кваліфікація Магістр з економіки за спеціалізацією «Цифрова 

економіка» 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Спеціалізація – «Цифрова економіка» 

Освітня програма – «Цифрова економіка» 

Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності:  

- сучасні економічні процеси та явища, наукові методи 

нормативного, кількісного та інституційного аналізу 

розвитку цифрової економіки, цифрових смарт-

технологій, цифрової безпеки, аналітики великих даних, 

цифрових глобальних комунікацій, розподілених баз та 

сховищ даних, інтелектуальних систем та цифрового 

моделювання. 

- технології, продукти та процеси, що забезпечують 

обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві 

можливості для дослідження розвитку цифрової 

економіки у суспільному та корпоративному секторах.  

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих 

професіоналів з економіки, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і 

прикладними навичками, здатних розв’язувати складні 

дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та 

проблеми функціонування економічних систем різного 

рівня, що характеризуються невизначеністю умов та 

вимог; знаннями та навичками для розв’язання складних 

спеціалізованих завдань щодо здійснення цифровізації 

економіки та усіх сфер суспільства. 

Теоретичний зміст предметної області: загальні 

закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та 

поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і 

міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу 

економічних процесів; інституціональний і 

міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних 

соціально-економічних процесів; теорії економічного 

управління для різних виробничих систем і секторів 

економіки; моделі, методи та засоби управління 

економічними об’єктами; економіко-математичне, 

економіко-статистичне та комп'ютерне моделювання; 

сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси 

та способи трансформації бізнес-процесів та суспільних 

сфер та явищ у цифрову форму; використання 

спеціальних програмних платформ та технологій 

цифрової економіки. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 



специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, 

статистичні, якісні методи економічного аналізу; 

соціологічні,експертного оцінювання, анкетування; 

економіко-математичне моделювання; математичні 

моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і 

прикладних задач, що виникають в різних сферах 

функціонування суспільства; сучасні технології та 

платформи програмування; методи збору, аналізу та 

консолідації розподіленої інформації; технології та 

методи проектування, розроблення та забезпечення 

якості складових ІТ; технології аналізу та візуалізації 

даних; технології інженерії знань, CASE-технології 

моделювання та проектування ІТ; 

Інструментарій та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 

системи та програмні продукти, що застосовуються в 

економічній діяльності. 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові 

кваліфікації в системі освіти дорослих. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого 

(магістерського) ступеня вищої освіти 
 
Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 
Обсяг освітньо-професійної програми складає 90 кредитів ЄКТС, 

мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом 

вищої освіти. 

 

Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття ступеня магістра 

зі спеціальності 051 «Економіка» 

освітньо-професійної програми «Цифрова економіка» 

Цикли підготовки освітньо-професійної 

програми 

Кількість 

кредитів ECTS 
Структура, % 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки 
22 24% 

Цикл професійної підготовки 68 76% 

Загальна кількість 90 100% 

в тому числі: вибіркова складова 27 30 % 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та 

проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у 

сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог. 



Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК9. Здатність до наставництва та викладацької діяльності. 

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК11. Здатність до вибору ефективних форм ділових контактів з 

іноземними контрагентами. 

ЗК12. Здатність проаналізувати психологічні проблеми успішності, 

працездатності та професійного потенціалу сучасного працівника, 

самореалізації особистості у різних видах професійної діяльності. 

ЗК13. Здатність проводити дослідження та презентувати результати, в 

тому числі, іноземною мовою. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК2.Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 

мовою. 

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 

висновки.  

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, 

адекватні встановленим потребам дослідження.  

СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та 

людського розвитку. 

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.  

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання.  

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень. 

СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем. 

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

СК12. Здатність розробляти та реалізовувати стартап-проєкти. 

СК13. Здатність усвідомлювати, оцінювати та аналізувати можливі 

ризики у здійсненні цифровізації бізнес-структур та сфер суспільного 

життя. 

СК14. Здатність здійснювати пошук та генерацію нових ідей, 

використовуючи креативні технології, уміння аналізувати результати 



реалізації наукових досліджень та обґрунтовувати економічну 

ефективність впровадження наукових досліджень. 

СК15. Здатність використовувати технології цифрового представлення 

об’єктів та процесів в економіці та суспільстві. 

СК16. Здатність проєктувати та впроваджувати технології цифрового 

ведення бізнес-процесів та надання послуг в економіці та суспільстві. 

СК17. Здатність критично і відповідально обирати методи, засоби та 

технології переведення діючих бізнес-структур та сфер суспільного 

життя на цифрову основу їх функціонування. 

СК18. Здатність аналізувати ефективність переведення об’єкта або 

окремої сфери суспільства на цифрову платформу шляхом побудови 

«цифрового двійника». 

СК19. Здатність управляти корпоративними бізнес-процесами за 

допомогою структурованих інформаційних систем. 

СК20. Здатність проводити ситуативний аналіз концептуальної моделі 

щодо поведінки об’єкту дослідження в результаті цифровізації процесів 

в ньому. 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 
1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. 

2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-

економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами 

усно і письмово. 

4. Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з 

урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших обмежень. 

5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння 

управляти персоналом і працювати в команді. 

7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 

8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування 

нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. 

10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами. 

11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, 

формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. 

12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. 

14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 

15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проектів із врахуванням 

інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

16. Застосовувати сучасні методи і засоби аналітичної роботи з структурованими та 

неструктурованими даними великих обсягів з різних джерел. 

17. Організовувати та здійснювати побудову мережевої інфраструктури для здійснення 

бізнес-процесів у цифровій формі. 



18. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо доцільності цифровізації бізнес-об’єкту у 

кожному конкретному випадку та оцінювати можливі ризики та перспективи його 

подальшого функціонування. 

19. Розробляти та ефективно вести стартап-проєкти у різних галузях господарювання. 

20. Розробляти «цифрові двійники» для моделювання сценаріїв розвитку цифровізованих 

об’єктів та сфер суспільного життя. 

21. Оцінювати потенціал та можливості смарт-спеціалізації для регіону, галузі, об’єкту 

господарювання та галузі суспільного життя для прийняття управлінських рішень щодо їх 

цифровізації. 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРІВ 

 
Код н/д 

 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл дисциплін, що формують загальні компетентності 

ОК 1. Стратегічне управління 4 Екзамен 

ОК 2. Соціальна відповідальність 4 Екзамен 

ОК 3. Господарське право 4 Екзамен 

ОК 4. Методологія проведення наукових досліджень 3 Залік 

Разом за циклом 15  

Цикл дисциплін професійної підготовки 

ОК 5. Математичні методи і моделі ринкової 

економіки 

3 Екзамен 

ОК 6. Курсова робота  3 Захист КР 

ОК 7. Корпоративні інформаційні системи 3 Екзамен 

ОК 8. Нейро-нечіткі технології у моделюванні 

економіки 

4 Екзамен 

ОК 9. Інформаційний менеджмент 4 Екзамен 

ОК 10. Операційні системи 4 Екзамен 

ОК 11. Основи Web - аналітики 3 Екзамен 

ОК 12. Візуалізація даних і візуальна аналітика 3 Екзамен 

Разом за циклом 27  

Цикл дисциплін практичної підготовки 

ОК 13. Виробнича і переддипломна практика 9 Звіт 

ОК 14. Підготовка магістерської роботи 9 КРМ 

ОК 15. Державна атестація 3 Захист 

КРМ 

Разом за циклом 21  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 63  
Вибіркові компоненти  ОП 

Цикл дисциплін вільного вибору студента  (27 кредитів) 

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки (7 кредитів) 

ВК ЗК 1. Педагогіка вищої школи 4 Залік 

ВК ЗК 2. Філософія освіти і науки 3 Залік 

ВК ЗК 3. Економічна культура та професійна етика 3 Залік 

ВК ЗК 4. Інтелектуальна власність 3 Залік  



Код н/д 

 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

ВК ЗК 5. Соціальна економіка 4 Залік  

ВК ЗК 6. Сучасні економічні теорії 3 Залік 

ВК ЗК 7. Методика викладання економічних дисциплін 3 Залік 

Всього за блок: 7 Залік 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

 Пакет №1 (3 дисципліни 11 кредитів)   

ВК ФК 1.1. Штучний інтелект 4 Залік 

ВК ФК 1.2. Смарт-технології та засоби 4 Залік 

ВК ФК 1.3. Кібербезпека та захист критичної інформаційної 

інфраструктури 

3 Залік 

ВК ФК 1.4. Мікропроцесорні системи 4 Залік 

ВК ФК 1.5. Сучасні технології розробки графічного 

інтерфейсу користувача 

4 Залік 

ВК ФК 1.6. Тестування програмного забезпечення 3 Залік 

Всього за блок: 11  

 Пакет №2 (3 дисципліни 9 кредитів)   

ВК ФК 2.1. Прогнозування ринків 3 Залік 

ВК ФК 2.2. Моделі та методи управління ризиками 3 Екзамен 

ВК ФК 2.3. Data mining 3 Залік 

ВК ФК 2.4. Програмування та підтримка веб-застосувань 3 Залік 

ВК ФК 2.5. Комп’ютерне моделювання 3 Екзамен 

ВК ФК 2.6. Моделювання інноваційних процесів 3 Залік 

Всього за блок: 9  

Загальний обсяг вибіркових компонент 27  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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ОК12 
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VІ. Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня 

вищої освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи магістра. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційна робота магістра має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практичної складної 

задачі або проблеми в економічній сфері, що потребує досліджень 

та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог 

із застосуванням теорій та методів економічної науки, моделей, 

методів та засобів інформаційних технологій моделювання та 

діжіталізації соціально-економічних систем. 

У кваліфікаційній роботі магістра не має бути академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації.  

Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Випускна атестація завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження ступеня магістра з 

присвоєнням кваліфікації: магістр з економіки за спеціалізацією 

«Цифрова економіка». 

Кваліфікаційна робота (реферат кваліфікаційної роботи) 

розміщується на офіційному сайті закладу вищої освіти або його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій щодо 

забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про вищу освіту». В 

Академії система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти регламентується 

«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Національній академії 

статистики, обліку та аудиту». 

 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти 

Принципи забезпечення якості освіти: 

- - відповідності європейським та національним стандартам 

якості вищої освіти; 

- автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за 

забезпечення якості вищої освіти; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на 

всіх етапах освітнього процесу; 

- компетентнісного підходу, який передбачає перехід із 

процесної на результатну парадигму навчання; 

- студентоцентрованого підходу до навчання й викладання із 

застосуванням гнучких навчальних траєкторій та визнанням 

компетентностей, набутих поза формальними освітніми програмами; 

- здійснення моніторингу якості освітньої діяльності; 

- інтегративності (зв'язку освіти з науковими дослідженнями та 

інноваціями); 

- постійного підвищення якості освітньої діяльності; 

- залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості; 

- відкритості та прозорості на усіх етапах забезпечення якості 



вищої освіти; 

- комунікаційної підтримки, яка забезпечить зміну 

інформаційно- роз'яснювальної роботи на двосторонню комунікацію. 

Процедури забезпечення якості освіти є: 

- - розроблення і затвердження освітніх програм відповідно до 

Стандартів вищої освіти, певного рівня Національної рамки 

кваліфікацій вищої освіти, Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти; 

- постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх 

програм, їх модернізація та аналіз на відповідність вимогам 

студентів та ринку праці; 

- впровадження студентоорієнтрованого навчання, викладання 

та оцінювання; 

- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; 

- посилення кадрового потенціалу Академії; 

- забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

кожною освітньою програмою; 

- організація інформаційного менеджменту, у тому числі збір, 

аналіз і використання відповідної інформації для ефективного 

управління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність Академії; 

- здійснення самооцінки якості освіти й освітньої діяльності як 

основи для зовнішнього забезпечення якості; 

- створення ефективної системи та механізмів забезпечення 

академічної доброчесності, запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях науково-педагогічних, педагогічних та 

інших працівників Академії та здобувачів вищої освіти. 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою 

забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства. 

Моніторинг спрямований на безперервне вдосконалення програм.  

Система моніторингу та перегляду освітніх програм відбувається за 

участю студентів та зацікавлених сторін і передбачає проведення 

відповідних процедур, пов'язаних з одержанням та аналізом 

інформації щодо змістовності та організації освітнього процесу, за 

програмами через: 

- експертне оцінювання актуальності змісту освітніх програм та 

підготовленості випускників до професійної діяльності 

представниками ринку праці; 

- оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами 

вищої освіти, моніторинг успішності та навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти; 

- оцінювання актуальності змісту освітніх програм, їхньої 

відповідності найновішим дослідженням відповідної галузі, змінам 

потреб суспільства та організації освітнього процесу факультетами, 

кафедрами та викладачами; 

- узагальнення та оперативне реагування на поточну інформацію 

стосовно змісту освітньої програми, проблемних ситуацій та 

порушень щодо її реалізації; 

- визначення ефективності процедур оцінювання студентів, 

очікувань, потреб та задоволеності студентів щодо освітньої 

програми. 

Щорічне 

оцінювання 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах 

студентоцентрованого навчання та передбачає наступне:  



здобувачів вищої 

освіти  

 

- оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами 

проведення тестування та екзаменування і отримують підтримку для 

розвитку власних навичок у цій сфері;  

- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення 

оцінок оприлюднюються заздалегідь;  

- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати 

ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;  

- оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше ніж 

дві особи;  

- процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні 

враховувати пом’якшувальні обставини;   

- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 

проводиться відповідно до встановлених процедур;  

- наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів вищої 

освіти. 

Система оцінювання досягнення студентами результатів навчання 

включає поточний, підсумковий (семестровий) контроль та 

атестацію здобувачів вищої освіти. 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічний, 

наукових і 

науково-

педагогічних 

працівників 

Система підвищення кваліфікації педагогічних, наукових та науково-

педагогічних працівників розробляється у відповідності до діючої 

нормативної бази та будується на наступних принципах:  

- обов’язковості та періодичності проходження стажування і 

підвищення кваліфікації;  

- прозорості процедур організації стажування та підвищення 

кваліфікації;  

- моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації 

задачам професійного діяльності;  

- обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації в 

наукову та педагогічну діяльність;  

- оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації 

на офіційному веб-сайті Академії. 

Наявність 

необхідних ресурсів 

для організації 

освітнього процес 

Академія  забезпечує освітній процес необхідними та доступними 

для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, методичними, 

матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснює відповідну 

підтримку студентів.  

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і 

забезпеченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються 

потреби різноманітного студентського контингенту (такого як 

студенти: з досвідом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з 

особливими потребами) та принципи студентоцентрованого 

навчання.  

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні 

ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а 

студенти поінформовані про їх наявність. 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім процесом 

З метою управління освітніми процесами розроблено ефективну 

політику у сфері інформаційного менеджменту та функціонує 

інтегрована інформаційна система управління освітнім процесом. 

Дана система передбачає автоматизацію основних функцій 

управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення проведення 

вступної компанії, планування та організація освітнього процесу; 

доступ до навчальних ресурсів; обліку та аналізу успішності 

здобувачів вищої освіти; адміністрування основних та допоміжних 

процесів забезпечення освітньої діяльності; моніторинг дотримання 

стандартів якості; управління знаннями та інноваційний 



менеджмент; управління кадрами та ін. 

Публічність 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої 

освіти та 

кваліфікації 

На офіційному веб-сайті Академії розміщується інформація, яка 

підлягає обов'язковому оприлюдненню. Достовірна, об’єктивна, 

актуальна, своєчасна та легкодоступна інформація про діяльність за 

спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою 

«Цифрова економіка» публікується на сайті НАСОА:  

- освітні програми для потенційних здобувачів вищої освіти, 

студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадськості; 

- критерії відбору на навчання; 

- заплановані результати навчання; 

- кваліфікації; 

- процедури навчання, викладання та оцінювання, що 

використовуються; 

- тощо. 

Запобігання та 

виявлення 

академічного 

плагіату 

Система запобігання та виявлення плагіату в Академії створена 

відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та Положення про дотримання академічної доброчесності 

Національної академії статистики,обліку та аудиту. 

Академічним плагіатом вважається: 

- копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором 

роботи; 

- дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору 

речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування; 

- внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без 

належного оформлення цитування; 

- парафраза (переказ своїми словами чужих думок, ідей або 

тексту). 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

розповсюджується на навчальні, наукові та методичні праці науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Академії. 

 

 

 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт 

вищої освіти 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п]; 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п]; 

5. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 

009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]; 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 003:2010 

[Режим доступу: http://www.dk003.com]. 

 

Інші рекомендовані джерела 



 

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 04_2016_ESG_2015.pdf]; 

2. International Standard ClassificationofEducation (ISCED 2011): UNESCO InstituteforStatistics 

[Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced-2011- en.pdf]; 

3. ISCED FieldsofEducationandTraining 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO InstituteforStatistics 

[Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-fields-of-education-

training-2013.pdf]; 

4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254), схвалені сектором вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 21 червня 2019 р.); 

5. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf]; 

6. Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 

ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf]; 

7. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний 

огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 

doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf]; 

8. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник користувача 

[Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users _Guide-

2015_Ukrainian.pdf]; 

9. EQF-LLL – EuropeanQualifications Framework forLifelongLearning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf]; 

10. QF-EHEA – Qualification Framework oftheEuropeanHigherEducationArea [Режим 

доступу: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67]; 

11. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 



 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 7-м рівнем, магістерським) 

 
Класифікац

ія 

компетент- 

ностей за 

НРК 

 

Знання 

Зн1. Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 

Зн2.Критичнеосмис

ленняосновних 

теорій,принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

Уміння 

Ум1.Розв'язання складних 

непередбачуваних задач і 

проблем у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або навчання, 

що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації 

(даних), вибір методів та 

інструментальних засобів 

застосування інноваційних 

підходів 

Комунікація 

К1 Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності 

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1 Управління 

комплексними діями 

або 

проектами,відповідаль

ність за прийняття 

рішень у 

непередбачуваних 

умовах 

АВ2 Відповідальність 

за професійний 

розвиток окремих осіб 

та/або груп осіб 

АВ3 Здатність до 

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності 

  Загальні компетентності  

ЗК1 ЗН2  К2  

ЗК2 ЗН1 УМ1   

ЗК3   К1 АВ3 
     

ЗК4   К2  

ЗК5 ЗН2 УМ1   

ЗК6   К1 АВ1 

ЗК7    АВ2 

ЗК8  УМ1 К1  

ЗК9 ЗН1, ЗН2  К1 АВ2 

ЗК10 ЗН2   АВ1 

ЗК11   К1, К2  

ЗК12 ЗН1  К2 АВ2 

ЗК13 ЗН2   АВ3 

  Спеціальні (фахові) компетентності   

СК1 ЗН2  УМ1    

СК2    К2   

СК3   УМ1    

СК4 ЗН2   К2   

СК5 ЗН1  УМ1    

СК6   УМ1    

СК7    К1  АВ1 

СК8      АВ1 

СК9 ЗН1      

СК10   УМ1   АВ1 

СК11 ЗН1   К1   

СК12 ЗН1  УМ1   АВ1 



СК13 ЗН1     АВ1 

СК14   УМ1    

СК15 ЗН1 УМ1   

СК16 ЗН1 УМ1  АВ1 

СК17 ЗН1 УМ1  АВ1 

СК18 ЗН1 УМ1   

СК19 ЗН1 УМ1   

СК20 ЗН1, ЗН2 УМ1 К1  

 



Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні 

результати навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
т
ь

 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.Формулювати, 

аналізувати та 
синтезувати рішення 

науково-практичних 

проблем. 

+  +    +    + +  +   + +  +   +   +  +       

2.Розробляти, 
обґрунтовувати і 

приймати ефективні 

рішення з питань 
розвитку соціально-

економічних систем та 

управління суб’єктами 

економічної діяльності. 

+ +  + +   +   +     +   +   +     + +  + +    

3.Вільно спілкуватися з 

професійних та 

наукових питань 
державною та 

іноземною мовами 

усно і письмово. 

+    + +      +  +  +   +  +     +  +  +   +  

4.Розробляти та 

управляти соціально-

економічними 

проектами та 

комплексними діями 

+  +    +  +   +        + +   + + + + + + + + + + + 



з урахуванням їх 

цілей, очікуваних 

соціально-

економічних 

наслідків, ризиків, 

законодавчих, 

ресурсних та інших 

обмежень. 

5.Дотримуватися 

принципів 

академічної 

доброчесності. 

+       +  +  +      +   +              

6.Оцінювати 

результати власної 

роботи, 

демонструвати 

лідерські навички та 

уміння управляти 

персоналом і 

працювати в команді. 

+ +     +   + + + +      +  +     + +     + + + 

7.Обирати ефективні 

методи управління  

пропоновані рішення 

на основі 

релевантних даних та 

наукових і 

прикладних 

досліджень. 

+      +  +  +    +  + +   +  +  +  +        

8. Збирати, 

обробляти та 

аналізувати 

статистичні дані, 

науково-аналітичні 

матеріали, необхідні 

+  +            +  +   +    +        +  + 



для вирішення 

комплексних 

економічних завдань. 

9.Приймати 

ефективні рішення за 

невизначених умов і 

вимог, що 

потребують 

застосування нових 

підходів, досліджень 

та економіко-

математичного 

моделювання та 

прогнозування. 

+ + +            +   +      +       + + + + 

10. Застосовувати 

сучасні інформаційні 

технології та 

спеціалізоване 

програмне 

забезпечення у 

соціально-

економічних 

дослідженнях та в 

управлінні 

соціально-

економічними 

системами. 

+  +          +    + +      +     + + + + +  

11.Визначати та 

критично оцінювати 

стан та тенденції 

соціально-

економічного 

розвитку, формувати 

та аналізувати моделі 

+ + +    + +   +        + + +    +      + + + + 



економічних систем 

та процесів. 

12.Обґрунтовувати 

управлінські рішення 

щодо ефективного 

розвитку суб’єктів 

господарювання, 

враховуючи цілі, 

ресурси,обмеження 

та ризики. 

+   +  +     +      +  +  +   +  +   + +    + 

13.Оцінювати 

можливі ризики, 

соціально-економічні 

наслідки 

управлінських 

рішень. 

+       +   +        +   +  +   +    +    

14.Розробляти 

сценарії і стратегії 

розвитку соціально-

економічних систем. 

+  +     +           + +  +  +        +х + + 

15.Організовувати 

розробку та 

реалізацію 

соціально-

економічних 

проектів із 

врахуванням 

інформаційного, 

методичного, 

матеріального, 

фінансового та 

кадрового 

забезпечення. 

+   +   +     +   +   +  +     +   +   +    

16. Застосовувати +       +  +    +  + +           +  +   +  



сучасні методи і 

засоби аналітичної 

роботи з 

структурованими та 

неструктурованими 

даними великих 

обсягів з різних 

джерел. 

17. Організовувати 

та здійснювати 

побудову мережевої 

інфраструктури для 

здійснення бізнес-

процесів у цифровій 

формі. 

+                +  +         + + + +  +  

18. Обґрунтовувати 

управлінські рішення 

щодо доцільності 

цифровізації бізнес-

об’єкту у кожному 

конкретному випадку 

та оцінювати 

можливі ризики та 

перспективи його 

подальшого 

функціонування. 

+         +    +   + +  + + +         + +  + 

19. Розробляти та 

ефективно вести 

стартап-проєкти у 

різних галузях 

господарювання. 

  + +  + +   + +    +         + + +    +     

20. Розробляти 

«цифрові двійники» 

для моделювання 

+ +      +    +     + +  + +           +  + 



сценаріїв розвитку 

цифровізованих 

об’єктів та сфер 

суспільного життя. 

21. Оцінювати 

потенціал та 

можливості смарт-

спеціалізації для 

регіону, галузі, 

об’єкту 

господарювання та 

галузі суспільного 

життя для прийняття 

управлінських 

рішень щодо їх 

цифровізації. 

+       +  +    +    + + + + + +   + + + + + + +  + 

 


