
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 073  «Менеджмент »  (за 
спеціалізацією «Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному 

господарстві») 
1-Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного 
підрозділу 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 
економіко-гуманітарний факультет,  
кафедра менеджменту 
 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр  з менеджменту  за спеціалізацією «Менеджмент у 
будівництві та житлово-комунальному господарстві» 
 

Офіційна назва 
освітньої  програми 

«Менеджмент у будівництві та  житлово-комунальному 
господарстві» 
 

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом бакалавра , одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 3 роки і 10 місяців 
 

Наявність акредитації Акредитується вперше 
 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEА– перший цикл, 
 EQF-LLL – 6 рівень 
 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти 
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

 donnaba.edu.ua/economy 

2- Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних та   спеціалістів, здатних 
до організації і управління       підприємствами  у сфері будівництва та житлово-комунального 
господарства  в ринкових умовах та глобалізації економіки  
 

3- Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація ) 

Управління та адміністрування /Менеджмент/ Менеджмент у 
будівництві та житлово-комунальному господарстві 

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
Академічна програма з професійною орієнтацією на практичну 
діяльність в  сфері управління з подальшою професійною та 
науковою кар’єрою як фахівців у   галузі будівництва та житлово-
комунальному господарстві 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Загальна освіта в області управління та адміністрування 
(менеджмент)  



Підготовка фахівців з управління, що володіють прийомами і 
методами ефективного ведення господарської діяльності в 
будівництві та житлово-комунальному господарстві 

Особливості програми Інтеграція фундаментальної  та спеціальної  підготовки за 
спеціалізацією «Менеджмент в будівництві та житлово-
комунальному господарстві». Програма передбачає застосування 
практики на підприємствах будівельного комплексу та житлово-
комунального господарства 

4- Придатність випускників до працевлаштування  та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 
009: 2010:   

F- Будівництво 
 41- Будівництво будівель 
 42-Будівництво споруд 

       43- Спеціалізовані будівельні роботи 
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 
Класифікатор професій (ДК 003: 2010) бакалавр з менеджменту за 
спеціалізацією «Менеджмент у будівництві та житлово-
комунальному господарстві» може обіймати такі посади: 

1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри дільниць 
(підрозділів) у будівництві 

1476 – Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, 
технічного контролю, аналізу та реклами  

1491 – Менеджери (управителі) у житлово-комунальному 
господарстві  
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) бакалавр з менеджменту  підготовлений до  роботи   : 
      1211 – Corporate services managers 

Подальше навчання Магістерські програми з транспорту; міждисциплінарні програми, 
близькі до   транспорту ( механічна інженерія, автоматизація та 
приладобудування, виробництво та технології). 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих 
групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, 
консультації з викладачами, підготовка бакалаврської роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, 
поточний та підсумковий контроль, курсові  роботи, кваліфікаційний 
екзамен та/або захист бакалаврської роботи 

6- Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
 

Здатність розв’язувати  складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері  управління або у процесі навчання, що 
передбачає застосування теорій та методів менеджменту, 
характеризується комплексністю і невизначеністю умов 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами 
та процесами. 
ЗК2 Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 
розуміння предметної області і професії менеджера. 
ЗК3 Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію 
професійного спрямування державною та іноземною мовами. 



ЗК4 Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
пошуку, оброблення,  аналізування  та використання інформації з різних 
джерел. 

ЗК5 Здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 
ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК7 Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у 
новій ситуації. 
ЗК8 Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, 
здатність працювати  у міжнародному контексті. 
ЗК9 Здатність  діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально 
і свідомо 

Спеціальні (фахові, 
предменті) 

компетентності   (СК) 

СК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації. 
СК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, 
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища, визначати перспективи розвитку організації. 
СК3 Вміння визначати  функціональні області організації та зв’язки 
між ними. 
СК4 Здатність управляти організацією та її підрозділами через 
реалізацію функцій менеджменту. 
СК5 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 
менеджменту. 

СК6 Здатність планувати та управляти часом. 

СК7 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК8 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління. 
СК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
формувати обґрунтовані рішення. 
СК10 Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 
поведінкові навички. 
СК11 Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній 
діяльності. 
СК12 Розуміти принципи психології та використовувати їх у 
професійній діяльності.  
СКП 01 Здатність до планування, організації та ефективного 
функціонування системи менеджменту у сфері будівництва та 
житлово-комунального господарства на різних рівнях управління.  
СКП  02 Здатність і готовність здійснювати контролінг у сфері 
будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до 
існуючих стандартів, норм і вимог, інструкцій та рішень в форматі 
забезпечення економічної безпеки господарської діяльності  
СКП03   Здатність проводити комплексний економічний аналіз 
проектів з будівництва та ремонту об’єктів, пропонувати рішення з 
підвищення їх економічної ефективності. 

7- Програмні результати  навчання 
 РН1 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

РН2 Демонструвати навички  виявлення проблеми та обґрунтування 
управлінських рішень  
РН3 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 



РН4 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 
РН5 Виявляти навички організаційного проектування 
РН6 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації 
РН7 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи  
РН8 Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 
мотивування персоналу організації  
РН9 Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних 
сферах діяльності організації  
РН10 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації  
РН11 Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та 
письмовій формі державною та іноземною мовами 
РН12 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 
команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації 
РН13 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 
громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 
різноманітності та міжкультурності 
РН14 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 
самокритичним 
РН15 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера  
РНС01 Демонструвати вміння орієнтуватися в особливостях 
сучасного будівництва та житлово-комунального господарства й 
перспективах його розвитку, структурі виробничих процесів 
будівництва та експлуатації будівельних об’єктів 
РНС02 Демонструвати знання сучасних будівельних матеріалів, 
виробів, конструкцій та технологію їх виготовлення,методів 
розрахунку економічної привабливості за якістю застосування  
РНС03 Демонструвати знання нормативної документації в галузі 
будівництва та житлово-комунальному господарстві 
РНС04 Демонструвати здатність оцінювати економічну доцільність 
зведення будівель та інженерних споруд на етапі проектування, 
формувати зведений кошторисний розрахунок вартості будівельних 
робіт 
РНС05 Демонструвати здатність проводити економічну оцінку 
існуючих об'єктів будівництва, їх систем та окремих елементів, 
прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та 
розвитком підприємства на ринку 
РНС06 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 
базові концепції мікро- та макроекономіки 
РНС07 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники які характеризують результативність їх 
діяльності. 
РНС08 Демонструвати розуміння домінант державного та регіонального  
управління та застосовувати їх у процесі прийняття рішень 
 
 
 



8- Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти.  
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 
закордонні. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

- навчальний корпус;  
- гуртожиток;  
- спеціалізовані лабораторії;  
- комп’ютерні класи;  
- пункт харчування;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- мультимедійне обладнання;  
- спортивний зал, спортивний майданчик 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт ДонНАБА: http://donnaba.edu.ua ;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- необмежений доступ до мережі Інтернет;  
- бібліотека;  
- віртуальне навчальне середовище Moodle;  
- пакет MS Office 365;  
- навчально-методичні комплекси дисциплін 
- авторські розробоки професорсько-викладацького складу 

9- Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Допускається переразахування кредитів, отриманих у інших 
університетах України, за умови відповідності кредитів. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Стажування в  університетах Європи (у рамках програми Erasmus+) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Відсутнє 

 


