
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 051  «Економіка » (за 
спеціалізацією «Економіка в 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 економіки 
 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр  економіки  за спеціалізацією «Економіка в будівництві та 
житлово-комунальному господарстві» 
 

Офіційна назва 
освітньої  програми 

«Економіка в 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 

Підготовка фахівців в  економічній сфері , здатних  до  професійної діяльності економіста  в 
галузі будівництва та житлово-комунальному господарстві та для подальшого навчання за 
вибраною спеціалізацією. 

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

Соціальні та поведінкові науки/Економіка/ Економіка в будівництві 
та житлово-комунальному господарстві 

Орієнтація освітньої  
програми 

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

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

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



Особливості програми Інтеграція загальноекономічної  та спеціальної  підготовки за 
спеціалізацією «Економіка 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 економіки за 
спеціалізацією «Економіка в будівництві та житлово-
комунальному господарстві» може обіймати такі посади: 

2441.2    Економісти 
25351     Економіст 
25355 Економіст з бугалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності 
25359     Економіст з договірних та претензійних робіт 
25362     Економіст з матеріально-технічного забезпечення 
25368     Економіст з планування 
25377     Економіст з фінансової роботи 
23068     Консультант з економічних питань 

Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) бакалавр бакалавр з економіки за спеціалізацією 
«Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві» 
підготовлений до  роботи   : 
Major Group – 2 Professionals 

Sub-major Group – 26 Legal, social and cultural professionals 
Minor Group –  263 Social,religious and related professionals 
Unit Group – 2631 Economists 

Подальше навчання Магістерські програми з економіки; міждисциплінарні програми, 
близькі до   економіки 

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 завдання та практичні 
проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів економічної науки. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК3 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 
ЗК4 Здатність до усної та письмової професійної комунікації 
англійською мовою. 



ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК8 Здатність до креативного та критичного мислення. 
ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК10 Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК11 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 
етичних міркувань. 

Спеціальні (фахові, 
предменті) 

компетентності   (СК) 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 
економіки на мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 
СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 
напрямів економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 
СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 
СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач. 
СК7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних 
для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 
регулювання економічних та соціально-трудових відносин. 
СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 
економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, 
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 
службових документів та аналітичних звітів.  
СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для обґрунтування економічних рішень.  
СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 
вирішення. 
СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру 
попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття. 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем 
підприємств, організацій та установ. 
СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній 
або декількох професійних сферах у межах спеціальності. 
 СКП 01 Здатність складати проектно-кошторисну документацію на 
будівництво та ремонт об’єктів, та здійснювати її контроль. 



СКП 02 Здатність виконувати комплексний економічний аналіз 
проектів з будівництва та ремонту об’єктів, пропонувати рішення з 
підвищення їх економічної ефективності. 

7- Програмні результати  навчання 
 РН1 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки. 
РН2 Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 
особливостей функціонування економічних систем. 
РН3 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними 
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 
підприємствами та органами державної влади). 
РН4 Використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РН5 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 
напрямів розвитку економічної науки. 
РН6 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач.  
РН7 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 
РН8 Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати 
структуру зайнятості та безробіття. 
 РН9 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники які характеризують результативність їх 
діяльності. 

РН10 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 
регулювання соціально-економічних і трудових  відносин. 
РН11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
РН12 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 
соціальні показники. 
РН13 Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 
РН14 Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 
РН15 Розуміти та планувати можливості особистого професійного 
розвитку. 
РН16 Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 
РН17 Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки 
наукових та аналітичних текстів з економіки. 
РН18. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних 
явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах. 
РН19 Використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 



РН20 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та 
представлення аналітичних звітів. 
РН21 Оволодіти навичками усної та письмової професійної 
комунікації англійською мовою. 
РН22 Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати 
аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних 
систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 
РН23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 
роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 
РН24 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 
підприємливість, бути критичним і самокритичним. 

РН25 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, 
індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей. 
РНС 01 Демонструвати вміння  читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними поняттями. 
РНС 02  Знати  сучасні будівельні матеріали, вироби , конструкції    
та технологію їх виготовлення. 
РНС 03 Демонструвати  знання  нормативної документації в галузі 
будівництва та житлово-комунальному господарстві. 
РНС 04 Демонструвати вміння виконувати економічні розрахунки 
вартості будівельних об’єктів. 
РНС 05 Прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність 
проектів зі зведення та реконструкції  будівель і інженерних  мереж 

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 

 


