
Міністерство освіти і науки  України 

 

 

 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

 

Кафедра менеджменту і маркетингу 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

щодо виконання та захисту курсової роботи  

з дисципліни «Менеджмент організації» 

на тему  

«ДІАГНОСТУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ  

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ »  
 

 

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

спеціальності 073 Менеджмент 

ОР «Магістр»  
 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА - 2021 

  



2 

 

ББК У 050.9(07)                                                              
 

                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                          Вченою радою ННІ БІТ 

протокол № __ від _____________ 2021 р. 

 

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні 

науково-методичної комісії ННІ БІТ № __ від ____________ 2021р.   

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні 

кафедри менеджменту і маркетингу, протокол № __ від ___________ 2021 р. 
 

 

Укладачі:   

Ширяєва Наталія Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва та 

архітектури 

Сахацький Микола Павлович, доктор економічних наук, професор кафедри 

менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва та 

архітектури 

 

Рецензенти:  

Садченко Олена Василівна, доктор економічних наук, професор, завідуюча 

кафедрою менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів 

Одеського Національного університету імені І.І. Мечнікова 
 

 

 

 

Відповідальний за випуск:      

Сахацький Микола Павлович – проф. кафедри менеджменту і маркетингу,  

доктор економічних наук, професор 



3 

 

ВСТУП 

 

Діагностування, як інструмент управління, дозволяє будівельним 

організаціям отримати всебічну картину своєї діяльності, дізнатися, задоволені 

чи ні споживачі, персонал, постачальники, суспільство, і на цій основі визначити 

перспективні напрями для раціоналізації виробничо-господарської діяльності. 

Діагностування сприяє систематизації і структуризації менеджменту організації, 

дозволяє прослідковувати динаміку поліпшення і побудувати самонавчальну 

організацію на принципах постійного вдосконалення.  

Діагностування - це ретельно продумане оцінювання, результатом якого є 

узагальнення щодо результативності та ефективності будівельної організації і 

досконалості системи управління якістю. Метою діагностування є надання 

організації рекомендацій, основаних на фактах, щодо сфер інвестування ресурсів 

із метою удосконалення менеджменту будівельної організації.  

Удосконалення менеджменту організацій передбачає розгляд таких 

аспектів: 

а) причина удосконалення: повинна бути визначена проблема 

процесу та обрана сфера для поліпшення із зазначенням причини для роботи над 

ним, 

б) поточна ситуація: повинні бути оцінені результативність та 

ефективність наявного процесу. Повинні бути зібрані та проаналізовані дані, що 

дасть змогу визначити, які типи проблем виникають найчастіше. Повинна бути 

обрана характерна проблема і поставлена ціль щодо поліпшення ситуації; 

в) аналізування: повинні бути визначені та затверджені корінні 

причини проблеми; 

г) визначення можливих рішень: повинні бути вивчені альтернативні 

рішення. Повинно бути обрано і реалізовано найкраще з них, тобто те, що усуває 

корінні причини проблеми та запобігає повторному її виникненню; 

д) оцінювання впливів: повинно бути підтверджено, що проблема та 

її корінні причини усунуті або їхній вплив зменшено, що обране рішення є 

вдалим і мета щодо поліпшення досягнута; 

е) впровадження і стандартизація нового рішення: старий процес 

повинен бути замінений поліпшеним процесом, що унеможливить повторну 

появу проблеми та її корінних причин; 

ж) оцінювання результативності та ефективності процесу після 

виконання дії з удосконалення: повинна бути оцінена результативність та 

ефективність проекту поліпшення і вивчена можливість його застосування в 

будь-яких підрозділах організації. 

Мета курсової роботи - набуття вмінь та практичних навичок студентів 

щодо діагностування менеджменту будівельних організацій. Завдання курсової 

роботи: 

- проведення комплексного аналізу діяльності організації з використанням 

сучасних методик з позицій системного підходу; 

- проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у 
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практику діяльності підприємства; 

- планування організаційних змін з урахуванням розроблених стратегій 

організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію 

реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації; 

- формування пропозицій щодо створення сприятливих умов для навчання 

та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання 

персоналу. 

У результаті виконання курсової роботи студенту необхідно розробити 

конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму 

(напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення 

(інновації). Розробка пропозицій має ґрунтуватися на даних, отриманих під час 

проходження виробничої практики, на виявлених недоліках організації роботи 

підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й 

закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених 

профілів діяльності. 

Курсові пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих 

функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, 

управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова 

діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження 

нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення 

реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.). 
 

1 МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ ЩОДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Загальна структура курсової роботи: вступ; три розділи; висновки та 

пропозиції; список літератури та додатки (табл. 1.1).  

Табл. 1.1 

Структура курсової роботи  

Назва елементу  
Кількість 

сторінок 
Примітка 

1 2 3 

Титульний лист 1 сторінка Додаток А 

Завдання на курсову роботу,  

календарний план її виконання 
1 сторінка 

Видає  

викладач 

Зміст курсової роботи 1-2 стор. 
Згідно 

структури КР 

Вступ (мета та завдання курсової роботи, 

наведення об’єкту та предмету досліджень) 
1-2 стор. 

10% 

трудомісткості 

Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту  

будівельної організації 

10-15  

сторінок 

20% 

трудомісткості 

Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

Розділ 2 Діагностування менеджменту  

будівельної організації 

25-30 

сторінок 

30% 

трудомісткості 
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Розділ 3 Напрями ділової досконалості 

менеджменту будівельної організації 

10-15 

 сторінок  

30% 

трудомісткості 

Висновки і пропозиції 2-3 стор. 
10% 

трудомісткості 

Список використаної літератури 
не менш 

 20 джерел 
 

Додатки 
не менше  

2х додатків 
 

 

Пояснювальній записці курсової роботи передує титульний лист (додаток 

А) та завдання на курсову роботу. Зміст повинен містити усі заголовки та 

параграфи, які є в курсовій роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками. 

 

ВСТУП.  

Обгрунтування актуальності курсового дослідження, визначення мети й 

завдань; наведення об’єкту та предмету дослідження, методів, які 

використовуються, його інформаційне забезпечення. 

 

Перший розділ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» присвячується розкриттю таких питань: 

1.1 Системна модель менеджменту будівельної організації (будівельна 

організація   як   складна   система   та  як   об'єкт   управління: взаємозв'язок та 

взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища;  

властивості будівельної організації як відкритої системи; характеристика 

основних  підсистем будівельної організації).   

1.2 Методика проектування системи менеджменту та управлінських 

процедур в будівельній організації (процес управління будівельною 

організацією; характеристика «жорстких» та «м’яких» елементів процесу 

управління будівельною організацією). 

 

Другий розділ «ДІАГНОСТУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ». 

Для діагностування менеджменту будівельної організації спочатку 

необхідно навести її стислу характеристику по таких питаннях: 

- основні етапи організаційного розвитку;  

- форма власності;  

- основні види продукції/послуг;  

- етап життєвого циклу організації;  

- чисельність працюючих, з них кількість АУП;  

- структурні підрозділи будівельної організації;  

- обсяги продажів (виконання будівельно-монтажних робіт);  

- орієнтація організації («маркетингова»/ «немаркетингова»);  

- категорії основних ринків (місцевий, регіональний, національний або 

міжнародний);  
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- характеристика основних споживачів (покупці продукції, постачальники 

матеріально-технічних ресурсів, банки, науково-дослідні організації, уряд, інші 

організації);  

- конкуренти;  

- інтернет-сайт будівельної організації;  

- інша інформація.  

Характеристика будівельної організації повинна бути стислою, виразною та 

містити фактичний матеріал. 

Далі у другому розділі діагностування менеджменту будівельної організації 

проводиться у табличній формі  по 5 елементах, 9 критеріям та їх 23 складовим 

поетапно.  

1 етап:  
В таблицях 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 оцінюються критерії 1, 2, 3, 4, 5, які 

характеризують МОЖЛИВОСТІ будівельної організації (рис. 1 та рис. 2).  

В таблицях 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 оцінюються критерії 7, 8, 9, які характеризують 

РЕЗУЛЬТАТИ діяльності будівельної організації (рис. 1 та рис. 2).  

Після кожної таблиці студент у тезових формах формулює висновки. 

Розробляючи позиції висновків по кожному критерію діагностування, необхідно 

зосередити увагу на проблемних зонах, що ймовірно мають місце у 

реальній/практичній діяльності досліджуваного підприємства, доцільно при 

цьому залучити власний звітний матеріал, який було отримано студентом під час 

проходження виробничої практики.  

Орієнтовний перелік ймовірних проблем будівельної організації наведено у 

Додатку Б. 
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Критерій 1  
 

Лідерство 

керівництва 

будівельної 

організації 

 

100 балів 

(10%) 

 

 
Критерій 3 

 

Орієнтація  

на персонал  

будівельної 

організації 

 

100 балів 

(10%) 

 

 

 

Критерій 5 
 

Процеси 

продукції  

та послуг  

будівельної 

організації 

 

100 балів 

(10%) 

 
Критерій 7 

 

Задоволеність  

персоналу  

будівельної 

організації 

 

100 балів 

(10%) 

 

 

Критерій 9 
 

Ділові 

результати 

роботи 

будівельної 

організації 

 

150 балів 

(15%) 

      

 Критерій 2 
 

Політика  

і стратегія  

будівельної 

організації 

 

100 балів 

(10%) 

  Критерій 6 
 

Задоволеність 

споживачів 

якістю продукції 

та послуг 

 

150 балів 

(15%) 

 

      

 
Критерій 4 

 

Партнерство  

та ресурси  

будівельної 

організації 

 

100 балів 

(10%) 

  
Критерій 8 

 

Вплив  

будівельної 

організації  

на суспільство 

 

100 балів 

(10%) 

 

         

МОЖЛИВОСТІ 
500 балів (50%) 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 
500 балів (50%) 

 

 

Рис. 1 - Модель ділової досконалості  

менеджменту будівельної організації 
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Критерій 1  
Лідерство 

керівництва 

 

Індикатори:  

- визначення 

керівниками 

призначення 

організації, 

стратегії її 

розвитку, 

цінностей та 

норм етики, 

демонстрація 

на власному 

прикладі 

прихильності 

культурі 

якості; 

- участь 

керівників у 

роботі зі 

споживачами, 

партнерами 

та іншими 

зацікавленими 

сторонами; 

- визначення и 

підтримка 

керівниками 

інновацій та 

змін в 

організації. 

 

 
Критерій 3 

Орієнтація на 

персонал 

 

Індикатори: 

- кваліфікація; 

- спілкування 

працівників; 

- мотивація; 

- модель 

робочого часу; 

- напрями 

вдосконалення. 

 

 

Критерій 5 
Процеси 

продукції  

та послуг 

 

Індикатори: 

- 

систематичне 

проектування 

та 

менеджмент 

процесів; 

- проек-

тування і 

розроблення 

продукції на 

основі 

очікувань 

споживачів; 

- просування 

продукції на 

ринок; 

- виробництво, 

постачання та 

майбутнє 

обслуговування 

продукції та 

послуг. 

 

 

 Критерій 7 
Задоволеність  

персоналу 

 

Індикатори: 

- сприйняття 

персоналом 

своєї роботи; 

- робота 

організації 

щодо 

зростання 

задоволеності 

персоналу. 

 

Критерій 9 
 

Ділові 

результати 

роботи 

будівельної 

організації 

 

Індикатори: 

- фінансові 

показники; 

- якість 

продукції та 

інші 

нефінансові 

показники. 

 

 

      

 Критерій 2 
Політика і 

стратегія 

 

Індикатори:  

- стратегічне  

планування 

розвитку; 

- планування 

досконалості; 

- активна 

кадрова 

політика. 

  Критерій 6 
Задоволеність 

споживачів 

якістю 

продукції та 

послуг 

Індикатори: 

- сприйняття 

споживачами 

організації, 

якості її 

продукції; 

- робота 

організації 

щодо 

зростання 

задоволення 

споживачів. 

 

      

 Критерій 4 
Партнерство та 

ресурси 

 

Індикатори: 

- партнери та 

постачальники; 

- фінансові 

ресурси; 

- 

інфраструктура 

і матеріальні 

ресурси. 

  Критерій 8 
Вплив 

організації на 

суспільство 

Індикатори: 

- сприйняття 

суспільством 

діяльності 

організації; 

- робота 

щодо 

зростання 

задоволення 

суспільства. 

 

Рис. 2 - Складові критеріїв оцінювання менеджменту  

будівельної організації



Табл. 1.2 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЛІДИРУЮЧОЇ  

РОЛІ КЕРІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нка 

скл

адо

вої 

кри

тері

ю, 

%  

1 2 3 

1  
ЛІДИРУЮЧА РОЛЬ КЕРІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
10% 

1.1. 

Визначення керівниками призначення організації,  

стратегії її розвитку, цінностей та норм етики,  

демонстрація на власному прикладі своєї  

прихильності культурі якості менеджменту організації 

 

1.1.1 
визначають призначення (місію) організації, стратегічну мету 

(бачення майбутнього) і формують культуру організації 
 

1.1.2 

формують і підтримують цінності організації і на особистих 

прикладах демонструють сумлінність, соціальну 

відповідальність і етичну поведінку, як усередині, так і зовні 

організації 

 

1.1.3 

сприяють розвитку і стійкому успіху організації на основі 

загальних цінностей відповідальності, етичних правил і 

культури, заснованої на довірі і відвертості 

 

1.1.4 
створюють атмосферу співпраці в організації, аналізують та 

підвищують результативність діяльності кожного керівника 
 

1.1.5 

розробляють і покращують систему менеджменту організації, 

включаючи оцінку результатів з метою вдосконалення 

діяльності і отримання стійких вигод для зацікавлених сторін 

 

1.1.6 
забезпечують вдосконалення структури організації в цілях 

реалізації політики (у тому числі у сфері якості) і стратегії 
 

1.2. 
Участь керівників у роботі зі споживачами,  

партнерами та іншими зацікавленими сторонами 
 

1.2.1 

виділяють різні групи зовнішніх зацікавлених сторін, 

розробляють підходи, що дозволяють розуміти, передбачати і 

відповідати на їх різні потреби і очікування 

 

1.2.2 
встановлюють взаємовідносини партнерства і приймають 

участь в них 
 

1.2.3 
організовують спільну інноваційну діяльність і приймають 

участь в ній 
 

1.2.4 
визнають внесок в розвиток організації окремих осіб і груп, що 

представляють зацікавлені сторони 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

1.2.5 

підтримують і беруть участь в діяльності, яка направлена на 

поліпшення навколишнього середовища, і допомогу 

суспільству відносно поваги прав і інтересів майбутніх 

поколінь 

 

1.2.6 
забезпечують прозору звітність для ключових зацікавлених 

сторін згідно їх очікувань 
 

1.2.7 

використовують інновації для поліпшення репутації і іміджу 

своєї організації, а також для залучення нових споживачів, 

партнерів і талановитих людей 

 

1.2.8 
забезпечують ідентифікацію ризиків зацікавлених сторін у всіх 

процесах організації і управління ними 
 

1.3. 
Визначення і підтримка керівниками  

інновацій та змін в будівельній організації 
 

1.3.1 
розуміють внутрішні і зовнішні спонукальні причини змін в 

організації 
 

1.3.2 
усвідомлюють і розвивають невикористані можливості 

організації 
 

1.3.3 
визначають зміни, які необхідно здійснити усередині 

організації, а також у зовнішніх взаємовідносинах 
 

1.3.4 
планують і підтримують зміни, включаючи забезпечення 

необхідними ресурсами 
 

1.3.5 

керують реалізацією всіх програм змін, що містяться в 

«портфелі» організації, і здійснюють з ними менеджмент 

ризиків 

 

1.3.6 
забезпечують реалізацію змін з урахуванням впливу на 

зацікавлені сторони 
 

1.3.7 
роз'яснюють здійснювані зміни і причини, що спонукали їх, 

працівникам і іншим зацікавленим сторонам 
 

1.3.8 

подають підтримку і допомогу персоналу при здійсненні змін, а 

також подають підтримку персоналу на всіх рівнях організації в 

реалізації своїх планів, досягненню своїх цілей і завдань, 

схвалюючи зусилля своєчасно і відповідним чином 

 

1.3.9 
демонструють здатність швидко навчатися і оперативно 

упроваджувати нові методи роботи 
 

 

Примітка 1: Зміст критерію 1 визначає, як керівники будівельної 
організації всіх рівнів визначають її призначення, виробляють стратегію 
розвитку і сприяють їх  реалізації; як вони формують цінності, необхідні 
для досягнення довгострокового успіху, за допомогою відповідних заходів 
і особистого прикладу; наскільки вони залучені в діяльність, що 
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забезпечує розвиток і впровадження системи менеджменту будівельної 
організації. 

Табл. 1.3 

ДІАГНОСТУВАННЯ ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ  

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 

2 ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 10% 

2.1. 
Визначення існуючих та майбутніх очікувань зацікавлених 

сторін щодо розробки політики і стратегії 
 

2.1.1 

збирають відомості про потреби і очікування зацікавлених 

сторін і використовують їх як початкові дані для аналізу і 

розвитку своєї стратегії і політик 

 

2.1.2 
визначають, розуміють і передбачають розвиток ситуації в 

зовнішньому оточенні організації 
 

2.1.3 

визначають, аналізують і розуміють зовнішні показники, що 

відносяться до економічних ринкових і суспільних тенденцій, 

які можуть вплинути на діяльність організації 

 

2.1.4 

розуміють і передбачають дію змін в короткостроковій і 

довгостроковій перспективі на відповідних політичних, 

законодавчих і інші обов'язкові вимоги 

 

2.1.5 

визначають, розуміють і передбачають можливості і погрози на 

основі зворотного зв'язку від зацікавлених сторін і іншої 

зовнішньої інформації і аналізу 

 

2.1.6 
аналізують тенденції в діяльності організації, компетентність і 

результати для розуміння існуючих і потенційних можливостей 
 

2.2. Розробка, аналіз і актуалізація політики і стратегії  

2.2.1 

розробляють, аналізують і актуалізують політику і стратегію 

організації, які відповідають призначенню, стратегічній цілі 

організації і принципам загального менеджменту якості 

 

2.2.2 
визначають ключові показники, необхідні для досягнення 

стратегічних цілей і оцінки реалізації стратегії 
 

2.2.3 
визначають переваги в конкурентній боротьбі в даний час і в 

майбутньому і найбільш важливі чинники успіху 
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2.2.4 

застосовують сучасні методи менеджменту для розуміння 

сценаріїв розвитку організації і управляють стратегічними 

ризиками 

 

 

Продовження табл. 1.3 

1 2 3 

2.2.5 

визначають основні потреби і можливості у формуванні 

партнерських відносин і об'єднань в цілях реалізації політики і 

стратегії 

 

2.2.6 
погоджують політику і стратегію організації з політикою і 

стратегією партнерів і об'єднань 
 

2.2.7 
використовують свої основні конкурентні переваги для 

підвищення задоволеності всіх зацікавлених сторін 
 

2.2.8 забезпечують економічну, соціальну і екологічну стійкість  

2.3. 

Розгортання та доведення політики і стратегії у рамках 

структури ключових процесів менеджменту 

 будівельної організації 

 

2.3.1 

формують комплекс ключових процесів і організаційну 

структуру, необхідні для реалізації політики і стратегії 

організації 

 

2.3.2 

роз'яснюють політику і стратегію організації всім зацікавленим 

сторонам і оцінюють їх обізнаність про політику і стратегію 

організації 

 

2.3.3 

встановлюють індивідуальні і групові цілі відповідно до 

стратегічних цілей організації і створюють умови для 

максимального внеску кожного в діяльність організації 

 

2.3.4 

визначають пріоритети, погоджують, розгортають і 

роз'яснюють плани, цілі і цільові показники, а також 

відстежують результати 

 

2.3.5 
створюють механізм звітності, що дозволяє об'єктивно оцінити 

прогрес в діяльності організації 
 

2.3.6 

ставлять зрозумілі цілі і завдання для інновацій і 

удосконалюють свою стратегію відповідно до досягнень в 

області інновацій 

 

2.3.7 
використовують інформаційні технології на підтримку 

управління внутрішніми зв'язками, інформацією і знаннями 
 

 

Примітка 2: Зміст критерію 2 визначає, як будівельна організація реалізує 
свої призначення і стратегію розвитку за допомогою орієнтації на потреби 
зацікавлених сторін, розробку політики, планів, цілей і процесів. 
 

 

 

 



13 

 

 

 

 

Табл. 1.4 

ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 

3 ПЕРСОНАЛ 10% 

3.1 
Планування, забезпечення та поліпшення роботи з 

персоналом 
 

3.1.1 

розробляють і погоджують плани у сфері управління 

персоналом зі своєю стратегією, ОСУ, новими технологіями і 

ключовими процесами менеджменту 

 

3.1.2 

залучають персонал і його представників до діяльності, 

пов'язаної з розробкою і аналізом стратегії, політик і планів у 

сфері управління персоналом, застосовуючи творчі і 

інноваційні підходи 

 

3.1.3 
здійснюють управління наймом персоналу, плануванням 

кар'єри і просуванням по службі 
 

3.1.4 
забезпечують справедливість у всіх питаннях найму і 

зайнятості персоналу, пропагуючи цей підхід в організації 
 

3.1.5 

вибудовують особисті і групові цілі відповідно до стратегічних 

цілей організації, аналізуючи і актуалізуючи їх у відповідні 

періоди часу 

 

3.1.6 

використовують обстеження і інші форми зворотного зв'язку з 

персоналом для вдосконалення політики, стратегії і планів 

відносно персоналу 

 

3.1.7 
застосовують інноваційні методи для поліпшення роботи з 

персоналом 
 

3.1.8 

встановлюють рівні підтримки, наприклад, у сфері пенсійного 

забезпечення, охорони здоров'я, турботи про дітей і так далі 

відповідно до вимог законодавства і понад цього 

 

3.1.9 
виділяють ресурси, надають зручності і послуги відповідно до 

вимог законодавства і понад цього 
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3.2 Комунікації персоналу в будівельній організації  

3.2.1 
визначають потреби і очікування персоналу в обміні 

інформацією 
 

3.2.2 
розробляють політику, стратегію, плани і канали обміну 

інформацією на основі виявлених потреб і очікувань 
 

 

Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

3.2.3 

розробляють і впроваджують підходи, відповідно до яких 

спілкування ефективно здійснюється зверху вниз, від низу до 

верху і по горизонталі 

 

3.2.4 

роблять можливим і заохочують обмін і розповсюдження 

інформації, знань і досвіду кращої роботи, забезпечуючи 

здійснення діалогу на всіх рівнях організації 

 

3.2.5 
залучають персонал до аналізу і поліпшення результативності і 

ефективності процесів на постійній основі 
 

3.2.6 
сприяють розповсюдженню культури взаємної підтримки, 

визнання і сприяння між працівниками і між групами 
 

 

Примітка 3: Зміст критерію 3 визначає, як будівельна організація управляє 

персоналом, розвиває і використовує його знання і потенціал на індивідуальному 

рівні, на рівні груп і всієї організації; як вона планує види діяльності в цілях 

запровадження в життя політики і стратегії, а також в цілях ефективної реалізації 

своїх процесів. 
 

Таблиця 1.5 

ДІАГНОСТУВАННЯ ПАРТНЕРСТВА І РЕСУРСІВ  

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 

4 ПАРТНЕРСТВО І РЕСУРСИ 10% 

4.1 Партнери і постачальники  
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4.1.1 

визначають ключових партнерів і постачальників і стратегічні 

можливості партнерства, відповідних призначенню (місії) і 

стратегії 

 

4.1.2 

встановлюють довгострокові відносини з партнерами і 

постачальниками, засновані на взаємній довірі, пошані і 

відвертості 

 

4.1.3 
створюють на основі партнерства велику цінність для 

зацікавлених сторін 
 

4.1.4 

забезпечують за рахунок партнерства додаткові переваги для 

зацікавлених сторін за допомогою співпраці, компетентності, 

взаємодії і нерозривного ланцюжка процесів 

 

Продовження табл. 1.5 

1 2 3 

4.1.5 

працюють спільно з партнерами для досягнення взаємної 

вигоди, підтримуючи один одного за допомогою 

компетентності, ресурсів і знань для досягнення сумісних цілей 

 

4.2 Фінансові ресурси  

4.2.1 
розробляють і впроваджують фінансові стратегії, політики і 

процеси для реалізації загальної стратегії організації 
 

4.2.2 

створюють систему фінансового планування, контролю, 

звітності і аналізу для оптимізації ресурсів і їх ефективного 

використання 

 

4.2.3 
створюють і впроваджують процеси фінансового менеджменту 

на всіх відповідних рівнях організації 
 

4.2.4 

оцінюють, вибирають і затверджують інвестування або 

вилучення матеріальних і нематеріальних активів, враховуючи 

їх довгострокові економічні, соціальні і екологічні ефекти 

 

4.2.5 

забезпечують розробку і впровадження методів управління 

ризиками по відношенню до фінансових ресурсів на всіх рівнях 

організації 

 

4.2.6 
забезпечують рівновагу між досягненням довгострокових цілей 

і короткостроковими циклами фінансового планування 
 

4.3 Інфраструктура і матеріальні ресурси  

4.3.1 

розробляють і впроваджують стратегію і підтримуючі політики 

по управлінню будівлями, устаткуванням і матеріалами, 

направлені на реалізацію загальної стратегії організації 

 

4.3.2 

оптимізують використання і ефективно управляють процесами, 

які пов'язані з життєвим циклом і фізичною безпекою своїх 

матеріальних активів, включаючи будівлі, устаткування і 

матеріали 

 

4.3.3 
активно управляють дією своєї діяльності на здоров'я і безпеку 

суспільства і на навколишнє середовище 
 

4.3.4 оптимізують споживання різних видів енергії  
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4.3.5 
вимірюють будь-які несприятливі наслідки діяльності організа-

ції для суспільства і свого персоналу і управляють ними 
 

4.3.6 

застосовують і упроваджують відповідні політики і підходи для 

мінімізації своєї локальної і глобальної негативної дії на 

навколишнє середовище, включаючи постановку актуальних 

цілей, що відповідають або перевершують законодавчі вимоги і 

положення стандартів 

 

Примітка 4: Зміст критерію 4 визначає, як будівельна організація планує 

внутрішні ресурси і свої взаємини із зовнішніми партнерами в цілях 

запровадження в життя політики і стратегії, а також ефективної реалізації своїх 

процесів.  

Табл. 1.6 

ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ/ПОСЛУГ  

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 

5 ПРОЦЕСИ, ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ 10% 

5.1 Систематичне проектування і менеджмент процесів  

5.1.1 

здійснюють проектування (розробку) процесів організації, 

включаючи ключові процеси, необхідні для реалізації політики 

і стратегії 

 

5.1.2 

застосовують відповідні підходи для ефективного менеджменту 

і поліпшення процесів, включаючи процеси, що 

розповсюджуються за межі організації 

 

5.1.3 

ясно визначають власників процесів і їх роль і відповідальність, 

що стосуються розробки, підтримки і поліпшення ключових 

процесів менеджменту 

 

5.1.4 

визначають найбільш значущі показники, що характеризують 

функціонування ключових процесів, і вихідні параметри, ясно 

прив'язані до стратегічних цілей 

 

5.1.5 

використовують для менеджменту процесів систем стандартів, 

такі, наприклад, як стандарти системи менеджменту якості (ІСО 

9000), системи екологічного менеджменту (ІСО 14000), системи 

охорони і безпеки праці  
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5.1.6 
оцінюють стосовно процесів вплив і додану цінність інновацій і 

поліпшення 
 

5.2 
Проектування і розробка продукції та послуг  

на основі очікувань споживачів 
 

5.2.1 

використовують дослідження ринку, інформацію по 

споживачах і інші форми зворотного зв'язку з тим, щоб 

передбачити і визначити поліпшення, направлені на збільшення 

свого асортименту продукції і послуг 

 

5.2.2 

залучають персонал, споживачів, партнерів і постачальників до 

розвитку нової і інноваційної продукції, послуг як для тих, що 

є, так і для нових споживчих груп 

 

5.2.3 

культивують, розвивають і захищають унікальну 

інтелектуальну власність для створення більшої цінності для 

споживача 

 

Продовження табл. 1.6 

1 2 3 

5.2.4 
розуміють і передбачають дію і потенціал нових технологій 

стосовно продукції і послуг 
 

5.2.5 

застосовують творчий підхід для створення і розробки нових і 

інноваційних продуктів і послуг спільно із споживачами, 

партнерами і іншими зацікавленими сторонами 

 

5.2.6 

враховують будь-який вплив впродовж життєвого циклу 

продукту або послуги на економічну, соціальну і екологічну 

стабільність 

 

5.3 Просування продукції та послуг на ринок  

5.3.1 

ясно визначають, в чому полягає цінність пропонованої 

продукції, позиціонування на ринку, цільові споживчі групи і 

канали розповсюдження 

 

5.3.2 
визначають і впроваджують бізнес-моделі з погляду основних 

можливостей, процесів, партнерів і цінової пропозиції 
 

5.3.3 

розробляють стратегії у сфері маркетингу для результативного 

просування своєї продукції і послуг до намічених груп 

споживачів і користувачів 

 

5.3.4 
результативно знаходять ринок збуту для свого асортименту 

продукції і послуг для наявних і потенційних споживачів 
 

5.4 
Виробництво, постачання та майбутнє обслуговування  

продукції та послуг 
 

5.4.1 

проводять і доставляють продукцію і послуги, для того, щоб 

задовольнити або перевершити потреби і очікування 

споживачів, відповідно до цінової пропозиції 

 

5.4.2 

управляють продукцією і послугами впродовж їх повного 

життєвого циклу, включаючи при нагоді їх повторне 

використання, розглядаючи будь-яку дію на здоров'я і безпеку 

суспільства і на навколишнє середовище 
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5.4.3 

управляють своїм «портфелем» технологій, включаючи 

вдосконалення і оптимізацію тієї, що діє і заміну застарілій 

технології 

 

5.4.4 

порівнюють результати своєї роботи по доставці продукції і 

послуг з відповідними показниками інших компаній і 

розуміють свої сильні сторони для того, щоб максимально 

збільшити цінність, що створюється для споживачів 

 

5.4.5 

залучають своїх працівників, споживачів, партнерів і 

постачальників до оптимізації ланцюжка створення цінності, 

підвищення її ефективності і результативності 

 

5.4.6 

здійснюють постійний моніторинг і аналізують досвід і 

сприйняття споживачів і реагують швидко і ефективно на будь-

який зворотний зв'язок 

 

Продовження табл. 1.6 

1 2 3 

5.4.7 

використовують дані регулярних обстежень і інших форм збору 

структурованої інформації, а також даних, що отримуються в 

ході повсякденних контактів із споживачами, в цілях 

визначення і підвищення рівня їх задоволеності 

 

 

Примітка 5: Зміст критерію 5 показує, як будівельна організація розробляє, 

управляє і вдосконалює процеси, продукцію і послуги для створення 

зростаючої цінності для споживачів і інших зацікавлених сторін. 
 

Табл. 1.7 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ  

ЯКІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ/ПОСЛУГ 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 

6 
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ  

ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 
15% 

6.1 

Показники сприйняття споживачами будівельної 

організації,  

якості її продукції та послуг 

 



19 

 

6.1.1 Загальний імідж організації:  

  доступність  

   наявність каналів зв'язку  

   прозорість  

   гнучкість  

   активність поведінки  

   чуйність  

6.1.2 Продукцію і послуги:  

  якість  

   ціну  

  надійність  

   новизну конструкції (дизайну)  

   доставку  

   вплив на навколишнє середовище  
 

 

Продовження табл. 1.7 

1 2 3 

6.1.3 Продаж і післяпродажний супровід:  

 професійні навики і поведінка персоналу  

  поради і допомога  

 
 наявність літератури для споживачів і технічної 

документації; 
 

  реагування на скарги  

  навчання, пов'язане з продукцією  

  час реагування на звернення  

  технічну допомогу  

  гарантії і гарантійне обслуговування  

6.1.4  Лояльність споживачів:  

 намір купити продукцію і послуги організації повторно  

  бажання купувати іншу продукцію і послуги організації  

  бажання рекомендувати організацію іншим споживачам  

6.2 
Показники роботи будівельної організації  

з підвищення задоволеності споживачів 
 

6.2.1  Загальний імідж організації:  

 нагороди, отримані від споживачів  

  відгуки споживачів про організацію у пресі, інших ЗМІ  

6.2.2  Продукція і послуги:  

 конкурентоспроможність  

 дефекти, помилки, забраковану споживачем продукцію  

  гарантії і гарантійні зобов'язання  
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  життєвий цикл продукції  

  новизну конструкції (дизайну)  

  час, необхідний для випуску на ринок  

  вплив на навколишнє середовище  

6.2.3 Продаж і післяпродажний супровід:  

 навчання споживачів  

  кількість і своєчасність відповідей на запити споживачів  

  час реагування на звернення  

6.2.4 Постійність споживачів:  

   тривалість взаємодії із споживачами  

  
 ефективність рекомендацій постійних споживачів іншим 

споживачам скористатися продукцією і послугами організації  
 

   частоту/об'єм замовлень  

   кількість скарг і похвальних відгуків  

Примітка 6:  

а) зміст критерію 6 визначає, яких результатів досягла будівельна 

організація відносно задоволення інтересів зовнішніх споживачів. 

б) для п.6.1 - дані показники характеризують сприйняття споживачами 

організації (ці показники визначаються, наприклад, на основі обстеження 

споживачів, зокрема робіт фокус-групп, а також рейтингів продавця, отриманих 

подяк і скарг). 

в) для п.6.2 - це внутрішні показники діяльності, використовувані для 

моніторингу, розуміння, прогнозування і вдосконалення роботи організації по 

підвищенню задоволеності споживачів, а також для прогнозування і сприйняття 

організації зовнішніми споживачами. 
 

Табл. 1.8 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 

7 ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ 10% 

7.1 Показники сприйняття персоналом своєї роботи   
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в будівельній організації 

7.1.1 Участь персоналу в управлінні організацією:  

  доступність інформації  

  повноваження  

  участь в ухваленні управлінських рішень  

  задоволеність змінами і їх впровадження  

7.1.2 Розвиток потенціалу працівників:  

  просування по службі  

  можливість вчитися і удосконалюватися  

  підготовка і навчання  

  постановка і досягнення цільових показників  

7.1.3 Психологічний клімат в колективі:  

  відношення з боку керівництва  

  відносини в колективі  

  робоча обстановка  

7.1.4 Соціальні питання:  

   рівні можливості  

  умови найму  

  зручності і послуги  
 

Продовження табл. 1.8 

1 2 3 

  охорону здоров'я, безпеку праці  

  гарантії зайнятості  

  оплата праці і пільги  

7.1.5 Загальний імідж організації:  

  задоволеність діяльністю керівництва організації  

  

 задоволеність цінностями, місією, баченням, політикою і 

стратегією організації, в тому числі відносно навколишнього 

середовища 

 

  
 задоволеність роллю організації в житті місцевого 

суспільства 
 

7.2 
Показники роботи будівельної організації  

з підвищення задоволеності персоналу 
 

7.2.1 Досягнення:  

  
вимоги до компетентності порівняно з наявною 

компетентністю 
 

  продуктивність  

  
успішність професійної підготовки і розвитку для 

досягнення поставлених цілей 
 

  зовнішні премії і визнання  

7.2.2 Мотивація і залучення персоналу:  

   участь в групах по поліпшенню  
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   вимірювані переваги роботи в групах  

   подачу пропозицій по поліпшенню  

  визнання заслуг окремих працівників і груп  

   реагування на результати опиту працівників  

   рівень професійної підготовки  

7.2.3 Задоволеність умовами роботи:  

   пропуски робочих днів  

   рівень травматизму і захворюваності  

   скарги  

   тенденції в прийомі на роботу  

   текучість кадрів  

   страйки  

  
 використання працівниками зручностей і послуг, що 

надаються організацією 
 

7.2.4 Взаємодія з адміністрацією:  

   точність і чіткість дій адміністрації  

   результативність обміну інформацією  

   швидкість відповідей на запити і скарги  

   оцінка адміністрацією результатів навчання  

 

Примітка 7:  

а) для п. 7.1 - дані показники характеризують сприйняття персоналом 

організації (ці показники визначаються, наприклад, на основі обстеження 

персоналу, інтерв'ю, анкетування і тому подібне). 

б) для п. 7.2 - це внутрішні показники діяльності, використовувані для 

моніторингу, розуміння, прогнозування і вдосконалення роботи організації по 

підвищенню задоволеності персоналу. 
 

Табл. 1.9 

ДІАГНОСТУВАННЯ ВПЛИВУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

НА СУСПІЛЬСТВО 

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 
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8 
ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА 

СУСПІЛЬСТВО 
10% 

8.1 
Показники сприйняття суспільством  

діяльності будівельної організації 
 

8.1.1 Діяльність організації як члена суспільства:  

  інформаційну відвертість по відношенню до суспільства  

  надання рівних можливостей при взаємодії з організацією  

  дія на місцеву і національну економіку  

  взаємини з органами влади  

  етична поведінка  

  репутацію як працедавця  

8.1.2 Участь в житті суспільства:  

  участь в системі освіти і навчання  

  
взаємодія з місцевими органами влади по відповідних 

видах діяльності 
 

  підтримка охорони здоров'я і соціального забезпечення  

  підтримка спорту і організація дозвілля  

  участь в добродійності і суспільних роботах  

8.1.3 Отримання нагород від органів влади і громадських організацій  

8.1.4 
Зниження і запобігання шкідливій дії її роботи або продукції 

протягом всього життєвого циклу: 
 

  
зниження випадків захворювань і травматизму серед 

населення 
 

  підвищення безпеки  

  зменшення забруднення і шкідливих викидів, шуму  

Продовження табл. 1.9 

1 2 3 

  аналіз ланцюжка постачань  

  
оцінка екологічної чистоти роботи, продукції і послуг 

протягом всього життєвого циклу 
 

8.1.5 Звітність про діяльність по збереженню ресурсів і економії:  

  вибір виду транспорту  

  екологічна дія  

  скорочення відходів і їх знищення  

  економію сировини  

  
зниження споживання ресурсів (наприклад, газ, вода 

енергія) 
 

  використання матеріалів, що повторно переробляються  

8.2 
Показники роботи будівельної організації  

з підвищення задоволеності суспільства 
 

8.2.1 Дія на рівень зайнятості  

8.2.2 Взаємодія з органами влади по таких питаннях як:  

  сертифікація  
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  імпорт і експорт  

  планування  

  дозвіл на випуск продукції  

8.2.3 Облік інтересів суспільства  

8.2.4 

Обмін інформацією про практику хорошої роботи як соціально 

відповідальної організації, практиці аудиту і звітності перед 

суспільством 

 

 

Примітка 8: 

а) Дані показники характеризують сприйняття суспільством організації (ці 

показники визначаються, наприклад, на основі обстежень, незалежних відгуків, 

публічних заходів, думки органів влади). 

б) Це внутрішні показники діяльності, використовувані для моніторингу, 

розуміння, прогнозування і вдосконалення роботи організації по підвищенню 

задоволеності суспільства. Залежно від сфери діяльності організації дана 

інформація може містити внутрішні показники, що характеризують області 

оцінки, названі в складовій 8а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 1.10 

ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ  

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

№ пп Складові критерію менеджменту організації  

оці

нк

а 

скл

адо

вої 

кр

ите

рі

ю, 

%  

1 2 3 

9 РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 15% 

9.1 Фінансові показники роботи будівельної організації  

9.1.1 Показники рентабельності:  

  реалізованої продукції  
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  основній діяльності  

  активів  

  інвестицій  

  виробничих фондів  

9.1.2 Показники прибутку:  

  прибуток від реалізації  

  прибуток від фінансово-господарської діяльності  

  чистий прибуток  

9.1.3 Показники фінансового стану:  

  фінансова стійкість  

  ліквідність  

  оборотність оборотного капіталу  

  
оцінка можливого банкрутства (коефіцієнт відновлення 

платоспроможності і ін.); 
 

  виконання бюджету  

9.2 
Якість продукції/послуг та інші результати роботи  

будівельної організації 
 

9.2.1 Діяльність в цілому:  

  
частка, яку займає продукція (послуги) організації на 

ринку 
 

  експорт  

  освоєння нових видів продукції (послуг)  

  час виходу нової продукції (послуг) на ринок  

  об'єм продажів в натуральному виразі  

9.2.2 Якість продукції (послуг):  

  
зіставлення з продукцією (послугами) кращих організацій - 

бенчмаркінг 
 

  рівень дефектності  

Продовження 1.10  

1 2 3 

  
добровільна сертифікація, зокрема сертифікація систем 

менеджменту 
 

9.2.3 Процеси:  

  впровадження нових процесів і технологій  

  поліпшення в процесах  

  час виконання процесів  

  завершеність  

  продуктивність  

  стабільність  

9.2.4 Інформація і знання:  

  
засоби розповсюдження інформації про організацію і її 

продукцію (послугах) 
 

  повнота  
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  доступність  

  достовірність  

  доцільність  

  своєчасність  

  цінність інтелектуальної власності  

9.2.5 Партнерство:  

  

взаємодія з партнерами, включаючи факти сумісного 

створення більшої цінності, сумісних поліпшень і інновацій, 

заохочення партнерів  

 

  

взаємодія з постачальниками, включаючи ціну продукції 

(послуг), що купується, її дефектність, чуйність постачальників 

на звернення організації 

 

9.2.6 Будівлі, устаткування і матеріали:  

  показник дефектності  

  оборотність товарних запасів  

  коефіцієнт використання  

9.2.7 Технологія:  

  показник інновацій  

  патенти, ліцензійні платежі  

 

Примітка 9: 

а) для п.9.1 - оцінюються на основі результатів аналізу, представлених у 

вигляді графіків, таблиць і діаграм. 

б) для п.9.2 - об'єктами оцінки можуть бути будь-які нефінансові результати. 

Показники можуть бути виражені в абсолютних, умовних або відносних 

величинах. 
 



Табл. 1.11 

ЗВЕДЕНА ОЦІНКА ГРУПИ КРИТЕРІЇВ «МОЖЛИВОСТІ»  
Елемент 1:   Досконалість 0% 25% 50% 75% 100% 

1.1 Обгрунтованість 
- підхід логічно обгрунтовано 

- підхід має розроблені процеси 

- підхід орієнтований на потреби 

зацікавлених сторін 

- вдосконалення були впроваджені у 

підхід по мірі застосування 

немає свідоцтва 

або випадкові 
певні свідоцтва свідоцтва 

більшість ясних 

свідоцтв 

всесторонні 

свідоцтва 

1.2 Інтегрованість 
- підхід підтримує стратегію 

- підхід погоджено з іншими підходами 

немає свідоцтва 

або випадкові 
певні свідоцтва свідоцтва 

більшість ясних 

свідоцтв 

всесторонні 

свідоцтва 

Оцінка елементу, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

Елемент 2: Розгортання підходу 0% 25% 50% 75% 100% 

2.1 Повнота впровадження: 
- підхід впроваджено у відповідних 

сферах діяльності організації 

немає свідоцтва 

або випадкові 

впроваджено в 1/4 

можливих сфер 

впроваджено в 1/2 

можливих сфер 

впроваджено в 3/4 

можливих сфер 

впроваджено в усіх 

можливих сферах 

2.2 Системність: 
- підхід розгорнутий своєчасно, 

структуровано з можливістю реагувати на 

зміни у середовищі під час потреби 

немає свідоцтва 

або випадкові 
певні свідоцтва свідоцтва 

більшість ясних 

свідоцтв 

всесторонні 

свідоцтва 

Оцінка елементу, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

Елемент 3:  

Оцінка і досконалість підходу 
0% 25% 50% 75% 100% 

3.1 Вимірювання: 
- проводяться регулярні вимірювання 

результативності і ефективності підходу 

та його розгортання 

- обрано необхідні показники для 

вимірювання 

немає свідоцтва 

або випадкові 
певні свідоцтва свідоцтва 

більшість ясних 

свідоцтв 

всесторонні 

свідоцтва 

2.2 Вивчення та творчість      

- на основі вивчення визначається 

найкращий досвід як внутрішньо так й 

зовні організації, можливості для 

поліпшення 
немає свідоцтва 

або випадкові 
певні свідоцтва свідоцтва 

більшість ясних 

свідоцтв 

всесторонні 

свідоцтва 

- застосовується творчий підхід для 

визначення можливостей для покращання 
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Продовження табл. 1.11 
Елемент 3:  

Оцінка і досконалість підходу 
0% 25% 50% 75% 100% 

3.3 Вдосконалення та інновації: 
- результати вимірювань, вивчення та 

творчості застосовуються для визначення, 

ранжування, планування та впровадження 

поліпшень 

немає свідоцтва 

або випадкові 
певні свідоцтва свідоцтва 

більшість ясних 

свідоцтв 

всесторонні 

свідоцтва 

Оцінка елементу, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

 

Табл. 1.12 

ЗВЕДЕНА ОЦІНКА ГРУПИ КРИТЕРІЇВ «РЕЗУЛЬТАТИ»  
Елемент 4:    

Повнота та представництво 
0% 25% 50% 75% 100% 

4.1 Повнота охоплення 
Представлені результати: 

- мають відношення до потреб та 

очікувань зацікавлених сторін 

- погоджуються зі стратегією та 

політиками організації 

- найважливіші ключові результати 

визначені та ранжовані 

- взаємозалежності між відповідними 

результатами зрозумілі 

результати не 

представлені або 

мають 

випадковий 

характер 

представлені відповідні 

результати приблизно для 

1/4 можливих сфер 

діяльності організації 

представлені відповідні 

результати приблизно 

для 1/2 можливих сфер 

діяльності організації 

представлені 

відповідні результати 

приблизно для 3/4 

можливих сфер 

діяльності організації 

представлені 

відповідні 

результати 

приблизно для усіх 

можливих сфер 

діяльності 

організації 

4.2 Цілісність 
- результати своєчасні, достовірні та 

точні 

результати не 

представлені або 

мають 

випадковий 

характер 

приблизно 1/4 

представлених 

результатів є 

своєчасними, 

достовірними та точними 

приблизно 1/2 

представлених 

результатів є 

своєчасними, 

достовірними та 

точними 

приблизно 3/4 

представлених 

результатів є 

своєчасними, 

достовірними та 

точними 

Усі представлені 

результати є 

своєчасними, 

достовірними та 

точними 

4.3 Сегментування 
- результати відповідним чином 

сегментовані 

сегментування 

не представлено 

застосоване 

сегментування 

простежується тільки у 

1/4 результатів 

застосоване 

сегментування 

простежується тільки у 

1/2 результатів 

застосоване 

сегментування 

простежується тільки 

у 3/4 результатів 

застосоване 

сегментування 

простежується для 

усіх результатів 

Оцінка елементу*, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

* Примітка: Підсумкова оцінка по елементу 4 «Повнота та представництво» не повинна перевищувати оцінку, яка отримана за повноту охоплення. 
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Продовження табл. 1.12 

Елемент 5: Досягнення 0% 25% 50% 75% 100% 

5.1 Тенденції (за останні 3-5 років): 

- тенденції є позитивними і/або 

простежуються підтримувані показники 

доброї роботи 

результати не 

представлені або 

представлена 

інформація 

випадкового 

характеру 

позитивні тенденції і/або 

підтримувані показники 

доброї роботи 

простежуються приблизно 

для 1/4 результатів більш, 

ніж 3-х років 

позитивні тенденції 

і/або підтримувані 

показники доброї 

роботи простежуються 

приблизно для 1/2 

результатів більш,  

ніж 3-х років 

позитивні тенденції 

і/або підтримувані 

показники доброї 

роботи 

простежуються 

приблизно для 3/4 

результатів більш, 

 ніж 3-х років 

позитивні 

тенденції і/або 

підтримувані 

показники доброї 

роботи 

простежуються 

приблизно для усіх 

результатів більш, 

ніж 3-х років 

5.2 Цільові показники: 
- показники встановлені для ключових 

результатів 

- показники є адекватними відносно 

стратегії і політикам 

- показники досягнуті 

цільові 

показники не 

представлені або 

представлена 

інформація 

випадкового 

характеру 

цільові показники 

встановлені, є 

адекватними та 

досягаються приблизно 

для 1/4 ключових 

результатів 

цільові показники 

встановлені, є 

адекватними та 

досягаються приблизно 

для 1/2 ключових 

результатів 

цільові показники 

встановлені, є 

адекватними та 

досягаються 

приблизно для 3/4 

ключових результатів 

цільові показники 

встановлені, є 

адекватними та 

досягаються 

приблизно для усіх 

ключових 

результатів 

5.3 Порівняння: 
- порівняння проведено для ключових 

результатів 

- порівняння є доречними 

- порівняння є сприятливими 

порівняння не 

представлені або 

представлена 

інформація 

випадкового 

характеру 

порівняння проведені, є 

сприятливими та 

доречними для 1/4 

ключових результатів 

порівняння проведені, є 

сприятливими та 

доречними для 1/2 

ключових результатів 

порівняння проведені, 

є сприятливими та 

доречними для 3/4 

ключових результатів 

порівняння 

проведені, є 

сприятливими та 

доречними для усіх 

результатів 

5.4 Причини: 
- взаємозв’язок між досягнутими 

результатами та їх можливостями є 

зрозумілою 

- враховуючи представлені свідоцтва, є 

впевненість, що позитивні показники 

роботи у майбутньому будуть 

підтримуватися  

результати не 

представлені або 

представлена 

інформація 

випадкового 

характеру 

взаємозв’язок 

простежується приблизно 

для 1/4 результатів, з 

цього приводу 

представлені певні 

свідоцтва, що у 

майбутньому показники 

роботи будуть 

підтримуватися 

взаємозв’язок 

простежується 

приблизно для 1/2 

результатів, з цього 

приводу представлені  

свідоцтва, що у 

майбутньому показники 

роботи будуть 

підтримуватися 

взаємозв’язок 

простежується 

приблизно для 3/4 

результатів, з цього 

приводу вочевідь 

представлені  

свідоцтва, що у 

майбутньому 

показники роботи 

будуть 

підтримуватися 

взаємозв’язок 

простежується 

приблизно для усіх 

результатів, з цього 

приводу 

представлені 

всесторонні 

свідоцтва, що у 

майбутньому 

показники роботи 

будуть 

підтримуватися 

Оцінка елементу, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  



2 етап: 

Оцінка по групі критеріїв «можливості» проводиться по двох аспектах: 

досконалість підходу та повнота підходу. 

При оцінці досконалості підходу враховується: 

а) обгрунтованість: 

- наскільки обгрунтовані вживані методи і форми роботи; 

- наскільки системно (комплексно) вони застосовуються у «вертикальному» 

розрізі - по рівнях управління, в «горизонтальному» розрізі - по структурних 

підрозділах та сферах діяльності будівельної організації; 

- наскільки ці методи націлені на попередження помилок; 

- наскільки підхід орієнтований на потребі зацікавлених сторін. 

б) інтегрованість: 

- наскільки підхід направлений на реалізацію політики і стратегії в 

будівельній організації; 

- наскільки підхід узгоджений з іншими підходами, використовуваними в 

будівельній організації; 

- чи розробляються заходи щодо поліпшення підходів після аналізу і оцінки 

їх ефективності; 

- у якому ступені вживані підходи і поліпшення цих підходів упроваджені в 

будівельній організації. 

При оцінці повноти підходу враховується, наскільки широко 

застосовуються методи і форми роботи, що відносяться до певного критерію, 

зокрема: 

- на різних рівнях управління; 

- у різних підрозділах і по всіх аспектах будівельної діяльності; 

- стосовно відповідних процесів; 

- стосовно всіх видів будівельної діяльності; 

- системність, тобто наскільки комплексно (структуровано) застосовується 

підхід. 

Шкала оцінки по цих аспектах приведена в табл. 1.11. 

Студент визначає оцінку у відсотках окремо для досконалості підходу і для 

повноти підходу і потім загальну (як правило, середню) оцінку у відсотках 

переводить у відповідне для кожного критерію число балів. 

Спочатку студент визначає оцінку по кожній складовій, потім обчислює 

середньоарифметичну по кожному критерію. Наприклад, якщо 5а – 30%, 5б – 

40%, 5в – 20%, 5г – 50%, то оцінка п’ятого критерію: (30+40+20+50)/4=35%. 

Відсотки кожного критерію переводяться в суму балів,  бальні оцінки усіх п'яти 

критеріїв складаються, а  отримана таким чином сума є остаточною оцінкою.  

Оцінка по групі критеріїв «результати» проводиться по значеннях 

досягнутих показників, тобто по досягненню цілей і по повноті охоплення цими 

показниками різних процесів діяльності будівельної організації. 

При оцінці досягнення цілей враховуються: 

- позитивні тенденції або стабільність високих значень показників за останні 
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3-5 років; 

- досягнення запланованих цілей; 

- порівняння з показниками інших будівельних організацій, включаючи 

найкращі; 

- докази того, що результати обумовлені підходами, що застосовуються. 

При оцінці повноти охоплення процесів діяльності будівельної організації 

враховується: 

- наскільки представлені показники охоплюють всі відповідні процеси 

діяльності; 

- наскільки повно представлені показники охоплюють результати, що 

відносяться до даної складової критерію; 

- наскільки представлені показники характерні для будівельної організації. 

Шкала оцінок по цих складових приведена в табл. 1.12. 

Студент визначає оцінку у відсотках окремо для досягнення цілей і для 

повноти охоплення процесів діяльності будівельної організації і потім загальну 

(як правило, середню) оцінку у відсотках переводить у відповідне для кожного 

критерію число балів. 

Доцільно при діагностуванні проілюструвати інформацію о результатах 

діяльності будівельної організації графіками, діаграмами з коментарями до них. 

3 етап: 
По результатах діагностування менеджменту будівельної організації 

заповнюється підсумковий лист по формі 1.  

4 етап: 
Далі, використовуючи дані підсумкового листа, схематично відобразити 

результати діагностування менеджменту. На рис. 3 наведено приклад стану 

менеджменту будівельної організації, де чітко простежується ІІ рівень зрілості 

(«пробудження»), тобто система менеджменту має потенціал для розвитку, проте 

ці можливості реалізуються слабо. Керівництву необхідно, проявивши 

ініціативу, виразно визначити цілі і розробити стратегію розвитку системи 

менеджменту на основі якості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 1 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЛИСТ ДІАГНОСТУВАННЯ  

МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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1. Критерії групи «МОЖЛИВОСТІ» 
 

Номер критерію 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Складові 

критерію 

1а  2а  3а  4а  5а  

1б  2б  3б  4б  5б  

1в  2в    4в  5в  

         5г  

           

Сума складових           

  :3  :3  :2  :3  :4 

Середня оцінка 

критерію, % 

          

 

2. Критерії групи «РЕЗУЛЬТАТИ» 
 

Номер критерію 6 %   7 %   8 % 9 % 

Складові 

критерію 

6а  1,2  7а  0,75  8а  9а  

6б  0,3  7б  0,25  8б  9б  

Сума складових             

          :2  :2 

Оцінка критерію, 

% 

            

 

Розрахунок загального числа балів: 
 

№ критерію Середня оцінка, % Вагомість Бали 

1 ... 1,0  

2 ... 1,0  

3 ... 1,0  

4 ... 1,0  

5 ... 1,0  

6 ... 1,5  

7 ... 1,0  

8 ... 1,0  

9 ... 1,5  

Загальна оцінка  
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Рис. 3  - Ілюстрація результатів діагностування менеджменту 

будівельної організації 

 

5 етап:  
Використовуючи інформацію, наведену у табл. 1.13, студенту необхідно 

узагальнити  висновки по результатах діагностування, визначити на якому рівні 

розвитку (зрілості) знаходиться менеджмент будівельної організації. 

 

Табл. 1.13  

РІВНІ РОЗВИТКУ/ЗРІЛОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Рівень 

Кіль-

кість 

балів 

Характеристика рівня розвитку/зрілості 

1 2 3 

I (0-20) 

«Невизначеність». Управління ведеться безсистемно, 

цілі не визначені, або дуже розпливчаті. Для подальшого 

розвитку необхідно в корені переглянути принципи 

ведення бізнесу. 

II (21-40) 

«Пробудження». Система менеджменту має 

потенціал для розвитку, проте ці можливості реалізуються 

слабо. Керівництву необхідно, проявивши ініціативу, 

виразно визначити цілі і розробити стратегію розвитку 

системи менеджменту на основі якості. 



34 

 

Продовження табл. 1.13 

1 2 3 

III (41-60) 

«Обізнаність». Система менеджменту в організації 

сформувалася. Необхідно акцентувати увагу на оптимізації 

бізнес-процесу і поліпшенні якості на кожному його етапі. 

Удосконалюючи систему управління, слід враховувати 

важливість споживача і важливість персоналу.  

IV (61-80) 

«Мудрість». Постійне вдосконалення якості 

менеджменту ведеться по більшості напрямів. Необхідно 

підтримувати динаміку поліпшень і почати перетворення 

проблемних сфер діяльності, що залишилися, 

використовуючи бенчмаркінг і інші стратегії вдосконалення. 

V (81-100) 

«Впевненість». Досягнуті максимальні результати по 

всіх напрямах управлінській діяльності, система 

менеджменту є еталонною. 

 

У табл. 1.13 наведено загальний приклад того, як критерії моделі ділової 

досконалості можуть бути пов'язані з рівнями зрілості. Тому, будівельній 

організації слід аналізувати свою діяльність щодо встановлених критеріїв, 

виявляти поточні рівні зрілості і визначати свої сильні і слабкі сторони.  

Критерії, приведені для вищих рівнів (IV і V), в змозі допомогти будівельній 

організації в розумінні проблем, що вимагають розгляду, і у визначенні 

поліпшень, необхідних для досягнення вищих рівнів зрілості. Зріла будівельна 

організація функціонує результативно і ефективно і добивається стійкого успіху. 

Це багато в чому залежить від керівників організації, які розуміють і 

задовольняють потреби і очікування зацікавлених сторін; ведуть моніторинг змін 

в середовищі організації; виявляють можливі області, що вимагають поліпшення 

і інновацій; визначають і розгортають стратегію і політику; встановлюють і 

структурують цілі; здійснюють менеджмент процесів і ресурсів; демонструють 

довіру до своїх працівників, що веде до зростання мотивації, прихильності і 

залученості; встановлюють взаємовигідні відносини з постачальниками і іншими 

партнерами. 
 

Третій розділ «НАПРЯМИ ДІЛОВОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ». 

За наслідками діагностування у третьому розділі курсової роботи 

розробляються напрями поліпшень і (або) інновацій будівельної організації. 

Пропозиції мають бути спрямовані як на удосконалення існуючих 

функціональних напрямів діяльності будівельної організації (адміністрування, 

планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, 

фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові 

нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, 

переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, 
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вихід на зовнішні ринки і т.д.).  

Розробка пропозицій повинна ґрунтуватися на виявлених у другому розділі 

недоліках менеджменту будівельної організації, наявних резервах її 

удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних 

організацій аналогічного та споріднених профілів діяльності (бенчмаркінгу). 

Напрями ділової досконалості менеджменту будівельної організації 

викладаються за такою структурою: 

- загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується 

здійснити); 

- обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та 

очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного 

ефекту. 

Приклад переліку напрямів вдосконалення менеджменту в будівельній 

організації: 

1) Раціоналізація ОСУ: 

1.1 раціоналізація організаційної структури управління шляхом залучення 

фахівців - маркетологів та менеджерів;  

1.2 поглиблення спеціалізації існуючих функціональних підрозділів з метою 

покращання стану організації планово-економічної роботи, бухгалтерського 

обліку, контролю за виконанням прийнятих рішень, ступеня впроваджень 

інформаційних технологій управління тощо. 

2) Розвиток персоналу:  

2.1 забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу працівників 

підприємства - оцінка результатів праці, «збагачення праці», мотивація праці; 

2.2 залучення молодих кадрів, які мають необхідну кваліфікацію для 

виконання певних функціональних обов’язків; 

2.3 професійний розвиток працівників шляхом стажування на провідних 

виробничих підприємствах, наукових центрах, вищих навчальних закладах; 

2.4 підтримка корпоративної культури трудового колективу. 

3) Удосконалення матеріально-технічної бази: 

3.1 звільнення від основних фондів, які не використовуються у зв'язку з 

моральним зносом або спрацюванням (наявність попиту на них та позитивної 

ліквідаційної вартості); 

3.2 удосконалення складу діючих основних фондів шляхом придбання або 

отримання в лізинг сучасніших, потужніших (за потреби) та економічних у 

використанні (енергоспоживання, ремонтопридатність, матеріаломісткість 

використання тощо) видів обладнання. 

4) Розвиток комплексу маркетингу: 

4.1 перспективи зростання інтенсивності потоку покупців за умов реалізації 

стратегії концентрованого маркетингу; 

4.2 постійний моніторинг стану ринку збуту продукції підприємства та його 

сегментація; 

4.3 концентрація маркетингових зусиль на тих групах продукції, по яких є 

досвід та конкурентні преваги; 
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4.4 повний або частковий вихід з неперспективних ринків для запобігання 

накопиченню збитків; 

4.5 припинення виробництва та збуту збиткової продукції та продукції, що не 

користується попитом; 

4.6 активна інноваційна політика, спрямована на створення нових видів 

продукції та користування перевагами нецінової конкуренції; 

4.7 впровадження маркетингу партнерських відносин для побудови 

ефективних систем взаємодії з ключовими постачальниками ресурсів та 

споживачами продукції підприємства. 

5) Розвиток фінансових ресурсів: 

5.1 залучення позикових фінансових ресурсів та їх обслуговування за рахунок 

грошових потоків, що генеруються у процесі основної діяльності; 

5.2 використання сучасних інструментів фінансового менеджменту для 

запобігання інфляційним та реальним втратам капіталу (обігових коштів), 

забезпечення їх швидкого та ефективного обороту, прискорення грошового 

обороту тощо. 

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ, що завершують основну частину курсової 

роботи, є стислим викладенням підсумків курсових досліджень. Коротко 

наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання 

розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності 

меті курсової роботи та поставленим у вступі завданням; пропозиції щодо 

ділової досконалості менеджменту будівельної організації, які  було детально 

обгрунтовано у другому розділі.  

 

2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1.1 Мова курсової роботи – державна, стиль - науковий, чіткий, без 

орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - логічна.  

3.1.2 Пояснювальна записка мінімальним обсягом 50 сторінок машинописного 

тексту. Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного 

білого паперу формату А4 (210×297 мм). У друкованому варіанті текст 

розташовується через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці, 

з висотою шрифту 14 кегль, 1,5 інтервала, шрифт - Times New Roman. 

Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах 

формату A3 (не більше за 40 рядків на сторінку). 

3.1.3 Текст пояснювальної записки курсової роботи розміщується на аркуші з 

дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - 20 мм, з правого — 10 мм, 

зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. 

3.1.6 Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно 

з планом, затвердженим у завданні на виконання курсової роботи. 

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» пишуться або друкуються 
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великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або 

друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком (за винятком 

заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 1,5 інтервалу текстового 

редактора. 

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки. 

3.2 Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до 

загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація 

без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших 

сторінок. 

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться 

після слів «РОЗДІЛ». Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, 

використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими 

ставиться крапка: наприклад, «2.3» (третій підрозділ другого розділу). Потім у 

тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з 

порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В 

кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього 

підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт 

може не мати заголовка.  

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 

3.3 Ілюстрації 
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті 

явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно 

бути посилання з коментарем. 

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі 

безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. 

Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної 

нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші 

за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях 

після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання 

в тексті. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад, другий рисунок першого розділу: «Рис. 1.2 – Назва рисунку».  

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно 

під ілюстрацією. 

3.4 Таблиці, формули, посилання 
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Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у 

межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис «Табл.» із 

зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, «Табл. 2.3» (третя таблиця 

другого розділу), нижче розміщується назва таблиці. 

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами 

пишеться: наприклад, «Продовження табл. 2.3». 

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці 

виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. 

Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові 

величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. 

Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери. 

Формули в курсовій роботі нумеруються у межах розділу. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими 

ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні 

відповідної формули в круглих дужках, наприклад: «(3.1)» (перша формула 

третього розділу). 

Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці та 

обов'язково мати одиницю виміру. Кожна таблиця повинна мати назву, яку 

розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово 

«Таблиця» починають із великої літери. Назву не підкреслюють. Заголовки граф 

починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне 

речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, 

щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за 

годинниковою стрілкою. 

Приклад побудови таблиці. 
Табл. (номер) 

Назва таблиці 

Головка    Заголовки граф 

    Підзаголовки граф 

Рядки     

     

     

Боковик (заголовки рядків)  Графи (колонки)  

 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче 

кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо 

рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності 

(=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба 

подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в 

формулі, і кожне — з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 

«де» без двокрапки. 

3.5 Список літератури 
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3.5.1 Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити 

порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад: «... у працях [1-9] ....». Кількість літературних джерел повинна 

складати не менш 20 позицій!             
Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють порядковим 

номером ілюстрації: наприклад, «рис. 2.3»; на формули - порядковим номером 

формули: наприклад, «у формулі (3.1)». Посилання у тексті на таблиці пишуть 

скорочено: наприклад, «у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та 

ілюстрації треба вживати скорочене слово «дивись»: наприклад, «див. табл. 1.2». 

3.5.2 Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел 

інформації у такій послідовності: 

а) закони України (у хронологічній послідовності); 

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності); 

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності); 

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок); 

д) статті з журналів (абетковий порядок); 

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються 

підприємством (абетковий порядок); 

ж) іншомовні джерела; 

з) електронні джерела. 

3.6 Додатки 
Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні матеріали, що 

становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у 

додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти 

сприяння курсової роботи: 

- реальні документи підприємства; 

- рекламні матеріали; 

- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, що 

розроблені в процесі виконання курсової роботи; 

- ілюстрації допоміжного характеру. 

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються в 

порядку посилань у тексті курсової роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
 

1.1 Курсова робота має виконуватися студентом відповідно до отриманого 
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завдання та календарного плану курсових досліджень. Трудомісткість курсової 

роботи складає 27 годин.  

1.2 Рекомендовані етапи виконання курсових досліджень: 

1 етап - опрацювання основної частини; 

2 етап - написання першого варіанта пояснювальної записки, подання її на 

ознайомлення викладачу. 

3 етап - усунення недоліків, написання остаточного варіанта пояснювальної 

записки, оформлення курсової роботи. 

4 етап - захист курсової роботи. 

1.3 Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, 

аргументованістю і відповідати таким вимогам: 

1) містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми; 

2) містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ПК; 

3) містити обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на 

досліджуваному об'єкті; 

4) мати належне оформлення; 

5) ілюстрація тексту пояснювальної записки графічними матеріалами: 

схемами, графіками, діаграмами тощо; 

6) пряме переписування (плагіат) в роботу матеріалів із літературних 

джерел та інформаційних ресурсів Інтернет є неприпустимим; 

7) бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком 

навчального процесу, який затверджено ректором ОДАБА. 

1.4 Оцінювання результатів курсової роботи відбувається за такими 

загальними критеріями: 

«вiдмiнно» - завдання виконано повністю, вiдповiдь обґрунтовано, 

висновки та пропозиції аргументовано i оформлено належним чином; 

«добре» - завдання виконано повністю, але допущені незначні неточності у 

розрахунках або оформленні; або при належному оформленні завдання виконано 

не менше ніж на 80%;  

«задовільно» - завдання виконано не менше ніж на 70% за умови належного 

оформлення; або не менше ніж на 80% якщо допущені незначні помилки у 

розрахунках або оформленні. 

1.5 Курсова робота, яка не відповідає наведеним загальним вимогам, не 

містить матеріалів конкретного дослідження теми, обгрунтованих пропозицій, 

до захисту не допускається. 

1.6  Порушення студентом календарного плану виконання курсової роботи 

фіксується викладачем, який інформує завідувача кафедри з метою прийняття 

адекватних заходів.  

1.7 У випадках відставання від графіка студент зобов'язаний надати 

письмові пояснення викладачу або завідувачу кафедри. 
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1. В останні декілька років значною мірою упущені найважливіші ринкові 

позиції в нових секторах будівельного комплексу.  Зараз організація втрачає 

щорічно приблизно 3% ринку (примітка автора - цифра умовна). 

2. В організації низька продуктивність праці – як порівняно з компаніями-

конкурентами, що працюють на цьому ж ринку, так і порівняно з аналогічними 

компаніями, що працюють в інших регіонах.  

3. Головний офіс має застарілу вертикальну, «шахтну» організаційну 

структуру. Це веде до ізольованості департаментів. Практично немає 

«горизонтальних» проектних команд (примітка автора - ця проблема може 

бути тільки для крупних будівельних організацій). 

4. В організації неефективна система планування і контролю виконання 

планів. 

5. Явно недостатні інформаційні потоки – як «по вертикалі», так і особливо 

«по горизонталі». Відсутній корпоративний інформаційний портал. 

6. Відсутні сучасні системи мотивації, орієнтовані на кінцеві результати 

організації. 

7. Відсутня система навчання керівників сучасним підходам до управління, 

ці підходи не використовуються в роботі будівельної організації. 

8. В організації слабка система ухвалення управлінських рішень. Це 

виявляється в повільності узгоджень, в ухваленні проміжних, непринципових 

рішень, наявності «зависших» питань, небажанні керівників брати на себе 

відповідальність, в малопродуктивних селекторних нарадах. 

9. В організації відчувається добросердя, потурання (попустительство) 

відносно виявлених недоліків, невиконання завдань і планів, слабкий попит з 

підлеглих  за погану роботу. 

10. Не організована система обміну досвідом – як між філіями організації, так 

і між досліджуваною організацією і іншими організаціями будівельного 

комплексу. 

11. Немає стратегії розвитку, заснованих на ній стратегічних і тактичних 

планів роботи. 

12. Великий обсяг дебіторської заборгованості, слабо поставлена робота з 

дебіторською заборгованістю. 

13. Слабо розвинутий менеджмент персоналу, немає системи управління 

розвитком персоналу, керівний кадровий склад формується за галузевим 

принципом – основним критерієм прийому на роботу служить досвід роботи в 

галузі, приналежність «системі», практично немає «свіжої крові». 

14. Слабо поставлена маркетингова робота, аналіз ринку і конкурентів 

проводиться рідко, не в повному об'ємі, маркетингові результати не є істотним 

критерієм ухвалення стратегічних, інвестиційних рішень. 

15. Великий відсоток морально застарілого устаткування. 

16. Організація програє в цінах послуг конкурентам. 


