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на освітньо-професійну програму «Цифрова економіка» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
кваліфікації бакалавр з економіки 

Національного авіаційного університету

В умовах формування інформаційного суспільства, процесів глобалізації 
важливу роль в розвитку країн відіграє цифрова економіка, яка своєю чергою 
виступає продуктивним підґрунтям розвитку суспільства на платформі 
інформаційно-комунікативних технологій. Крім того, розвиток цифрової економіки 
є передумовою розбудови в Україні цифрового ринку та його подальшої 
інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС. За таких умов серед ключових 
проблемних питань наукових досліджень відокремлюється напрям цифровізації 
економічних відносин суб’єктів цифрової економіки.

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка» підготовки першого рівня 
вищої освіти в Національному авіаційному університеті орієнтується на сучасні 
науково-практичні досягнення в сфері використання інформаційно- 
комунікаційних технологій та систем штучного інтелекту. Освітня програма 
включає в себе перелік дисциплін, опанування яких дає теоретичні знання, 
прикладні навички та уміння у вирішенні професійних завдань, що виникають при 
переході до цифрової економіки.

Особливість програми продукує трансформаційні процеси економічних відносин 
у цифровий формат. За таких умов відбувається розвиток електронного формату 
взаємодії учасників економічних відносин.

Програма передбачає поглиблене вивчення дисциплін з програмування та 
розробки ІТ проектів; інтернет-речей; штучного інтелекту; використання 
інформаційних технологій для обробки та візуалізації даних.

Ринок праці широко пропонує наразі посади для професіоналів в галузі цифрової 
економіки, професіоналів в інших галузях обчислень (комп’ютеризації), 
спеціалістів в галузі управління та впровадження проектів, фахівців з 
інформаційних технологій, технічних фахівців в галузі супроводження технічних 
рішень, помічників керівників, службовців, зайнятих з цифровими даними.
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Отже, освітньо-професійна програма «Цифрова економіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікації бакалавр з економіки 
Національного авіаційного університету є актуальною, відповідає сучасному 
етапу розвитку цифрової економіки, потребам ринку, комунікацій, 
інформаційного та економічного розвитку бізнес-моделей і, як результат, 
здійснює якісну підготовку фахівців з цифрової економіки.

For more info please contact office@loonars.com. 
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