
   
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 

Магістр 
Магістр  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 магістра , одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання  1 рік і 5 місяців 
 

Наявність акредитації  Акредитується вперше 
 

Цикл/рівень НРК України – 8рівень, FQ-EHEА– другий цикл, 
 EQF-LLL – 7 рівень 
 

Передумови  Наявність ступеня бакалавра  
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

 donnaba.edu.ua/economy 

2- Мета освітньої програми 

Готувати фахівців, здатних вирішувати управлінські завдання та проблеми функціонування 
економічних систем різного рівня, зокрема підприємств  будівельної галузі та житлово-
комунального господарства усіх організаційно-правових форм. 

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

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

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Академічна освіта в галузі соціальних та поведінкових наук 
(економіка) 
Акцент ставиться на підготовку професіонала у сферах будівництва 
та житлово-комунального господарства 
Ключові слова: економіка, управління, будівельні організації, 
житлово-комунальне господарство 



Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах  
будівельного секторів промисловості, житлово-комунального 
господарства, інтеграцію фахової та педагогічної підготовки 
викладання спеціальних дисциплін . 

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

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

F- Будівництво 
             N – Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 
       81- Обслуговування будинків і територій 
             P – ОСВІТА. 
      85 – Освіта. 
      85.41 – Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-
технічного закладу;  
      85.42 – Вища освіта. 
             Перелік професій та професійні назви робіт, до яких 
допускається випускник з дипломом магістра  економіки за 
спеціалізацією «Економіка в будівництві та житлово-комунальному 
господарстві» згідно з чинною редакцією Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003: 2010)  : 
1231– Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, 
юридичних та адміністративних підрозділіів та інші  керівники 
-  Начальник планово-економічного відділу 
 2441.2  –  Економісти 
- Економіст з планування 
- Економіст з ціноутворення 
- Економіст з фінансової роботи 
- Економіст з податків і зборів 
- Економіст з договірних та претензійних робіт 
- Економічний радник 
- Оглядач з економічних питань   
2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
- Асистент 
- Викладач вищого навчального закладу 

2320 – Викладачі середніх навчальних закладів  
- Викладач професійно-технічного навчального закладу  
- Викладач професійного навчально-виховного закладу 
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективної господарської 
діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власності та 
інноваційної діяльності 
- Фахівець з ефективності підприємництва 
- Фахівець з державних закупівель 
- Фахівець з розширення ринку збуту 
- Консультант із зовнішньоекономічних питань   
- Консультант з ефективності підприємництва  
            Згідно з International Standard Classification of Occupations 
2008 (ISCO-08)   магістр економіки за спеціалізацією «Економіка в 
будівництві та житлово-комунальному господарстві» підготовлений 
до  роботи   : 
  –   1212 Finance managers 
– 2631 Economists 



– 2413 Financial analysts 
– 2421 Management and organisation analysts 
– 2422 Policy administration professionals 
– 2431  Advertising and marketing professionals 

  –   2310 University and higher education teachers 
  –   2320 Vocational education teachers 

Подальше навчання Можливе продовження освіти за третім (доктор філософії) рівнем 
вищої освіти 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 
виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 
роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської роботи 
6- Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

 

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і 
проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення 
у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає   
здійснення інновацій в умовах невизначеності. 

Загальні 
компетентності 

спеціальності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК 2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 
ЗК 3 Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, 
працювати у команді. 
ЗК 4 Здатність вести професійну комунікацію. 

ЗК 5 Здатність до інноваційної діяльності 

ЗК 6 Здатність розробляти проекти та управляти ними 
ЗК 7 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 
етичних міркувань і принципів академічної доброчесності. 
ЗК 8 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати 

Спеціальні 
(фахові,предметні) 

компетентності   

СК 1 Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 
інструментарій для управління економічною діяльністю.. 

СК 2 Здатність до професійної комунікації в сфері економіки 
іноземною мовою. 
СК 3 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 
комплексних економічних завдань. 
СК 4 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 
економіко-математичні методи і моделі для  дослідження 
економічних та соціальних процесів. 
СК 5 Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та 
демографічного розвитку. 
СК 6 Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, 
вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, 
беручи до уваги наявні ресурси. 

СК 7 Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 
ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

СК 8 Здатність використовувати знання на засадах комерційної та 
економічної діяльності. Здатність оцінювати можливі ризики, 
соціально-економічні наслідки управлінських рішень.  



СК 9 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 
обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності. 

СК 10 Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 
соціально-економічних систем. 
СК 11 Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, 
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення 
СК12 Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у 
навчально-виховному процесі у закладах вищої освіти. 

СКП 01 Здатність забезпечувати ефективне регулювання 
економічних відносин, що виникають у процесі функціонування 
будівельної організації 
СКП 02  Здатність проводити передпроектні дослідження і техніко-
економічні обґрунтування, розрахунки економічних показників 
ефективності і доцільності проекту,  на основі кошторисів та 
кошторисно-фінансових розрахунків визначати кошторисну 
вартість будівництва. 
СКП 03Здатність застосовувати теоретичні  засади, правове 
середовище та механізми сприяння сталому розвитку міста, 
сутність, принципи та завдання   територіального управління 
економікою міста, завдання та напрями її реформування 
СКП 04 Здатність проводити комплексний аналіз та оцінку 
результатів фінансово-економічної діяльності  будівельної 
організації, визначати ціль та стратегію проведення управлінських 
заходів 
СКП 05 Здатність управляти  фінансовими, трудовими та 
матеріальними ресурсами в житлово-комунальному господарстві 
7- Програмні результати  навчання 

   РН1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-
практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх 
на складові 
 РН2 Демонструвати навички самостійно приймати рішення, 
лідерські навички та уміння працювати в команді.  
 РН3 Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових 
колах державною та іноземною мовами. 
РН4 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати 
інноваційну діяльність. 
РН5 Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними 
діями. 

РН6 Демонструвати високу соціальну відповідальність і 
дотримання принципів академічної доброчесності. 
РН7  Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність 
за особистий професійний розвиток. 
РН8 Вибирати та використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій для управління 
економічною діяльністю. 
РН9   Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 
економічних завдань. 
 РН10 Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що 
потребують застосування нових підходів та економіко-



математичного моделювання та прогнозування. 
 РН11  Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-
економічних дослідженнях; 
РН12  Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері 
економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 
РН13 Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання. 
РН14  Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень.  
РН15 Застосовувати наукові підходи до формування та 
обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності. 
 РН16  Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-
економічних систем. 
 РН17 Організовувати розробку та проведення проектів у сфері 
економіки із врахуванням інформаційного, методичного, 
матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 
РН 18 Вміння створювати і захищати інтелектуальну власність 
РН19 Вміння застосовувати педагогічні технології на рівні, 
достатньому для реалізації розроблених програм навчальних 
дисциплін за спеціальністю у  закладах вищої освіти. 
 РНС 01 Здійснювати  управління  фінансовими, трудовими та 
матеріальними ресурсами в сфері житлово-комунального 
господарства 
РНС 02 Застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності та 
оцінювати чинники, що впливають на формування і соціально-
економічний розвиток міста, його ресурсний потенціал та 
спеціалізацію. 
РНС 03  Застосовувати  сучасні методи управління 
функціонуванням та розвитком міської економіки в ринкових 
умовах. 
РНС 04   Обґрунтовувати економічну ефективність реалізації нових 
організаційно-технологічних та інженерних рішень у проектах та 
будівництві 
 РНС 05 Здійснювати розробку виробничо-економічних планів,  
облік  і аналіз результатів господарської діяльності, організацію 
розрахунків і контроль за рівнем цін, собівартості і прибутку 
будівельної організації    

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;  
- навчальні і робочі плани;  
- графіки навчального процесу  
- навчально-методичні комплекси дисциплін  

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 

 


