
Перелік дисциплін вільного вибору, які пропонуються кафедрою 

МЕНЕДЖМЕНТУ У БУДІВНИЦТВІ 

 

№ Назва дисципліни 

(освітньої 

програми) 

Семестр Обсяг в 

кредитах 

ЄКТС 

Компетентності або програмні результати від 

вивчення дисципліни, посилання на сторінку 

дисципліни на освітньому сайті КНУБ 

Вибіркові дисципліни, які забезпечують посилення професійних (фахових) компетентностей 

1.  Спецкурс  

випускової 

кафедри (ОП 073 

«Менеджмент» - 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування») 

1,2  

(маг) 

6,0 

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах. 

Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення. 

Проектувати ефективні системи управління 

організаціями. Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті. Застосовувати 

спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач 

управління організацією. Демонструвати 

лідерські навички та вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення професійних задач. 

Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом). Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 

організації (підрозділу). 

2. СПЕЦКУРС «А» 

Управлінський 

консалтинг в 

будівництві (ОП 

073 

«Менеджмент» - 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування») 

2 (маг) 3,0 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах 

Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

Проектувати ефективні системи управління 

організаціями.  

Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї.  

Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах;  

Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність.  

Застосовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією 

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 



забезпечення організації (підрозділу) 

3. СПЕЦКУРС «B» 

Інноваційне 

підприємництво 

та управління 

стартап 

проектами (ОП 

073 

«Менеджмент» - 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування») 

  Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах. 

Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення.  

Проектувати ефективні системи управління 

організаціями.  

Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї.  

Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах;  

Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність.  

 

4. СПЕЦКУРС «С» 

Економіко-

управлінська 

оцінка 

девелоперських 

проєктів в 

будівництві (ОП 

073 

«Менеджмент» - 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування») 

2 (маг) 3,0 Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї.  

Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення.  

Проектувати ефективні системи управління 

організаціями (у застосоуванні до 

девелоперських проектів як тимчасових 

підприємств).  

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах. 

Планувати діяльність організації (середовища та 

циклу девелоперського проекту)  в 

стратегічному та тактичному розрізах;  

Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність.  

Застосовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією.  

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (девелоперського 

проекту та підприємств-учасників). 

 


