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Тема: МІЖНАРОДНІ, НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ 

Мета: ознайомитися з основними положеннями міжнародних та 

національних стандартів якості  

Сучасні організації, функціонуючи в умовах ринкової економіки, 

співпрацюють з безліччю вітчизняних і зарубіжних компаній, для яких якість 

має першорядне значення. Однією з умов розширення сфер діяльності, 

збільшення частки ринку теж є якість вироблених продуктів або послуг, що 

надаються, так як конкурентоспроможність підприємства залежить, в першу 

чергу, від задоволеності споживача.  

В даний час більшість великих компаній віддає перевагу тим 

організаціям, які побудували систему менеджменту якості і вважають її 

основою роботи своєї організації, тому дуже актуальним є питання про 

підвищення якості надаваних послуг, задоволенні споживача, як зовнішнього, 

так і внутрішнього. Виходячи зі сказаного, питання побудови системи 

менеджменту якості та підтримки її в діючому стані на сьогоднішній день – це 

один з найважливіших аспектів в управлінні підприємством.  

Основними причинами зниження якості продукції є погана якість 

сировини, низький рівень технології, організації виробництва і кваліфікація 

виробників, неритмічність виробництва тощо.  

Підвищення якості – одна із форм конкурентної боротьби, завоювання і 

втримання позицій на ринку. 

Міжнародна неурядова організація ISO (ІСО) була заснована ще в 1947 

році для розробки і прийняття міжнародних стандартів. ІSО користується 

авторитетом як неупереджена, чесна і високопрофесійна організація. У 

технічній діяльності організації зайняті десятки тисяч експертів з різних країн 

і галузей. Крім стандартизації ІSО бере участь у вирішенні питань сертифікації  
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Організацією встановлено більше 15 тисяч міжнародних стандартів, що 

забезпечують сумісність виробничих процесів і технологій. Стандарти ІSО 

сьогодні є уніфікованим механізмом для оцінки якості виробництва і 

управління в світовому співтоваристві. Вони застосовуються у всіх 

традиційних галузях, починаючи від сільського господарства та будівництва, 

виробництва побутових товарів та найскладнішого медичного обладнання, до 

новітніх напрямків інформаційних технологій  

Необхідність розробки стандартів ІSО диктує ринок. Вони сприяють 

прогресу бізнесу, розвитку споживчого сектора та економіки в цілому, 

Найбільш відомі і визнані у світі стандарти ІSО 9000 – стандарт управління 

якістю та ISO 14000 – стандарт управління безпекою навколишнього 

середовища.  

В Україні діють стандарти ДСТУ ISO. Це національні стандарти, якими 

впроваджені стандарти ІSО. Номер стандарту ДСТУ відповідає номеру 

міжнародного стандарту ІSО, а рік затвердження, відповідно, році 

утвердження національного стандарту. Наприклад, ДСТУ ISO 9001: 2009 

національний стандарт України системи менеджменту якості, є офіційним 

перекладом стандарту ISO 9001: 2008. 

 Освоєння стандартів серії ІSО 9000 в Україні триває близько 20 років. 

Наша держава поступально і впевнено впроваджує світові вимоги і тенденції, 

тому синхронізує його (і інші стандарти цієї серії) в ДСТУ практично відразу 

ж. Це дозволяє вітчизняним підприємствам своєчасно приймати вимоги до 

систем управління якістю. Впроваджуючи ж подібні стандарти, українські 

виробники мають можливість виходити на міжнародні ринки з продукцією 

надійного якості, підтверджуючи тим самим свою конкурентоспроможність і 

компетентність.  

В серію стандартів ІSО 9000 входять 16 стандартів. Базові положення і 

принципи серії ІSО 9000 встановлені в стандарті ІСО ISO 9000 «Системи 

управління якістю – основні принципи і поняття». Стандарт ISO 9001 
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«Системи управління якістю – вимоги» – встановлює базові вимоги до системи 

управління якістю, які використовуються для доказу можливості організації 

задовольнити вимоги споживача. Це єдиний стандарт в даній серії ISO 9000, 

за якою видається відповідний сертифікат  

В основу оновленої системи ISO 9000: 2000 покладені вісім 

основоположних принципів, які перегукуються з принципами TQM, і 

покликані гарантувати досягнення організацією постійного успіху. У їх числі:  

– Орієнтація на клієнта – принцип, що базується на розумінні залежності 

організації від споживача, що вимагає від неї зусиль, спрямованих на 

розуміння поточних і майбутніх потреб клієнта, на їх задоволення, а в деяких 

випадках – на перевищення цих потреб;  

– Принцип лідерства, що закликає керівників підприємства на всіх рівнях 

забезпечувати розуміння цілей розвитку підприємства, що вимагає, щоб 

керівництвом всі зусилля персоналу прямували на досягнення цих цілей. 

Результатом реалізації цього принципу буде сформована місія і стратегія 

розвитку підприємства, створена і підтримувана на всіх рівнях нова система 

цінностей, оптимізована внутрішня система комунікацій, а також 

забезпечення персоналу необхідними ресурсами;  

– Принцип участі та залучення персоналу полягає в тому, що персонал 

організації будь-якого рівня є основою організації і максимальне його 

залучення дає можливість застосовувати знання і здібності персоналу на благо 

організації. Таким чином досягається розуміння працівниками організації 

своєї ролі та внеску в досягнення загально корпоративних цілей, підвищується 

рівень відповідальності за вирішення покладених на них завдань, рівень 

ініціативності і потреби в постійному вдосконаленні своїх знань і умінь;  

– Підхід з позиції процесу гарантує більш ефективне досягнення 

необхідного результату за умови керування відповідними ресурсами і 

діяльністю у вигляді процесу. Таким чином скорочуються витрати і час 

виконання робіт, увагу організації фокусується на необхідності удосконалень;  
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– Системний підхід до управління передбачає управління системою 

взаємопов'язаних процесів, організованих таким чином, щоб сприяти 

досягненню єдиних цілей бізнесу більш ефективним з точки зору витрачених 

ресурсів способом, дає можливість зосередитися на ключових з точки зору 

реалізації стратегії процесах.  

Постійне поліпшення, прийняття рішень, заснованих на фактах, 

взаємовигідні відносини з постачальниками.  

Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції:  

1) впливає на зростання продуктивності суспільної праці; темпи й 

ефективність науково-технічного прогресу; структуру виробництва та 

функціональний розподіл потужностей;  

2) забезпечує ефективне використання основних фондів; економію 

сировини, матеріалів, палива, енергії; зростання ефективності інвестицій;  

3) сприяє повнішому задоволенню різноманітного попиту споживачів; 

виходу підприємств на світовий ринок, збільшенню експорту; формуванню 

іміджу підприємства як економічного надійного партнера.  

Вирішення проблеми підвищення якості продукції на підприємстві – це, 

насамперед, високий його імідж серед покупців, це вихід не тільки на 

внутрішній, а й на зовнішній ринок, це основа для одержання максимального 

прибутку та забезпечення стійкого фінансового становища.  

Важливо розуміти, що ІSО 9000 не встановлює стандарти якості окремих 

конкретних товарів або послуг, а тільки визначає ефективність організації 

виробництва та управління, від яких, власне, і залежить якість. Іншими 

словами базова концепція затверджених стандартів ІSО 9000 полягає в 

неможливості випуску неякісної продукції підприємством, де впроваджена 

стандартизована система управління якістю. З цієї причини сертифікати ІSО 

можуть отримати компанії різних профілів і галузей, якщо вони зможуть 

продемонструвати експертам відповідальність і тотальний контроль за якістю 

випущеної продукції та послуг.  
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Сертифікація ІSО носить виключно добровільний характер. Незважаючи 

на це, все більше вітчизняних підприємств впроваджують у себе стандарт ISO 

9001. В більшості своїй вони намагаються не відставати від партнерів або 

конкурентів. Але бувають ситуації, коли основний покупець пред'являє 

вимоги наявності сертифікованої системи управління якістю як основна умова 

укладення контракту. Часто наявність сертифіката ISO є обов'язковою 

вимогою для участі в держзакупівлі, тендери та інші. Не секрет, що іноді 

наявність сертифіката ISO у підприємств-експортерів дозволяє збільшувати 

ціни на продукцію, що поставляється, збільшуючи прибутки.  

Закордонним партнерам немає необхідності витрачатися на 

випробування продукції, набагато вигідніше працювати з підприємствами, що 

мають сертифікат ISO. Ще однією перевагою сертифіката ISO є можливість 

продовження термінів дії сертифікатів УкрСЕПРО.  

Саме з причини своєї виняткової універсальності, сертифікація ISO 9001 

завойовує все більше українських компаній.  

Впровадження системи менеджменту якості процес досить трудомісткий, 

тому не всі компанії до неї готові і потребують її. Впровадження стандартів 

ІСО принципово важливо для тих підприємств і організацій, які прагнуть:  

– поліпшити якість продукції або послуг;  

– підвищити їх безпеку;  

– удосконалити систему менеджменту;  

– підвищити ефективність виробництва;  

– систематизувати управління підприємством;  

– підвищити конкурентоспроможність продукції;  

– спростити процес ліцензування;  

– мати можливість брати участь у міжнародних проектах;  

– залучити іноземних інвесторів.  

Приведення системи менеджменту якості під стандарти ISO не 

передбачає введення абсолютно нових систем управління, якщо вони присутні 



Гарантійне обслуговування 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

6 

на підприємстві. Однак часто потрібно перегляд структури управління 

компанією в цілому, а також впровадження сучасних комп'ютерних 

технологій.  

Деяким організаціям потрібно суттєво перебудувати систему 

менеджменту, а іншим достатньо лише змін деяких бізнес-процесів. Система 

управління адаптується під конкретні специфічні завдання. Правильний 

збалансований підхід при виборі методів і засобів сприятиме комплексному 

розвитку всіх видів діяльності на підприємстві та їх вдосконалення в рамках 

єдиної системи управління. Однак в стандартах ISO серії 9000: 2000 питання 

інтеграції різних видів діяльності підприємства ставляться тільки в 

узагальненому вигляді.  

Керівникам і фахівцям в галузі управління слід розглядати стандарти ISO 

серії 9000: 2000 не як догму, а як виключно місткі за своїм змістом документи, 

узагальнюючі кращу світову практику організації управління.  

Їх розуміння і застосування вимагають від менеджерів широкого 

кругозору і різнопланових знань. Крім того, процес побудови системи 

управління якістю, закладений в системі ISO 9000: 2000, являє собою, по суті, 

підхід до вдосконалення системи управління через її орієнтацію на вимоги 

споживачів і оптимізацію бізнес-процесів.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Визначити сутність (по 2 бали) 

1. ISO 9000 визначає ______________________________ 

2. ISO 9001______________________________________ 

3. ISO 9004______________________________________ 

4. ISO 10001 ____________________________________ 

5. ISO 10003 ____________________________________ 

6. ISO 19011_____________________________________ 


