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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 та синтезу. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів економічної 
науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем  

 

Історія економіки та економічної 

думки 

Макроекономіка 

Вища математика 
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РН3 Використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих 
рішень різними економічними 
агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, 
підприємствами та органами 
державної влади). 

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. 

РН9 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності.14 

РН16 Демонструвати базові 
навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

РН20 Використовувати 
інформаційні та комунікаційні 
технології для вирішення 
соціально-економічних завдань,  
підготовки та представлення 
аналітичних звітів. 

РН22 Демонструвати вміння 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик економічних 
систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

РНС 05  Прогнозувати та вміти 
оцінювати економічну доцільність 
проектів зі зведення та 
реконструкції  будівель і  

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 
моделювання  

Інформаційні системи і технології 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Національна економіка 

Економіка підприємства 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Організація виробництва 

Виробнича база будівництва 

Проектний аналіз 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Політологія 

Менеджмент 

Маркетинг 

Управління якістю в будівництві 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Фінанси,  гроші та кредит 

Економіка і організація  
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 інженерних  мереж інноваційної діяльності  

Кваліфікаційний  практикум 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

ЗК2 Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.. 

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. 

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. 

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати. 

РН13 Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді. 

РН14 Виконувати дослідження за 
встановленим замовленням. 

РН15 Розуміти та планувати  

Українська мова 

Правознавство 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інженерна графіка 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Організація виробництва 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 
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 можливості особистого 
професійного розвитку. 

РН16 Демонструвати базові 
навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

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. 

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. 

РНС01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними поняттями. 

РНС02  Знати  сучасні будівельні 
матеріали, вироби , конструкції    
та технологію їх виготовлення. 

РНС04 Демонструвати вміння 
виконувати економічні розрахунки 
вартості будівельних об’єктів. 

РНС05  Прогнозувати та вміти 
оцінювати економічну доцільність 
проектів зі зведення та 
реконструкції  будівель і 
інженерних  мереж 

Регіональна економіка 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Етика та естетика 

Трудове  право 

Педагогіка 

Адміністративне право 

Менеджмент 

Маркетинг 

Управління якістю в будівництві 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Фінанси,  гроші та кредит 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

Управління якістю в житлово-

комунальному господарстві 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

ЗК3 Знання та розуміння 

предметної області 

професійної діяльності. 

РН1 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів економічної 
науки, особливостей 
функціонування економічних  

Українська мова 

Політологія 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інженерна графіка 
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 систем. 

РН4 Використовувати професійну 
аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців 
і нефахівців у сфері економічної 
діяльності. 

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. 

РН14 Виконувати дослідження за 
встановленим замовленням. 

РН15 Розуміти та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 

РН17 Розуміти та самостійно 
формувати зміст, структуру і 
висновки наукових та аналітичних 
текстів з економіки. 

РН22 Демонструвати вміння 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових  

Політична економія 

Історія економіки та економічної 

думки 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Організація виробництва 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Менеджмент 

Маркетинг 
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 характеристик економічних 
систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними поняттями. 

РНС02  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. 

Управління якістю в 

будівництвіПотенціал і розвиток 

підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Фінанси,  гроші та кредит 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

Управління якістю в житлово-

комунальному господарстві 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

ЗК4 Здатність до усної та 
письмової професійної 
комунікації англійською 
мовою.. 

РН1 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів економічної 
науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем. 

РН4 Використовувати професійну 
аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців 
і нефахівців у сфері економічної 
діяльності. 

РН8 Визначати попит та 
пропозицію на ринку праці, 
аналізувати структуру зайнятості 
та безробіття. 

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. 

 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням 

Політична економія 

Історія економіки та економічної 

думки 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Національна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 
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 РН14 Виконувати дослідження за 
встановленим замовленням. 

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. 

РН21 Оволодіти навичками усної 
та письмової професійної 
комунікації англійською мовою 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Педагогіка 

Менеджмент 

Маркетинг 

Управління якістю в будівництві  

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

ЗК5 Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

РН1 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки. 

РН3 Використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих 
рішень різними економічними 
агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, 
підприємствами та органами 
державної влади). 

РН9 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

РН12 Ідентифікувати джерела та 
розуміти методологію визначення 
і методи отримання соціально-
економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні показники. 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Інформаційні системи і технології 

Інженерна графіка 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Політична економія 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 
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РН13 Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді. 

РН16 Демонструвати базові 
навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

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. 

РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними поняттями. 

 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Педагогіка 

Менеджмент 

Маркетинг 

Управління якістю в будівництві  

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

ЗК6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

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). 

 

Вища математика  

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і технології 

Інженерна графіка 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Макроекономіка 
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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. 

РН12 Ідентифікувати джерела та 
розуміти методологію визначення 
і методи отримання соціально-
економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні показники. 

РН18. Виконувати 
міждисциплінарний аналіз 
соціально-економічних явищ і 
проблем в однієї або декількох 
професійних сферах. 

РН20 Використовувати 
інформаційні та комунікаційні 
технології для вирішення 
соціально-економічних завдань,  
підготовки та представлення 
аналітичних звітів. 

РНС01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними поняттями. 

 

Історія економіки та економічної 

думки 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Управління якістю в будівництві  

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

Економіка підприємства 
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 РНС02  Знати  сучасні будівельні 
матеріали, вироби , конструкції    
та технологію їх виготовлення. 

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

РНС04 Демонструвати вміння 
виконувати економічні розрахунки 
вартості будівельних об’єктів. 

РНС05 Прогнозувати та вміти 

оцінювати економічну доцільність 

проектів зі зведення та 

реконструкції  будівель і 

інженерних  мереж 

 

ЗК7 Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації.. 

РН8 Визначати попит та 
пропозицію на ринку праці, 
аналізувати структуру зайнятості 
та безробіття. 

РН16 Демонструвати базові 
навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

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 

Історія України та української 

культури 

Філософія 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Планування діяльності підприємств 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Психологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Педагогіка 

Менеджмент 

Маркетинг 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційна робота бакалавра 
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ЗК8 Здатність до 

креативного та 

критичного мислення. 

РН5 Пояснювати моделі 
соціально-економічних явищ з 
погляду фундаментальних 
принципів і знань на основі 
розуміння основних напрямів 
розвитку економічної науки. 

РН10 Вміти аналізувати процеси 
державного та ринкового 
регулювання соціально-
економічних і трудових  відносин. 

РН15 Розуміти та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 

РН16 Демонструвати базові 
навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

РН18. Виконувати 
міждисциплінарний аналіз 
соціально-економічних явищ і 
проблем в однієї або декількох 
професійних сферах. 

РН22 Демонструвати вміння 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик економічних 
систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

РН24 Набути навички самостійної 
роботи, виявляти ініціативу та 
підприємливість, бути критичним 
і самокритичним. 

РНС101 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними поняттями. 

РНС 02  Знати  сучасні будівельні 
матеріали, вироби , конструкції    
та технологію їх виготовлення. 

РНС 04 Демонструвати вміння 
виконувати економічні розрахунки 
вартості будівельних об’єктів. 

РНС 05 Прогнозувати та вміти 
оцінювати економічну доцільність 
проектів зі зведення та    

Інженерна графіка 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Політична економія 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Етика та естетика 

Педагогіка 

Соціологія 

Менеджмент 

Маркетинг 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 
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 реконструкції  будівель і 
інженерних  мереж 

 

ЗК9 Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

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. 

РН9 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати. 

РН17 Розуміти та самостійно 
формувати зміст, структуру і 
висновки наукових та аналітичних 
текстів з економіки. 

РН19 Використовувати 
нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну 
діяльність. 

РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними поняттями. 

РНС 05 Прогнозувати та вміти 

оцінювати економічну доцільність 

проектів зі зведення та 

реконструкції  будівель і 

інженерних  мереж 

Українська мова 

Правознавство 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інженерна графіка 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Трудове право  

Адмініістративне право 

Управління якістю в будівництві 

/ЖКГ 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 
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  Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

ЗК10 Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

РН4 Використовувати професійну 
аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців 
і нефахівців у сфері економічної 
діяльності. 

РН8 Визначати попит та 
пропозицію на ринку праці, 
аналізувати структуру зайнятості 
та безробіття. 

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. 

РН21 Оволодіти навичками усної 
та письмової професійної 
комунікації англійською мовою. 

РН25 Демонструвати здатність  

Історія України та української 
культури 

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Філософія 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Педагогіка 

Трудове право  

Адмініістративне право 

Менеджмент 
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 діяти соціально відповідально та 
свідомо на основі етичних 
мотивів, поваги до різноманіття 
думок, індивідуальних та 
міжкультурних відмінностей 
людей. 

Маркетинг 

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

ЗК11 Здатність виявляти 

ініціативу та 

підприємливість. 

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. 

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати. 

РН13 Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді. 

РН14 Виконувати дослідження за 
встановленим замовленням. 

РН15 Розуміти та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 

РН24 Набути навички самостійної 
роботи, виявляти ініціативу та 
підприємливість, бути критичним 
і самокритичним. 

Економіка праці та соціально-
трудові відносини 

Економіка підприємства 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Організація виробництва 

Планування діяльності п Проектний 

аналіз ідприємств 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Педагогіка 

Менеджмент 

Маркетинг 

Потенціал і розвиток підприємства 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

ЗК12 Здатність свідомо та 

соціально-відповідально 

діяти на основі етичних 

міркувань. 

РН3 Використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих 
рішень різними економічними 
агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, 
підприємствами та органами 
державної влади). 

 

Історія України та української 
культури 

Філософія 

Політологія 

Правознавство 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології,  
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 РН8 Визначати попит та 
пропозицію на ринку праці, 
аналізувати структуру зайнятості 
та безробіття. 

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. 

РН13 Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді. 

РН14 Виконувати дослідження за 
встановленим замовленням. 

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. 

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. 

 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Планування діяльності пі 

Проектний аналіз дприємств 

Регіональна економіка 

Навчальна практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Трудове  право 

Педагогіка 

Адміністративне право 

Менеджмент 

Маркетинг 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Кваліфікаційний  практикум 

Стратегія підприємства житлово-
комунального господарства 
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II. Цикл професійної підготовки 

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

РН1 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів 
економічної науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем. 

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. 

РН7 Усвідомлювати основні 
особливості сучасної світової та 
національної економіки, 
інституційної структури, 
напрямів соціальної, економічної 
та зовнішньоекономічної 
політики держави. 

РН9 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

РН15 Розуміти та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 

РН18. Виконувати 
міждисциплінарний аналіз 
соціально-економічних явищ і 
проблем в однієї або декількох 
професійних сферах. 

РН19 Використовувати 
нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну  

Економіко-математичне 

моделювання 

Політична економія 

Історія економіки та економічної 

думки 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія  

Менеджмент 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Фінанси,  гроші та кредит 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 
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 діяльність. 

РН22 Демонструвати вміння 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових 
характеристик економічних 
систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

 

СК2 Здатність 
використовувати 
нормативні та правові акти, 
що регламентують 
професійну діяльність. 

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. 

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. 

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

РН14 Виконувати дослідження 
за встановленим замовленням. 

РН19 Використовувати 
нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну 
діяльність. 

 

Українська мова 

Правознавство 

Інженерна графіка 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Організація виробництва 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Трудове  право 

Адміністративне право 

Маркетинг 

Управління якістю в будівництві 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

 



1 2 3 

 РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними 
поняттями. 

РНС 03 Демонструвати  знання  
нормативної документації в 
галузі будівництва та житлово-
комунальному господарстві. 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

Управління якістю в житлово-

комунальному господарстві 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

СК3 Розуміння основних 
особливостей провідних 
наукових шкіл та напрямів 
економічної науки. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів 
економічної науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем. 

РН5 Пояснювати моделі 
соціально-економічних явищ з 
погляду фундаментальних 
принципів і знань на основі 
розуміння основних напрямів 
розвитку економічної науки. 

РН7 Усвідомлювати основні 
особливості сучасної світової та 
національної економіки, 
інституційної структури, 
напрямів соціальної, економічної 
та зовнішньоекономічної 
політики держави. 

Історія економіки та економічної 

думки 

Макроекономіка 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Регіональна економіка 

СК4 Здатність описувати 
економічні та соціальні 
процеси і явища на основі 
теоретичних та прикладних 
моделей, аналізувати і 
змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

РН1 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки. 

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. 

РН12 Ідентифікувати джерела та 
розуміти методологію  

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Політична економія 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 
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визначення і методи отримання 
соціально-економічних даних, 
збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні 
показники. 

РН14 Виконувати дослідження 
за встановленим замовленням. 

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. 

РН22 Демонструвати вміння 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових 
характеристик економічних 
систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

РН24 Набути навички 
самостійної роботи, виявляти 
ініціативу та підприємливість, 
бути критичним і 
самокритичним. 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Маркетинг 

Управління якістю в будівництві 

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства будівництва 

Кваліфікаційний  практикум 

Стратегія підприємства житлово-

комунального господарства 

СК5 Розуміння основних 
особливостей сучасної 
світової та національної 
економіки, інституційної 
структури, напрямів 
соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної 
політики держави.. 

РН1 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів 
економічної науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем. 

РН5 Пояснювати моделі 
соціально-економічних явищ з 
погляду фундаментальних 
принципів і знань на основі 
розуміння основних напрямів 
розвитку економічної науки. 

РН7 Усвідомлювати основні 
особливості сучасної світової та 
національної економіки, 
інституційної структури,  

Історія України та української 

культури 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Філософія 

Політологія 

Політична економія 

Історія економіки та економічної 

думки 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 
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 напрямів соціальної, економічної 
та зовнішньоекономічної 
політики держави. 

РН10 Вміти аналізувати процеси 
державного та ринкового 
регулювання соціально-
економічних і трудових  
відносин. 

РН21 Оволодіти навичками 
усної та письмової професійної 
комунікації англійською мовою. 

РН25 Демонструвати здатність 
діяти соціально відповідально та 
свідомо на основі етичних 
мотивів, поваги до різноманіття 
думок, індивідуальних та 
міжкультурних відмінностей 
людей. 

РНС106  Виконувати 

економічну оцінку існуючих, 

складати кошторис будівництва 

та експлуатації запроектованих  

об’єктів будівництва, їх систем 

та окремих елементів 

Регіональна економіка 

Психологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Педагогіка 

СК6 Здатність 
застосовувати економіко-
математичні методи та 
моделі для вирішення 
економічних задач. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів 
економічної науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем. 

РН6 Застосовувати відповідні 
економіко-математичні методи 
та моделі для вирішення 
економічних задач.  

РН20 Використовувати 
інформаційні та комунікаційні 
технології для вирішення 
соціально-економічних завдань,  
підготовки та представлення 
аналітичних звітів. 

РНС 02  Знати  сучасні 
будівельні матеріали, вироби , 
конструкції    та технологію їх 
виготовлення. 

РНС 04 Демонструвати вміння 
виконувати економічні 
розрахунки вартості будівельних 
об’єктів. 

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 
математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і технології 

Політична економія 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Національна економіка 

Економіка підприємства 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 
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 РНС 05 Прогнозувати та вміти 
оцінювати економічну 
доцільність проектів зі зведення 
та реконструкції  будівель і 
інженерних  мереж 

 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Виробнича база будівництва 

Проектний аналіз 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Управління якістю в будівництві 

СК7 Здатність 
застосовувати комп’ютерні 
технології обробки даних 
для вирішення економічних 
завдань, здійснення аналізу 
інформації та підготовки 
аналітичних звітів. 

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.  

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. 

РН12 Ідентифікувати джерела та 
розуміти методологію 
визначення і методи отримання 
соціально-економічних даних, 
збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні  

Українська мова 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інженерна графіка 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 
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 показники. 

РН14 Виконувати дослідження 
за встановленим замовленням. 

РН15 Розуміти та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 

РН17 Розуміти та самостійно 
формувати зміст, структуру і 
висновки наукових та 
аналітичних текстів з економіки. 

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. 

РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними 
поняттями. 

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   

Будівельне матеріалознавство 

Організація виробництва 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Планування діяльності підприємств 

Регіональна економіка 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Менеджмент 

Маркетинг 

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Фінанси,  гроші та кредит 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

СК8 Здатність аналізувати 
та розв’язувати завдання у 
сфері регулювання 
економічних та соціально-
трудових відносин.. 

РН3 Використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих 
рішень різними економічними 
агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, 
підприємствами та органами 
державної влади). 

РН8 Визначати попит та 
пропозицію на ринку праці, 
аналізувати структуру зайнятості 
та безробіття. 

 

Філософія 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 
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 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. 

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. 

РН22 Демонструвати вміння 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових 
характеристик економічних 
систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

РН25 Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних 

мотивів, поваги до різноманіття 

думок, індивідуальних та 

міжкультурних відмінностей 

людей. 

Економіка підприємства 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Організація виробництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Навчальна практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Етика та естетика 

Соціологія 

Педагогіка 

Менеджмент 

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

СК9 Здатність 
прогнозувати на основі 
стандартних теоретичних 
та економетричних 
моделей соціально-
економічні процеси. 

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.  

Технологія будівельного 

виробництва  

Будівельне матеріалознавство 

Виробнича база будівництва 

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Виробнича практика 
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 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. 

РН10 Вміти аналізувати процеси 
державного та ринкового 
регулювання соціально-
економічних і трудових  
відносин. 

РН15 Розуміти та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 

РН18. Виконувати 
міждисциплінарний аналіз 
соціально-економічних явищ і 
проблем в однієї або декількох 
професійних сферах. 

РН22 Демонструвати вміння 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових 
характеристик економічних 
систем різного рівня, а також 
особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

РНС 05 Прогнозувати та вміти 
оцінювати економічну 
доцільність проектів зі зведення 
та реконструкції  будівель і 
інженерних  мереж 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Менеджмент 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 

Кваліфікаційний  практикум 

СК10 Навички 
використання сучасних 
джерел економічної, 
соціальної, управлінської, 
облікової інформації для 
складання службових 
документів та аналітичних 
звітів. 

РН4 Використовувати 
професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх 
вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної 
діяльності. 

РН9 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні  

Українська мова 

Правознавство 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і технології 

Економіка підприємства 
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 сфери,розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

РН10 Вміти аналізувати процеси 
державного та ринкового 
регулювання соціально-
економічних і трудових  
відносин. 

РН12 Ідентифікувати джерела та 
розуміти методологію 
визначення і методи отримання 
соціально-економічних даних, 
збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні 
показники. 

РН14 Виконувати дослідження 
за встановленим замовленням. 

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. 

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  

Економіка праці та соціально-

трудові відносини  

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Організація виробництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Трудове  право 

Адміністративне право 

Маркетинг 

Управління якістю в 

будівництві/ЖКГ 

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 
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 розрахунки вартості будівельних 
об’єктів. 

РНС 05 Прогнозувати та вміти 
оцінювати економічну 
доцільність проектів зі зведення 
та реконструкції  будівель і 
інженерних  мереж 

 

СК11 Здатність 
використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для 
обґрунтування економічних 
рішень. 

РН3 Використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих 
рішень різними економічними 
агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, 
підприємствами та органами 
державної влади). 

РН6 Застосовувати відповідні 
економіко-математичні методи 
та моделі для вирішення 
економічних задач.  

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

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. 

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. 

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 
математична статистика 

Економіко-математичне 
моделювання 

Обгрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків 

Інженерна графіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Економіка підприємства 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Менеджмент 

Маркетинг 

Управління якістю в 

будівництві/ЖКГ 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 



1 2 3 

 РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними 
поняттями. 

РНС 04 Демонструвати вміння 
виконувати економічні 
розрахунки вартості будівельних 
об’єктів. 

Кваліфікаційний  практикум 

СК12 Здатність самостійно 
виявляти проблеми 
економічного характеру 
при аналізі конкретних 
ситуацій, пропонувати 
способи їх вирішення.. 

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. 

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

РН14 Виконувати дослідження 
за встановленим замовленням. 

РН16 Демонструвати базові 
навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

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. 

РНС 02  Знати  сучасні 
будівельні матеріали, вироби ,  

Економіко-математичне 

моделювання 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Технологія будівельного 

виробництва 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Навчальна практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Менеджмент 

Маркетинг 

Управління якістю в 

будівництві/ЖКГ 
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 конструкції    та технологію їх 
виготовлення. 

РНС 04 Демонструвати вміння 
виконувати економічні 
розрахунки вартості будівельних 
об’єктів. 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 

СК13 Здатність визначати 
сегментацію ринку праці, 
структуру попиту та 
пропозиції, зайнятості та 
безробіття. 

РН1 Знати та використовувати 
економічну термінологію, 
пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки. 

РН3 Використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих 
рішень різними економічними 
агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, 
підприємствами та органами 
державної влади). 

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. 

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,  

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

Правознавство 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Вища математика 

Інформаційні системи і технології 

Політична економія 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Національна економіка 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Міжнародна економіка 

Планування діяльності підприємств  

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Психологія 

Соціологія 

Трудове  право 

Адміністративне право 

Менеджмент 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 
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збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні 
показники. 

РН13 Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді. 

РН15 Розуміти та планувати 
можливості особистого 
професійного розвитку. 

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. 

РН23 Демонструвати гнучкість 
та адаптивність у нових 
ситуаціях, у роботі із новими 
об’єктами, та у невизначених 
умовах. 

РН25 Демонструвати здатність 
діяти соціально відповідально та 
свідомо на основі етичних 
мотивів, поваги до різноманіття 
думок, індивідуальних та 
міжкультурних відмінностей 
людей. 

Кваліфікаційний  практикум 

СК14 Здатність проводити 
аналіз функціонування та 
розвитку суб’єктів 
господарювання,  стану  
функціональних підсистем 
підприємств, організацій та 
установ. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів 
економічної науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем. 

РН5 Пояснювати моделі 
соціально-економічних явищ з 
погляду фундаментальних 
принципів і знань на основі 
розуміння основних напрямів 
розвитку економічної науки. 

РН9 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Історія економіки та економічної 

думки 

Національна економіка 

Міжнародна економіка 
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 визначати функціональні сфери, 
розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

РН12 Ідентифікувати джерела та 
розуміти методологію 
визначення і методи отримання 
соціально-економічних даних, 
збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та соціальні 
показники. 

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. 

РНС04 Демонструвати вміння 
виконувати економічні 
розрахунки вартості будівельних 
об’єктів. 

Економіка підприємства 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Організація виробництва 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Регіональна економіка 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Бухгалтерський облік 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 

Фінанси,  гроші та кредит 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

СК15 Здатність поглиблено 
аналізувати проблеми і 
явища в одній або 
декількох професійних 
сферах у межах 
спеціальності. 

РН2 Демонструвати стійке 
розуміння принципів 
економічної науки, особливостей 
функціонування економічних 
систем. 

РН8 Визначати попит та 
пропозицію на ринку праці, 
аналізувати структуру зайнятості 
та безробіття. 

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

РН13 Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді. 

РН16 Демонструвати базові  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Правознавство 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 

Історія економіки та економічної 

думки 

Національна економіка 

Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 



1 2 3 

 навички креативного та 
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 

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. 

РН21 Оволодіти навичками 
усної та письмової професійної 
комунікації англійською мовою. 

РН23 Демонструвати гнучкість 
та адаптивність у нових 
ситуаціях, у роботі із новими 
об’єктами, та у невизначених 
умовах. 

РН25 Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних 

мотивів, поваги до різноманіття 

думок, індивідуальних та 

міжкультурних відмінностей 

людей. 

Навчальна практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Етика та естетика 

Соціологія 

Трудове  право 

Педагогіка 

Адміністративне право 

Менеджмент 

Потенціал і розвиток підприємства 

Стратегія підприємства 

будівництва/ЖКГ 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

 

СКП 01 Здатність складати 

проектно-кошторисну 

документацію на 

будівництво та ремонт 

об’єктів, та здійснювати її 

контроль. 

РН4 Використовувати 
професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх 
вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної 
діяльності. 

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. 

Правознавство 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Інформаційні системи і технології 

Інженерна графіка 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 
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 РН13 Вміти працювати як 
самостійно, так і в команді. 

РН14 Виконувати дослідження 
за встановленим замовленням. 

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. 

РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними 
поняттями. 

РНС 02  Знати  сучасні 
будівельні матеріали, вироби , 
конструкції    та технологію їх 
виготовлення. 

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   

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Будівельне матеріалознавство 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Планування діяльності підприємств 

Навчальна практика 

Комп’ютерна  практика 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Трудове  право 

Адміністративне право 

Бухгалтерський облік 

Управління якістю в будівництві 

/ЖКГ 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

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

РН4 Використовувати 
професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх 
вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної 
діяльності. 

РН6 Застосовувати відповідні 
економіко-математичні методи 
та моделі для вирішення 
економічних задач.  

РН9 Проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери,  

Вища математика 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Економіко-математичне 

моделювання 

Інформаційні системи і технології 

Інженерна графіка 

Основи безпечної життєдіяльності 

та охорони навколишнього 

средовища (основи екології, 

безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці) 



1 2 3 

 розраховувати відповідні 
показники які характеризують 
результативність їх діяльності. 

РН11 Застосовувати набуті 
теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

РН14 Виконувати дослідження 
за встановленим замовленням. 

РН20 Використовувати 
інформаційні та комунікаційні 
технології для вирішення 
соціально-економічних завдань,  
підготовки та представлення 
аналітичних звітів. 

РНС 01 Демонструвати вміння  
читати будівельні креслення, 
оперувати відпвідними 
поняттями. 

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 

Обгрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

Економіка підприємства 

Енергозбереження та енергетичний 

менеджмент 

Економіка нерухомості 

Кошторисна справа 

Інженерні системи 

Економіка будівництва та житлово-

комунального господарства 

Технологія будівельного 

виробництва 

Виробнича база будівництва 

Планування діяльності підприємств 

Проектний аналіз 

Виробнича практика 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

Управління якістю в 

будівництві/ЖКГ 

Потенціал і розвиток підприємства 

Економіка і організація 

інноваційної діяльності 

Кваліфікаційний  практикум 

 

 

Інше (уразі потреби) ______________________________________________ 

 

Гарант освітньої програми    

кандидат економічних наук, доцент      ____________________ Г.Ю.Попова 

 


