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Одним із найбільш доцільних заходів на шляху інтеграції України у світову економіку є 

впровадження системи управління якістю на підприємстві та її сертифікація на відповідність 

вимогам міжнародних стандартів. У вересні 2015 року Міжнародною організацією зі 

стандартизації ISO були прийняті нові версії стандартів ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015. 

Основу стандартів на системи управління якістю формують сім принципів: 

 орієнтація на замовника; 

 лідерство; 

 задіяність персоналу; 

 процесний підхід; 

 поліпшення; 

 прийняття рішень на підставі фактичних даних; 

 керування зв’язками. 

Ключовим принципом побудови системи управляння якістю відповідно до вимог ISO 

9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів, які 

функціюють як цілісна система. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для 

наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню 

процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами та зв'язками між ними. 

 Суттєва відмінність ISO 9001:2015 від попередньої версії стандарту – явне 

застосування ризик-орієнтованого мислення, яке дає змогу організації визначати чинники, які 

можуть спричиняти відхилення процесів та системи управління якістю від запланованих 

результатів, щоб встановлювати запобіжні заходи для мінімізації негативних впливів і 

максимального використання можливостей, по мірі їх виникнення. Це неможливо без 

розуміння зовнішнього і внутрішнього середовищ і визначення заінтересованих сторін та їхніх 

вимог. 

Відповідно до вимог ISO 9001 для створення системи управління якістю організація 

повинна:  

 визначити процеси, потрібні для системи управління якістю, та їх застосування в межах 

організації; 

 визначити необхідні входи цих процесів і очікувані від них виходи; 

 визначити послідовність і взаємодію цих процесів; 

 визначити та застосовувати критерії та методи (зокрема моніторинг, вимірювання та 

відповідні показники дієвості), потрібні для забезпечування результативності 

функціювання та контролювання цих процесів; 

 визначити ресурси, потрібні для цих процесів, і забезпечувати їх наявність; 

 призначити осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих процесів; 

 розглядати ризики та можливості; 

 оцінювати процеси та запроваджувати будь-які зміни, потрібні для забезпечування того, 

щоб ці процеси досягали передбачених результатів; 

 поліпшувати процеси та систему управління якістю. 

Вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і не передбачають забезпечення 

однаковості структури систем управління якістю або однаковість документації, тому що 

застосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від типу, розміру та продукції, що 

випускається (послуги, що надається). 

  


