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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
1 2 3 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК1 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та 

встановлення 

взаємозв’язків між  

РН3 Описувати зміст 
функціональних сфер діяльності 
організації  

РН4 Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації,  

Теорія організацій 

Операційний менеджмент 

Вища математика 



1 2 3 

соціально-економічними 

явищами та процесами.. 

розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських 
рішень  

РН5 Виявляти навички 
організаційного проектування  

РН15 Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера 

РНС06 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і 

технології 

Інформаційні технології у 

менеджменті 

Планування діяльності 

підприємств 

Проектний менеджмент 

Організація виробництва 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Міжнародна економіка 

Політична економія 

Історія економіки та 

економічної думки 

Практики 

Кваліфікаційна робота 
бакалавра 

ЗК2 Здатність до 

застосовування 

концептуальних і базових 

знань, розуміння 

предметної області і 

професії менеджера. 

РН1 Демонструвати знання 
теорій, методів і функцій 
менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства  

РН2 Демонструвати навички  
виявлення проблеми та 
обґрунтування управлінських 
рішень  

РН5 Виявляти навички 
організаційного проектування  

РН6 Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності 
організації 

РНС06 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції  

Менеджмент 

Управління персоналом 

Ситуаційний менеджмент 

Обґрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Інформаційні технології у 

менеджменті 

Планування діяльності 

підприємств 

Проектний менеджмент 

Організація виробництва 

Ситуаційний менеджмент 
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 мікро- та макроекономіки Антикризовий менеджмент 

Адміністративний менеджмент 

Маркетинг 

Планування діяльності 

підприємств 

Операційний менеджмент 

Стратегія підприємства 

Менеджмент в будівництві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Міжнародна економіка 

Політична економія 

Історія економіки та 

економічної думки 

 

ЗК3 Здатність 

здійснювати усну і 

письмову комунікацію 

професійного 

спрямування державною 

та іноземною мовами.. 

РН3 Описувати зміст 
функціональних сфер діяльності 
організації  

РН9 Пояснювати, аналізувати та 
здійснювати комунікацію у різних 
сферах діяльності організації  

РН11 Демонструвати здатність 
грамотно спілкуватись в усній та 
письмовій формі державною та 
іноземною мовами 

Теорія організацій 

Операційний менеджмент 

Управління персоналом 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням 

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

РН4 Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських 
рішень  

РН9 Пояснювати, аналізувати та 
здійснювати комунікацію у різних 
сферах діяльності організації  

РН15 Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під  

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і 

технології 
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 керівництвом лідера Інформаційні технології у 

менеджменті 

Управління персоналом 

Практики 

Кваліфікаційний практикум  

Кваліфікаційна робота 

бакалавра 

ЗК5 Здатність працювати 

в команді та 

налагоджувати 

міжособистісну взаємодію 

при вирішенні 

професійних завдань. 

РН7 Демонструвати навички 
взаємодії, лідерства, командної 
роботи  

РН9 Пояснювати, аналізувати та 
здійснювати комунікацію у різних 
сферах діяльності організації  

РН15 Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера 

Управління персоналом 

Етика бізнесу 

Трудове право 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Практики 

Кваліфікаційний практикум  

Кваліфікаційна робота 

бакалавра 

ЗК6. Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН1 Демонструвати знання 
теорій, методів і функцій 
менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства  

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 

Менеджмент 

Управління персоналом 

Практики 

Кваліфікаційний практикум 

Кваліфікаційна робота 

бакалавра 

 

ЗК7 Здатність до 

адаптації, креативності, 

генерування ідей та дій у 

новій ситуації. 

РН2 Демонструвати навички  

виявлення проблеми та 

обґрунтування управлінських 

рішень  

РН14 Демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним  

РН15 Виконувати дослідження  

Ситуаційний менеджмент 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Операційний менеджмент 

Практики 

Кваліфікаційний практикум 

Кваліфікаційна робота 

бакалавра 



1 2 3 

 
індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 
 

ЗК8 Цінування та повага 

до різноманітності та 

мультикультурності, 

здатність працювати  у 

міжнародному контексті. 

РН11 Демонструвати здатність 
грамотно спілкуватись в усній та 
письмовій формі державною та 
іноземною мовами  

РН13 Демонструвати здатність 
діяти соціально відповідально та 
громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), 
повагу до різноманітності та 
міжкультурності 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням 

Історія України та української 

культури 

Філософія 

Політологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Педагогіка  

ЗК9 Здатність  діяти на 

основі етичних міркувань, 

соціально відповідально і 

свідомо 

РН8 Показувати навички 

обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу 

організації  

РН10 Оцінювати правові, 

соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації  

РН13 Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та 

міжкультурності 

Управління персоналом 

Адміністративний менеджмент 

Психологія 

Етика та естетика 

Економіка праці та соціально-
трудові відносини 

Правознавство 

Антикризовий менеджмент 

Трудове право 

Економіка підприємства 

Потенціал і розвиток 
підприємств 

Адміністративне право 

Історія України та української 
культури 

Філософія 

Політологія 

Етика та естетика 

Соціологія  
 
Педагогіка 
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II. Цикл професійної підготовки 

СК1 Здатність визначати та 

описувати характеристики 

організації 

РН2 Демонструвати навички  
виявлення проблеми та 
обґрунтування управлінських 
рішень  

РН3 Описувати зміст 
функціональних сфер діяльності 
організації  

РН5 Виявляти навички 
організаційного проектування  

РН6 Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності 
організації 

 

Ситуаційний менеджмент 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Теорія організацій 

Інформаційні технології у 

менеджменті 

Планування діяльності 

підприємств 

Проектний менеджмент 

Організація виробництва 

Ситуаційний менеджмент 

Антикризовий менеджмент 

Адміністративний менеджмент 

Маркетинг 

Операційний менеджмент 

Стратегія підприємства 

Менеджмент в будівництві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

СК2 Здатність аналізувати 
результати діяльності 
організації, зіставляти їх з 
факторами впливу 
зовнішнього та 
внутрішнього середовища, 
визначати перспективи 
розвитку організації. 

РН4 Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських 
рішень  

РН6 Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності 
організації 

РНС08 Демонструвати 
розуміння домінант державного 
та регіонального  управління та 
застосовувати їх у процесі 
прийняття рішень 

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і 

технології 

Інформаційні технології у 

менеджменті 

Державне та регіональне 

управління 

Ситуаційний менеджмент 
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Антикризовий менеджмент 

Адміністративний менеджмент 

Маркетинг 

Операційний менеджмент 

Стратегія підприємства 

Менеджмент в будівництві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

Практики 

Кваліфікаційний практикум  

 

СК3 Вміння визначати  
функціональні області 
організації та зв’язки між 
ними. 

РНС07 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

Теорія економічного аналізу 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

СК4 Здатність управляти 
організацією та її 
підрозділами через 
реалізацію функцій 
менеджменту. 

РН1 Демонструвати знання 
теорій, методів і функцій 
менеджменту, сучасних 
концепцій лідерства  

РН5 Виявляти навички 
організаційного проектування  

РН8 Показувати навички 
обґрунтування дієвих 
інструментів мотивування 
персоналу організації 

РНС07 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

Менеджмент 

Управління персоналом 

Інформаційні технології у 

менеджменті 

Планування діяльності 

підприємств 

Проектний менеджмент 

Організація виробництва 

Теорія економічного аналізу 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Адміністративний менеджмент 

Психологія 

Етика та естетика 
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  Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

СК5 Здатність обирати та 
використовувати сучасний 
інструментарій 
менеджменту. 

РН6 Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності 
організації  

РН10 Оцінювати правові, 
соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації 

Ситуаційний менеджмент 

Антикризовий менеджмент 

Адміністративний менеджмент 

Маркетинг 

Операційний менеджмент 

Стратегія підприємства 

Менеджмент в будівництві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

Правознавство 

Трудове право 

Економіка підприємства 

Потенціал і розвиток 

підприємств 

Адміністративне право 

СК6 Здатність планувати та 

управляти часом. 

РН7 Демонструвати навички 

взаємодії, лідерства, командної 

роботи  

РН14 Демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним 

Управління персоналом 

Етика бізнесу 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Практики 

Кваліфікаційний практикум  

СК7 Здатність оцінювати 
та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

РН2 Демонструвати навички  
виявлення проблеми та 
обґрунтування управлінських 
рішень  
РН4 Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських 
рішень  
РН8 Показувати навички 
обґрунтування дієвих 
інструментів мотивування 
персоналу організації 

Ситуаційний менеджмент 

 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків  

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і  
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  технології 

Інформаційні технології у 

менеджменті 

Управління персоналом 

Адміністративний менеджмент 

Психологія 

Етика та естетика 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Практики 

Кваліфікаційний практикум 

СК8 Здатність створювати 
та організовувати 
ефективні комунікації в 
процесі управління. 

РН3 Описувати зміст 
функціональних сфер діяльності 
організації  

РН6 Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності 
організації  

РН9 Пояснювати, аналізувати та 
здійснювати комунікацію у 
різних сферах діяльності 
організації  

РН11 Демонструвати здатність 
грамотно спілкуватись в усній та 
письмовій формі державною та 
іноземною мовами 

Теорія організацій 

Операційний менеджмент 

Ситуаційний менеджмент 

Антикризовий менеджмент 

Адміністративний менеджмент 

Маркетинг 

Операційний менеджмент 

Стратегія підприємства 

Менеджмент в будівництві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

СК9 Здатність аналізувати 

й структурувати проблеми 

організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

РН1 Демонструвати знання 

теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства  

РН2 Демонструвати навички  

виявлення проблеми та 

обґрунтування управлінських 

рішень  

РН4 Виявляти навички пошуку, 

збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських 

рішень  

Менеджмент 

Управління персоналом 

Ситуаційний менеджмент 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне  
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РН15 Виконувати дослідження 

індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

 

РНС06 Знати та 

використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та 

макроекономіки 

 

РНС08 Демонструвати 

розуміння домінант державного 

та регіонального  управління та 

застосовувати їх у процесі 

прийняття рішень 

моделювання 

Інформаційні системи і 

технології 

Інформаційні технології у 

менеджменті 

Практики 

Кваліфікаційний практикум  

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Державне та регіональне 

управління 

СК10 Здатність формувати 
та демонструвати лідерські 
якості та поведінкові 
навички. 

РН7 Демонструвати навички 

взаємодії, лідерства, командної 

роботи  

РН10 Оцінювати правові, 

соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації  

РН12 Ідентифікувати причини 

стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, 

знаходити засоби до її 

нейтралізації 

Управління персоналом 

Етика бізнесу 

Правознавство 

Антикризовий менеджмент 

Трудове право 

Економіка підприємства 

Потенціал і розвиток 

підприємств 

Адміністративне право 

Основи безпечної 

життєдіяльності та охорона 

навколишнього середовища 

Психологія 

СК11 Розуміти принципи 
права та використовувати 
їх у професійній діяльності. 

РН10 Оцінювати правові, 
соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації  

РН13 Демонструвати здатність 
діяти соціально відповідально та 
громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), 
повагу до різноманітності та 
міжкультурності 

Правознавство 

Антикризовий менеджмент 

Трудове право 

Економіка підприємства 

Потенціал і розвиток 

підприємств 

Адміністративне право 

Історія України та української  
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культури 

Філософія 

Політологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Педагогіка 

СК12 Розуміти принципи 
психології та 
використовувати їх у 
професійній діяльності. 

РН7 Демонструвати навички 
взаємодії, лідерства, командної 
роботи  

РН8 Показувати навички 
обґрунтування дієвих 
інструментів мотивування 
персоналу організації  

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 

Етика бізнесу  

Управління персоналом 

Адміністративний менеджмент 

Психологія 

Етика та естетика 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Основи безпечної 

життєдіяльності та охорона 

навколишнього середовища 

Історія України та української 

культури 

Філософія 

Політологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Педагогіка 

СКП 01 Здатність до 

планування, організації та 

ефективного 

функціонування системи 

менеджменту у сфері 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

на різних рівнях 

управління.  

 

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  

Економіка будівництва та 

житлово-комунального 

господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Виробнича база будівництва 

Менеджмент в будівництві 

Управління якістю в будівництві 
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технологію їх 

виготовлення,методів 

розрахунку економічної 

привабливості за якістю 

застосування  

РНС03 Демонструвати знання 
нормативної документації в 
галузі будівництва та житлово-
комунальному господарстві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

Управління якістю в житлово-

комунальному господарстві 

Кошторисна справа 

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  

 

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 

РНС03 Демонструвати знання 

нормативної документації в 

галузі будівництва та житлово-

комунальному господарстві  

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 

Економіка будівництва та 

житлово-комунального 

господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Виробнича база будівництва 

Менеджмент в будівництві 

Управління якістю в будівництві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

Управління якістю в житлово-

комунальному господарстві 

Кошторисна справа 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Практики 

Кваліфікаційна робота 

бакалавра 

СКП03   Здатність 
проводити комплексний 
економічний аналіз 
проектів з будівництва та 
ремонту об’єктів, 
пропонувати рішення з 
підвищення їх економічної 
ефективності. 

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 

РНС04 Демонструвати здатність 

оцінювати економічну 

доцільність зведення будівель та  

Економіка будівництва та 

житлово-комунального 

господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Виробнича база будівництва 

Менеджмент в будівництві 
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 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 

Управління якістю в будівництві 

Менеджмент в міському 

господарстві 

Управління якістю в житлово-

комунальному господарстві 

Енергозбереження та 

енергетичний менеджмент 

Проектний менеджмент 

Інженерні мережі 

 

 

 

Інше (уразі потреби) ______________________________________________ 

 

Гарант освітньої програми    

кандидат економічних наук, доцент      ____________________ І.В.Точонов 

 


