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Група 2М-1 

Стандартизація, сертифікація і метрологія 

 

 

Змістовий модуль 2. Підтвердження відповідності продукції в 

Україні. 

Тема 3. Система  управління якістю на базі стандартизації. 

Мета: сприяти формуванню знань про систему управління якістю на базі 

стандартизації; формування практичних умінь та навичок обґрунтування 

поняття використання стандартизації. Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до 

професій регіону 

 

Матеріал уроку 

 

1. Поняття системи управління якістю.  

2. Модель системи менеджменту якості. 

3. Процес створення СУЯ. 

4. Сертифікація СМЯ. 

1. Реалізація сучасних ідей у сфері якості та побудова процесів 

підприємства відповідно до вимог споживача досягається насамперед із 

побудови системи управління якістю (СУЯ) та її впровадження на 

підприємствах. 

Для розуміння терміна «система управління якістю», визначення якого 

надано у тексті стандартів ІSО 9001:2000, є сенс з’ясувати сутність та 

співвідношення термінів «система якості», «система забезпечення якості». 

Під системою якості розуміється сукупність організаційної структури, 

методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю. 

Даний термін використовувався у стандарті ІSО 9000 версії 1994 р. Фактично 

мова йшла про «систему забезпечення якості», а для простоти використання 

широко застосовувався термін «система 

якості». Система управління якістю — це організаційна основа управління 

підприємством, яка в широкому розумінні може розглядатись як система 

менеджменту організації стосовно якості. 

Під створенням систем управління якістю розуміється 

її розроблення та впровадження у діяльність підприємства [10]. Зазвичай 
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рішення про створення системи якості приймає керівництво підприємства під 

впливом вимог конкретних замовників або ситуації на ринках збуту. Таким 

чином, СУЯ може бути ініційовано як за бажанням керівництва 

вдосконалити діяльність підприємства, зменшити невиробничі витрати, так і 

на вимогу споживачів. Тому розробка системи якості в основному полягає в 

тому, щоб спочатку з урахуванням рекомендацій стандартів ISO 9001:2000 

визначити склад необхідних функцій системи якості, а потім визначити 

структури, що виконують або будуть виконувати ці функції. Після цього 

розробляються нові та переробляються або використовуються наявні 

нормативні документи для виконання всіх функцій. При цьому слід чітко 

усвідомити, що стандарт дає уточнення, що потрібно робити вищому 

керівництву, а не як треба це робити. 

Створення СУЯ на підприємстві — це не можливість виготовляти 

найкращу та найбільш конкурентоспроможну продукцію (найчастіше можна 

зустріти саме таке хибне розуміння необхідності впровадження системи), а 

можливість дати гарантію, щоякість виготовленої продукції є стабільною т

а зорієнтованою на конкретного споживача. Отже, під час її створення 

необхідно дати відповідь на три ключові запитання: ХТО наш споживач? 

ЯКІ його вимоги? ЯКИХ зусиль треба докласти, щоб його 

задовольнити? Відповідь на них визначає специфіку системи якості, що буде 

створюватися для кожного окремо взятого підприємства. 

Для впровадження СУЯ необхідно: 1) розробити документацію системи, яка 

має відповідати вимогам стандарту ISO 9001; 2)привести практичну 

діяльність підприємства у відповідність з документацією. 

Документація СУЯ розробляється для того, щоб формально закріпити 

відповідальність за здійснення певних процесів організації при створенні 

якості. Згідно із вимогами стандарту ISO 9001:2000 система управління 

якістю являє собою мережу процесів, ключові з яких подано у моделі 

управління якістю на рис.8.11. 
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Рис. 8.11. Модель системи менеджменту якості, в основу якої покладено 

процес 

Таким чином, організація, що впроваджує систему управління якістю, 

повинна спершу опрацювати механізм застосування і реалізації процесного 

підходу у своїй діяльності. Для цього необхідно застосування методів 

організаційного інжинірингу та реалізації інструментів моделювання 

бізнеспроцесів. Діяльність зі створення процесно-орієнтованої організації 

здійснюється за такими етапами: 

 ідентифікація ключових процесів підприємства; üвстановлення 

послідовності і взаємодії між цими процесами; üвстановлення критеріїв 

і методів контролю параметрів процесів; 

 забезпечення наявності інформації, необхідної для реалізації та 

моніторинга процесів; 

 вимірювання й аналізування інформації про процеси та вжиття заходів, 

необхідних для досягнення встановлених результатів і безперервного 

поліпшення. 

Саме з цих кроків, що передують заходом, безпосередньо пов’язаним із 

впровадженням СМЯ згідно з вимогами стандарту ISO, і доцільно 

розпочинати роботи в даному напрямі. Вимоги стандарту ISO 9001:2000 до 

СМЯ чітко регламентуються за 4ма елементами (див. рис. 8.11): 

 відповідальність керівництва; üуправління ресурсами; 

 випуск продукції (саме за даним елементом підприємство має право 

вибору щодо опису та документування певних процесів, залежно від 
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того, які етапи життєвого циклу реалізуються в процесі виготовлення 

продукції); 

 вимірювання, аналізування та поліпшення. 

За даними елементами розробляється документація СУЯ, а також 

забезпечується погодженість і сумісність процесів планування, управління, 

забезпечення й поліпшення якості з визначенням їхнього змісту та взаємодії. 

Кожен напрям діяльності має свої особливості, і разом вони являють собою 

чотири основні функціональні підсистеми системи якості, які й виступають 

основними її складовими. 

Процес створення СУЯ на підприємстві є складним і зазвичай 

довготривалим процесом, а його подальший розвиток і перехід до TQM може 

взагалі тривати роками. У загальному вигляді етапи розроблення систем 

якості можна представити таким чином: 

1.Визначення елементів системи якості. На цій стадії спочатку 

необхідно провести ретельний аналіз процесу створення продукції та 

представити його у вигляді докладного переліку етапів робіт. 

2.Визначення складу структурних підрозділів системи якості. Для цього 

необхідно проаналізувати функції, виконувані наявними підрозділами, і 

порівняти їх із переліком функцій (елементів), котрі включено в систему 

якості, що створюється з урахуванням рекомендацій ISO 9000. У результаті 

визначаються підрозділи — виконавці за кожною функцією і кожним 

підрозділом, його нові функції офіційно включаються у функціональні 

обов’язки. Після визначення функцій та їх виконавців система якості набуває 

цілком конкретного контуру, який може бути представлено на двох схемах: 

структурній і функціональній. 

3.Розроблення структурної схеми системи якості, котра будується на 

основі структурної схеми підприємства та дає можливість показати 

«пристрій» системи — склад і взаємозв’язок усіх структурних підрозділів, 

що виконують функції в системі якості. Окремим блоком можна показати 

керівне ядро системи якості — службу якості, а до неї, як було зазначено, 

включаються відділ технічного контролю, метрологічна служба, служба 

стандартизації, а також відділ управління якістю, що виконує функції 

організації, координації та методичного управління роботою з якості. 

4.Розроблення функціональної схеми управління якістю, котра, на 

відміну від структурної схеми, що показує устрій системи якості, дає змогу 

наочно представити процес управління якістю. 

5.Визначення складу та стану документації системи якості, коли після 

встановлення, Хто і Що повинен робити в системі якості, треба сказати, Як, 
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якими методами це слід робити, згідно з якою документацією. Це найбільш 

об’ємна й рутинна робота у процесі розроблення системи якості. 

6.Розроблення внутрішньофірмової системи документації — це 

розробка та коригування конкретних нормативних документів, у яких має 

бути викладено методи виконання функцій і завдань у системі якості. На 

цьому етапі відбувається наповнення системи якості необхідним внутрішнім 

змістом, а також інформаційне узгодження документів СМЯ та їх аналіз, 

спрямовані на перевірення того, наскільки повним є розроблений пакет 

документів. 

7.Упровадження документації СМЯ, тобто набуття документами 

статусу обов’язкових для виконання через видання відповідного наказу 

першого керівника підприємства. 

8.Перевірення СМЯ. 

Зазвичай, процес створення на підприємстві СМЯ завершується її 

сертифікацією. Отже, останнім етапом її розробки можна 

вважати організацію і проведення сертифікації СМЯ на відповідність 

стандартам ISO 9001:2000 авторитетним органом із сертифікації. 

Згідно з вимогами ISO 9001:2000 документація СМЯ повинна містити: 

а) документовані виклади політики й завдань у сфері якості; б) 

настанови з якості; 

в) документовані методики, які вимагаються стандартом; 

г) документи, потрібні організації для забезпечення ефективності 

планування та виконання процесів і управління ними (процедури та 

інструкції); 

д) протоколи якості. 

Як правило, у документації описується більшість важливих процесів, дій 

та видів діяльності підприємства. Повний опис усіх процесів СМЯ матиме 

ряд суттєвих переваг як внутрішніх (можливість ефективно управляти 

процесами, використання як навчальних матеріалів, впевненість у 

стабільному виконанні процесів), так і зовнішніх (можливість довести 

ефективність процесів споживачам, органам із сертифікації тощо). 

Документація системи якості являє собою ієрархічну систему, у якій 

документом найвищого рівня є політика та цілі в галузі якості. Що стосується 

змісту політики якості, слід розуміти, що оформлюється вона у формі 

короткої заяви керівника підприємства (зазвичай на одній сторінці) і 

доводиться до працівників як самостійний документ. Керівництво організації 

має забезпечити, щоб політика у сфері якості за своїм змістом і структурою 

відповідала меті організації; містила зобов’язання щодо задоволення вимог 

та постійного поліпшення результативності системи управління якістю; була 
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розповсюдженою та зрозумілою на всіх рівнях організації; аналізувалася з 

погляду її постійної придатності. Політика якості має запевнити замовників у 

тому, що на підприємстві правильно визначено напрями робіт і цілі в галузі 

якості та обрано реальні засоби для їх досягнення. Усе це може позитивно 

позначитися на якості продукту, ефективності роботи підприємства, 

показниках його фінансової діяльності і, як наслідок, — на задоволенні всіх 

зацікавлених сторін. 

Саме в процесі розроблення настанов із якості визначається перелік 

процесів СМЯ та механізм їх взаємодії. Визначаючи вимоги до входу й 

виходу кожного процесу, необхідно враховувати якість, затрати, терміни 

(номенклатуру) постачання за кожним вхідним і вихідним елементом 

(устаткування, сировина, матеріали, персонал). При цьому інформація щодо 

якості, затрат і термінів постачання має передаватися з одного процесу на 

інший і слугувати мірою оцінювання результативності й ефективності 

кожного конкретного процесу. Такий підхід повинен застосовуватися в 

організації на всій мережі процесів. За такого підходу будуть ураховуватися 

не так звані затрати на якість, а затрати на процес. 

 

Контрольні питання. 

1. Якими є сучасні принципи менеджменту якості? 

2. Чому «петлю якості» інколи називають «спіраллю»? 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


