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Спеціальність - 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Курс – 1м, семестр –1,2 

Назва дисципліни – Організація, економіка та управління в будівництві 

Тип дисципліни – обов’язкова 

Кількість кредитів – 5 

Кількість модулів – 4 

Кількість змістовних модулів – - 

Кількість годин: всього -  150, лекції - 30, практичні - 46, самостійна робота 
– 74 

Курсова робота – РГР 

Методи навчання – лекції, практичні роботи, самостійна робота 

Вид підсумкового контролю – залік, іспит форма проведення – комп’ютерне 
тестування, захист ПЗ, білети 

Критерії оцінювання – рейтингове оцінювання з 100-баловою шкалою: 

вид контролю «залік»: робота в семестрі – 85 балів; атестація -15 балів;  

вид контролю «іспит»: робота в семестрі – 55 балів, атестація – 15 балів, іспит 
– 30 балів 

Міждисциплінарні зв’язки: 

які забезпечують вивчення дисципліни: ОК2 «Законодавство в архітектурно-
будівельній галузі та захист інтелектуальної власності"», ОК9 «Технічна 
експлуатація будівель та споруд» 

вивчення яких забезпечується дисципліною: підготовка та написання 
кваліфікаційної роботи магістра 
Мета дисципліни – освоєння студентами основ економіки і організації 
виробництва на рівні підприємства в умовах ринкової економіки. 
Основні завдання дисципліни – отримання глибоких економічних знань. В 
умовах ринкової економіки виживає лише той, хто найбільш грамотно і 
компетентно визначить вимоги ринку, створює і організовує виробництво 
продукції, що користується попитом, забезпечує управління кваліфікованих 
працівників. 
 
 



1. Зміст дисципліни: 
Модуль 1 

Тема 1.  Організація матеріально - технічного забезпечення будівельного 
виробництва.  

Тема 2.  Ціноутворення в будівництві. Поняття кошторисного нормування 
Тема 3.  Екологічні проблеми будівництва. Організація зеленого 

будівництва 
Модуль 2  

Тема 4.  Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів 
Тема 5.  Бізнес-планування у діяльності підприємства (організації) 
Тема 6.  Стратегічне планування в будівництві 
Тема 7.  Оперативне планування будівельним виробництвом. 

Модуль 3 
Тема 8. Загальні організаційні форми управління будівництвом. 
Тема 9. Концепція публічного управління в галузі будівництва 
Тема 10. Теорія та практика управління проектами 
Тема 11. Стратегічне управління будівельно-монтажною організацією 

Модуль 4 
Тема 12. Оперативне управління будівельним виробництвом 
Тема 13. Управління якістю будівництва 
Тема 14. Антикризове управління будівельним підприємством 

(організацією). 
Тема 15. Основи психології управління 
2. Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення 

дисципліни: 
Студент повинен знати наступні питання: 

Модуль 1. Основні принципи організації управління будівництвом та 
засоби його здійснення. Загальна система управління будівництвом в 
Україні. Спеціалізація у будівництві. Кооперація  у будівництві. 
Комбінування у будівництві. Інтеграція  у будівництві. Мета та строки 
реалізації концепції, як складової сталого розвитку в будівництві. Аналіз 
чинників, що зумовлюють виникнення проблем та обґрунтування 
необхідності їх розв’язання. Шляхи та способи розв’язання проблем. Етапи 
реалізації концепції. Розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу. Загальні 
категорії проектного керування. Класифікація й життєвий цикл 
будівельних проектів. Учасники реалізації й оточення будівельних 
проектів. Організація керування реалізацією будівельних проектів. 
Моніторинг будівельного проекту. Загальні категорії стратегії й 
стратегічного керування будівельно-монтажної організації. Вибір 
стратегій. Реалізація стратегій розвитку будівельно-монтажних 
організацій. 
Модуль 2. Диспетчеризація керування в будівництві. Повно важність і 
компетентність керівників служби диспетчеризації. Поняття якості 
продукції. Формування якості будівельної продукції й організація 
контролю якості в будівництві. Прийняття в експлуатацію закінчених 



будівництвом об’єктів. Система управління якістю в будівництві- запорука 
сталого розвитку. Комплексна система управління якістю будівельно-
монтажних робіт. Цілі і завдання антикризового менеджменту. Результати 
реалізації законодавства про неспроможність. Система банкрутства 
підприємства. Розвиток кризи в різних фазах життєвого циклу 
підприємства. Особистість як об’єкт та суб’єкт управління. Малі соціальні 
групи в структурі управління. Групова динаміка і її механізми. 
Управлінське спілкування. Конфлікти в управлінні, їх попередження і 
дозвіл. 
 

Студент повинен вміти: 
Модуль 1-4.  
Застосовувати в умовах конкуренції наукові методи організації і 
управління виробництвом та навчати цим методам виробничий колектив; 
засвоїти науково - обґрунтовані методи і норми при плануванні і 
використанні трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів на 
підприємстві, домагаючись ресурсозберігання. 
Складати кошторис та бізнес-план будівельних процесів та випуску 
будівельної продукції. Виконувати необхідні розрахунки, пов'язані з 
логістикою в будівництві. Вести облік і звітність по витраті ресурсів і 
проводити економічний аналіз діяльності підприємства в цілому і його 
підрозділів зокрема.  
Мова навчання: українська 
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