
З новою версією стандарту ISO 9001:2015 

ознайомили на семінарі  виробників 

 

ДП «Черкасистандартметрологія» організувало для виробників області 

фаховий семінар щодо систем управління якістю. Зокрема, ключову увагу 

було зосереджено на новій версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», яка набрала чинності 

з 1 липня 2016 року.  

Семінар, орієнтований на керівників підприємств, представників 

керівництва – відповідальних за розроблення та забезпечення 

функціонування систем управління, фізичних осіб-підприємців, внутрішніх 

аудиторів та провідних фахівців підприємств (організацій, установ), зібрав 

більше трьох десятків учасників.  

 

 
 

За словами директора ДП «Черкасистандартметрологія» Михайла 

Чорнопищука, така активність свідчить, про те, що керівники підприємств і 

їх працівники розуміють, що без систем управління сьогодні неможливо 

конкурувати. А отже цим питанням потрібно приділяти особливу увагу. 



 
 

Працювала з учасниками семінару  вже добре знаний черкащанам 

лектор зі столиці - Віра Домницька, декан Інституту підвищення кваліфікації 

фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики Одеської 

академії технічного регулювання та якості. 

Вона докладно проаналізувала основні відмінності нової версії 

стандарту ISO 9001:2015 від попередньої, а також нові підходи до управління 

документацією та управлінню ризиками на підприємстві. 

- Нова версія ISO 9001:2015 містить цілий ряд істотних змін, які 

переводять цей стандарт на новий рівень в порівнянні з версією ISO 

9001:2008. Основна мета змін стандарту полягає в необхідності зосередитися 

на управлінні процесами, розповідає Віра Домницька.  

Одним з важливих нововведень є відхід від класичних коригувальних 

та запобіжних дій. Замість цього, нова версія стандарту пропонує 

застосовувати модель управління ризиками. 

Також вводиться поняття «контекст діяльності організації». Воно 

передбачає  більш широкі рамки дії системи менеджменту якості, зокрема, 

врахування низки зовнішніх та внутрішніх факторів, які можуть впливати на 

систему і її стійкість.  



У новій версії відбувається перехід від понять «документ» до поняття 

«документована інформація». Тобто організація може застосовувати різні 

види документування (наприклад, це можуть бути як паперові та електронні 

документи, так і відео і звукозаписи). 

Також йдеться про інтеграцію вимог системи менеджменту якості в 

бізнес-процеси організації, переглянуті принципи менеджменту якості, 

лідерство керівництва  та ін. 

Директор ДП «Черкасистандартметрологія» Чорнопищук Михайло 

Петрович наголосив, що фахівці підприємства готові допомагати виробникам 

не лише консультативно та інформаційно, а й практично: сприяти  

запровадженню систем управління якістю на виробництві, проводити їх 

сертифікацію, а також всіляко вдосконалювати організацію цих процесів. 

Для цього підприємство має необхідну акредитацію в НААУ, 

висококваліфікований персонал  та потужну  випробувальну базу, а тому 

відкрите для співпраці. 

 


