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Перелік освітніх програм зі спеціальностей 
за другим (магістерським) та першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти, за якими здійснюється підготовка у 

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

№
з/п Код та найменування спеціальності

Назви освітніх програм

перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти

другий (магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійні програми освітньо-професійні програми освітньо-наукові програми

1

292 Міжнародні економічні 
відносини

Міжнародна економіка і бізнес Міжнародна економіка і бізнес -

2 Міжнародний туризм 
(припинено набір з 2020 р.) - -

3 Міжнародна туристична діяльність - -

4 Міжнародна торгівля та інвестування - -

5

073 Менеджмент

Менеджмент та адміністрування Менеджмент та адміністрування -

6 Логістика Логістика -

7 - Проектний менеджмент -

8
071 Облік і оподаткування

Міжнародний облік та бізнес-звітність - -

9 Облік і оподаткування 
(припинено набір з 2020 р.) Облік і оподаткування -



№
з/п Код та найменування спеціальності

Назви освітніх програм

перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти другий (магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійні програми освітньо-професійні програми освітньо-наукові програми

10 075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг -

11 051 Економіка Економіка будівельного бізнесу - -
ä

12
281 Публічне управління та 

адміністрування
Управління та адміністрування 

регіональних економічних систем - -

13 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Економіка підприємства Економіка підприємства -

14
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування

Фінансове управління бізнесом - -

15 Фінанси і кредит 
(припинено набір з 2020 р.)

Фінанси і кредит -

16 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування

17 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки -

18 152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка 

(припинено набір з 2020 р.)

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка

19 151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології -

20 132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство Прикладне матеріалознавство Прикладне матеріалознавство

21

192 Будівництво та цивільна 
інженерія

Міське та комунальне господарство Міське та комунальне господарство -

22 Промислове та цивільне будівництво Промислове та цивільне будівництво Промислове та цивільне будівництво

23 Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів

Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів

Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів

24 Автомобільні дороги і аеродроми Автомобільні дороги і аеродроми Автомобільні дороги і аеродроми



№
з/п Код та найменування спеціальності

Назви освітніх програм

перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти

другий (магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійні програми освітньо-професійні програми освітньо-наукові програми

25

192 Будівництво та цивільна 
інженерія

-
Енергоаудит та енергоефективність в 

будівництві
Енергоаудит та енергоефективність в 

будівництві

26
Теплогазопостачання, вентиляція і 

кондиціювання
Теплогазопостачання, вентиляція і 

кондиціювання
Теплогазопостачання, вентиляція і 

кондиціювання

27 Водопостачання та водовідведення Водопостачання та водовідведення Водопостачання та водовідведення

28 133 Галузеве машинобудування
Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 
обладнання

Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні машини і 

обладнання

Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні машини і 

обладнання

29 101 Екологія Екологія Екологія Екологія

ЗО 263 Цивільна безпека Охорона праці Охорона праці Охорона праці

31 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

32 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Р. Б. Папірник


