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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Підвищення ролі будівельного комплексу та його впливу на су-
часну економіку, задоволення попиту населення на будівельні послу-
ги викликало необхідність поглибленого вивчення сучасних методів 
забезпечення якості продукції підприємств будівельного комплексу 
України.

Керівники більшості підприємств усвідомлюють, що домогтися 
серйозних економічних успіхів на внутрішньому й зовнішньому рин-
ках в умовах жорсткої конкуренції можна тільки шляхом постійного 
поліпшення якості продукції, що випускається. Тому на підприємс-
твах будівельного комплексу України активізувалася діяльність із 
створення, впровадження й сертифікації систем якості відповідно до 
вимог міжнародних стандартів ІSО серії 9000. Якщо в 1998 р. кількість 
вітчизняних підприємств та організацій, що отримали сертифікат 
відповідності стандартів якості вимогам міжнародних стандартів ІSО 
серії 9000, обчислювалася десятками, то в 2007 р. — уже тисячами.

Мета вивчення дисципліни “Управління якістю в будівництві” — 
опанувати особливості системи управління якістю в будівельному 
комплексі, визначити специфіку надання якісних будівельних пос-
луг суб’єктам ринкової економіки. Управління якістю відповідно до 
загальноприйнятих стандартів дає можливість оптимізувати витрати 
коштів і часу, підвищувати якість будівельних послуг.

Дисципліна “Управління якістю в будівництві” тісно пов’язана з 
теоретичними і практичними проблемами менеджменту, стратегічно-
го планування, інноваційного та інвестиційного менеджменту, мар-
кетингу, управління персоналом, фінансами, макро- і мікроекономі-
кою.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти ос-
новними поняттями і визначеннями, вивчити та навчитися застосо-
вувати отриманні знання на практиці, навчитися виконувати конк-
ретні управлінські дії, необхідні для організації управління якістю 
будівельної продукції.

Вивчення дисципліни супроводжується практичними і семі-
нарськими заняттями, а також виконанням курсової роботи (перелік 
тем курсових робіт і контрольних запитань наведено у програмі). 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“УПрАВЛіННЯ  ЯКіСТЮ  бУдіВЕЛЬНОгО  ВИрОбНИцТВА” 

№ 
пор.

назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теоритичні основи управління якістю
1 Загальна система управління якістю
2 Основні поняття в системі управління якістю
3 Розвиток управління якістю та загального менеджменту
4 Сучасні стандарти управління та забезпечення якості

Змістовий модуль ІІ. Принципи управління якістю 
будівельної продукції

5 Продукція будівельного комплексу України
6 Система управління якістю будівельної продукції
7 Розробка проекту системи управління якістю 

будівельно-монтажних робіт
8 Впровадження системи управління якістю будівельної 

організації
9 Організація управління якістю на підприємствах 

промисловості будівельних матеріалів і виробів
Змістовий модуль ІІІ. Організаційні заходи з підвищення 
якості будівельної продукції

10 Організаційні заходи з реалізації комплексної програми 
управління якістю будівельної продукції

11 Стандартизація будівельної продукції як основний напрям 
забезпечення якості

12 Соціально-економічне забезпечення підвищення якості 
будівельної продукції
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ЗМіСТ  
дисципліни 

“УПрАВЛіННЯ  ЯКіСТЮ  бУдіВЕЛЬНОгО  ВИрОбНИцТВА”

Змістовий модуль І. Теоретичні основи управління якістю

Тема 1. Загальна система управління якістю
Роль управління якістю в системі загального менеджменту. Уп-

равління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності. 
Формування якості. Петля якості. Прицип відображення якості. 

Література [2–4; 12]

Тема 2. Основні поняття в системі управління якістю
Сутність понять “управління якістю” та “система управління якіс-

тю”. Цілі та політика якості. Система забезпечення якості. 
Література [2–4; 12]

Тема 3. розвиток управління якістю та загального 
менеджменту

Етапи формування управління якістю в ХХ ст. Розвиток системи 
управління якістю. Хронологія розвитку системи управління якіс-
тю.

Література [2–4; 10; 14]

Тема 4. Сучасні стандарти управління та забезпечення 
якості

Стандартизація вимог до якості (ISO серії 9000). Рівні 
стандартизації та види стандартів. Міжнародна стандартизація. 
Європейська стандартизація.

Література [2–4; 14–17]

Змістовий модуль ІІ.  Принципи управління якістю будівельної 
продукції

Тема 5. Продукція будівельного комплексу України
Структура будівельного комплексу. Підприємства будівельного 

комплексу. Будівельна продукція, порядок та особливості її форму-



6

вання. Розвиток системи якості в будівельному комплексі України. 
Організаційно-методичні документи з формування системи якості в 
будівельних організаціях. 

Література [11; 13]

Тема 6. Система управління якістю будівельної продукції
Склад системи управління якістю в будівельних організаціях. 

Порядок створення органів управління якістю в будівельних органі-
заціях. нормативно-методичні документи забезпечення управління 
якістю будівельної продукції. Роль головного інженера будівельної 
організації та його служб у системі управління якістю будівельної 
продукції.

Література [6–8; 11]

Тема 7. розробка проекту системи управління якістю 
будівельно-монтажних робіт

Розпорядчі документи для підготовки проекту системи управ-
ління якістю будівельно-монтажних робіт. Порядок формування 
координаційно-робочої групи. Порядок проведення аналізу якості 
будівельних робіт. Розробка організаційних заходів для поліпшен-
ня якості будівельних робіт. Підготовка технічного завдання для 
розробки проекту системи управління якістю будівельної організації. 
Розробка стандартів підприємства. Розробка робочого проекту систе-
ми управління якістю будівельної організації.

Література [6–8; 11]

Тема 8. Впровадження системи управління якістю 
будівельної організації 

Планування показників визначення якості будівельної продукції 
за її видами. Розробка системи вхідного контролю проектної органі-
зації. Розробка технологічної документації виконання будівельних 
робіт. Організація вхідного контролю якості будівельних матеріалів, 
виробів і конструкцій. Впровадження схем операційного контролю 
якості на базі технологічних карт. Організація самоконтролю якості 
на робочих місцях. Організація приймального контролю лінійними 
керівниками будівельної організації.

Література [5–8; 11]
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Тема 9. Організація управління якістю на підприємствах 
промисловості будівельних матеріалів і виробів

Продукція підприємств промисловості будівельних матеріалів, її 
призначення та особливості виготовлення. Формування служби уп-
равління якістю на підприємствах будівельних матеріалів. Підготов-
ка нормативних документів з визначення вимог до якості продукції. 
Розробка стандартів продукції підприємства. Роль та значення лабо-
раторій підприємств в організації вхідного контролю якості будівель-
них матеріалів для виготовлення виробів та конструкцій. Організація 
операційного, виробничо-лабораторного і технологічного контролю.

Література [6–9; 11]

Змістовий модуль ІІІ.  Організаційні заходи з підвищення 
якості будівельної продукції

Тема 10.  Організаційні заходи з реалізації комплексної 
програми управління якістю будівельної продукції

Аналіз причин незадовільної якості будівельної продукції. Розроб-
ка технічних, організаційних і соціальних заходів з підвищення 
якості будівельної продукції на всіх рівнях управління. Базові чин-
ники підвищення якості будівельних робіт. Планування показників 
якості. Організація системного контролю якості будівельних робіт та 
виготовлення будівельних конструкцій. Реалізація технічних, еконо-
мічних, організаційних і соціальних заходів з підвищення якості буді-
вельної продукції. Удосконалення методів управління якістю буді-
вельної продукції та продукції промислових підприємств будівельної 
індустрії. Організація претензійної роботи. Роль лінійного персоналу 
будівельної організації в реалізації програми підвищення якості буді-
вельної продукції.

Література [1–5]

Тема 11.  Стандартизація будівельної продукції як основний 
напрям забезпечення якості

Роль та значення стандартизації продукції. Документальне за-
безпечення стандартизації продукції. Порядок розробки стандартів 
якості продукції. Впровадження стандартів якості в будівельних 
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організаціях і на промислових підприємствах будівельної індустрії. 
Метрологічне забезпечення контролю якості будівельної продукції. 
Атестація продукції.

Література [14–17]

Тема 12.  Соціально-економічне забезпечення підвищення 
якості будівельної продукції 

Розробка системи мотивації працівників у процесі впроваджен-
ня стандартів якості продукції. Форми матеріального та морального 
стимулювання працівників за високу якість продукції. Роль держав-
них приймальних комісій у процесі визначення якості завершених 
будівельних об’єктів. 

Література [5; 11]

ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КУрСОВОЇ  рОбОТИ

Курсову роботу студенти виконують у формі реферату, який скла-
дається з двох частин: теоретичної, де висвітлюються теоретичні під-
ходи, проблеми певного напряму; практичної, де наводиться приклад 
застосування теоретичних аспектів діяльності підприємства (органі-
зації) будівельного комплексу.

Курсову роботу доцільно виконувати на прикладі з використан-
ням даних підприємства (організації) за місцем роботи студента. Для 
розв’язання курсового завдання рекомендується послуговуватися 
реальними документами, нормативами тощо, які застосовуються від-
повідними підрозділами (службами) підприємства.

Тему курсової роботи студент вибирає за предметом, використо-
вуючи останню цифру своєї залікової книжки, або вибирає іншу тему, 
пов’язану з місцем роботи, яку він узгоджує з викладачем.

Курсова робота повинна мати таку будову:
1. Титульна сторінка.
2. Вступ (1 сторінка).
3. Теоретична частина (7–10 сторінок).
4. Практична частина (4–6 сторінок).
5. Висновки (1 сторінка).
6. Список використаної літератури (не менш як 10 позицій, періо-

дичні видання та інформація з Інтернету).
7. Додатки (за потреби).
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Загальний обсяг курсової роботи — 15–20 аркушів формату А-4 
друкованого тексту (на аркуші 60 знаків шрифтом 14, 30 рядків).

Курсову роботу слід оформлювати відповідно до методичних до-
кументів МАУП.

Перед написанням курсової роботи рекомендується виписати 
ключові слова.

ТЕМИ  КУрСОВИХ  рОбіТ

 1. Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяль-
ності. 

 2. Формування політики якості господарюючого суб’єкта.
 3. Рівні стандартизації та види стандартів.
 4. Будівельна продукція, порядок та особливості її формування.
 5. Організаційно-методичні документи з формування системи 

якості в будівельних організаціях. 
 6. Склад системи управління якістю продукції будівельних органі-

зацій.
 7. Формування органів управління якістю в будівельних організа-

ціях.
 8. нормативно-методичні документи забезпечення якості будівель-

ної продукції.
 9. Розробка організаційних заходів для поліпшення якості будівель-

них робіт.
 10. Розробка стандартів будівельного підприємства.
 11. Розробка стандартів підприємства з виготовлення будівельних 

конструкцій.
 12. Розробка системи вхідного контролю проектної документації 

будівельної організації.
 13. Розробка проектів організації будівництва.
 14. Організація вхідного контролю якості будівельних матеріалів і 

конструкцій.
 15. Організація схеми операційного контролю якості на базі техноло-

гічних карт.
 16. Організація самоконтролю якості на робочому місці монтажни-

ка.
 17. Організація самоконтролю якості на робочому місці муляра.
 18. Організація самоконтролю якості на робочому місці штукатура.
 19. Організація вхідного контролю якості будівельних матеріалів ла-

бораторіями на промислових підприємствах 
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ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Значення будівельної галузі для народного господарства держа-
ви.

 2. Структура будівельного комплексу України.
 3. Поняття будівельної, монтажної, спеціалізованої будівельної ор-

ганізації.
 4. Поняття підприємства промисловості будівельних матеріалів.
 5. Класифікація підприємств промисловості будівельної галузі.
 6. Будівельна продукція: порядок формування та особливості.
 7. Класифікація продукції заводів будівельної індустрії.
 8. Організаційні форми управління в будівельній галузі.
 9. Концепція формування сучасної системи управління якістю.
 10. Принцип відображення якості.
 11. Система забезпечення якості будівельної продукції.
 12. Рівні стандартизації та види стандартів.
 13. Міжнародна стандартизація.
 14. Європейська стандартизація.
 15. Організаційно-методичні документи формування системи якості 

будівельної продукції.
 16. Склад системи управління якістю в будівельних організаціях.
 17. Органи управління якістю в будівельних організаціях.
 18. Порядок формування координаційної робочої групи, її повнова-

ження.
 19. Склад організаційних заходів для поліпшення якості будівельних 

робіт.
 20. Порядок розробки стандартів підприємства.
 21. Склад робочого проекту системи управління якістю будівельної 

організації.
 22. Показники визначення якості будівельної продукції за її видами.
 23. Система вхідного контролю проектної документації.
 24. Система вхідного контролю якості будівельних матеріалів і конс-

трукцій.
 25. Схема операційного контролю якості на базі операційних карт.
 26. Організація самоконтролю якості на робочих місцях.
 27. Організація приймального контролю робіт лінійними керівника-

ми.
 28. Служби управління якістю на підприємствах промисловості буді-

вельних матеріалів.
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 29. Організація лабораторного контролю якості будівельних ма-
теріалів.

 30. Технічні заходи для підвищення якості будівельної продукції.
 31. Організаційні заходи для підвищення якості будівельної продук-

ції.
 32. Методи вдосконалення управління якістю будівельної продук-

ції.
 33. Методи вдосконалення управління якістю на підприємствах буді-

вельної індустрії.
 34. Метрологічне забезпечення контролю якості будівельної продук-

ції.
 35. Атестація продукції.
 36. Підготовка кадрів у системі управління якістю продукції.
 37. Порядок атестації робітників у системі управління якістю. 
 38. Порядок атестації лінійних керівників у системі управління якіс-

тю. 
 39. Проекти виробництва робіт. Порядок розробки та затвердження.
 40. Порядок ведення виконавчої документації з якості.
 41. Порядок ведення журналів робіт на будівництві об’єктів.
 42. Організація претензійної роботи в будівництві.
 43. Економічні методи стимулювання робітників для забезпечення 

високої якості продукції.
 44. Економічні методи стимулювання лінійних керівників для забез-

печення високої якості продукції.
 45. Економічна ефективність впровадження системи управління 

якістю будівельної продукції.
 46. Принцип відображення якості.
 47. Формування якості продукції у сфері будівельного виробництва.
 48. Поняття “петля якості”.
 49. Поняття виробничої якості.
 50. Поняття експлуатаційної якості.
 51. Поняття системи якості.
 52. Цілі й політика підвищення якості.
 53. Забезпечення якості в будівельній сфері.
 54. Етапи формування управління якістю. 
 55. Хронологія розвитку систем управління якістю.
 56. Хронологія розвитку систем управління якістю в будівництві.
 57. Світовий досвід сертифікації.
 58. Державна політика у сфері якості.
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 59. Інструментарії удосконалення системи управління якістю.
 60. Метрологічні засоби контролю якості.
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