
            Розроблену систему моніторингу показників необхідно динамічно 

розвивати, удосконалювати, автоматизувати, що буде сприяти покращенню 

управління виробничої діяльності відділень поштового зв»язку підприємства.  
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зв’язку, підвищувати достовірність їх обліку, продовжувати роботу по 

приведенню мережі об’єктів поштового зв’язку до діючих нормативів.  
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Нова версія ISO 9001:2015 – нові вимоги та терміни 

 

Вступ. Протягом багатьох останніх років, починаючи з 1987 р. (вихід у 

світ першої версії стандарту ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги», 

ініційований технічним комітетом ISO/ТК 176 «Управління якістю та 

забезпечення якості»), стандарти ISO серії 9000 набули найбільшої 

розповсюдженості та популярності у світі. Таке положення справ пов’язане із 

універсальністю даних стандартів, а також з тим, що вони слугують 

інструментом довіри до продукції та самої організації, яка запровадила у своє 

життя даний стандарт та відповідно розробила і сертифікувала систему 

управління якістю. 

Середній вік «життя» стандарту складає сім років, саме тому у жовтні 

2015 року, за даними ISO/ТК 176 [1], очікується плановий вихід нової версії 

стандарту ISO 9001 (передня редакція стандарту датована 2008 роком [2]). 

Але вже сьогодні підприємства та організації повинні готуватися до процесу 

переходу на нову версію, вивчаючи нові вимоги та терміни, які декларує 

даний стандарт. 

Формулювання мети (постановка задачі). Метою даної роботи є 

аналіз вимог та термінів, які будуть представлені у новій версії стандарту ISO 

9001:2015. 

Основна частина. На сайті компанії Бюро Верітас (світового лідера в 

області тестування, інспекції та сертифікації), спеціально підготовленому для 

роз’яснення нових версій стандартів ISO 9001 та ISO 14001 представлено ряд 

матеріалів у питаннях та відповідях стосовно ключових відмінностей даних 

стандартів у попередніх та нових версіях [3]. Рядом авторів, у роботах [4, 5] 

також викладено основні відмінності між  ISO 9001: 2008 та ISO 9001: 2015. 

Узагальнюючи дані дослідження, а також враховуючи наявний у вільному 

доступі проект міжнародного стандарту ISO/DIS 9001 (DIS – Draft 

International Standard) в перекладі Качалова В.А. [6], наведемо основні 

ключові моменти, на які підприємствам та організаціям слід звернути 

сьогодні свою увагу: 
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1) змінено структуру стандарту, що було викликано переходом на 

«структуру високого рівня». Така структура визначена узагальненням вимог 

до систем різних аспектів управління: якістю, екологічного, енергетичного та 

фінансового менеджменту, інформаційної безпеки тощо. Відповідно Додатку 

SL частини 1 документу ISO/IEC  Directives, прийнятому у 2014 році [7], усі 

стандарти, що стосуються різних систем управління, які приймаються 

технічними комітетами ISO, повинні мати ідентичну структуру. В табл.1 

представлено для порівняння структури стандартів ISO 9001:2008 та ISO 

9001:2015 відповідно. 

Таблиця 1 

Структури стандартів ISO 9001: 2008 та ISO 9001 2015 

 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 (DIS) 

1. Сфера застосування. 

2. Нормативні посилання. 

3. Терміни та визначення 

понять. 

4. Система управління 

якістю. 

5. Відповідальність 

керівництва. 

6. Керування ресурсами. 

7. Виготовляння продукції. 

8. Вимірювання, аналізування 

та поліпшування. 

1. Сфера застосування. 

2. Нормативні посилання. 

3. Терміни та визначення. 

4. Контекст діяльності організації (умови, в 

яких функціонує організація). 

5. Лідерство. 

6. Планування системи управління якістю. 

7. Підтримуюча (забезпечуюча) діяльність. 

8. Операційні процеси (виробнича діяльність). 

9. Оцінка діяльності. 

10.  Поліпшення. 

 

Джерело: складено автором на основі джерел [2, 6]. 

Як видно з табл. 1, структура нової версії стандарту ISO 9001:2015, як 

між іншим, й інших систем управління, має більш логічну та раціональну 

модель управлінського циклу, яка реалізує методологію, відому як цикл 

Шухарта-Демінга «Рlan-Dо-Сhесk-Асt» (PDCА) («Плануй-Виконуй-

Перевіряй-Дій») [8]. Така структура стандарту робить його більш 

наближеним до процесного підходу, що вимагається і від систем управління, 

зокрема якістю. 

2) внесено зміни до термінології, а саме: 

- замість терміну «продукт», що включав раніше усі види категорій 

(послуги, інтелектуальна продукція, технічні засоби та перероблені 

матеріали), запроваджено терміни «продукт» та «послуга», аби підкреслити 

відмінність у здійсненні процесів, пов’язаних із даними категоріями; 

- запроваджено термін «документована інформація», який узагальнює 

та замінює терміни «документ» та «запис»; 

- замість терміну «робоче середовище» застосовується термін 

«довкілля для управління процесами»; 

- замість терміну «закуплена продукція» застосовується термін 

«продукція та послуги, що поставляються ззовні»; 

- замість терміну «постачальник» застосовується термін «зовнішній 



виконавець». 

3) запроваджено нові вимоги та елементи, зокрема: 

- у Розділі 4 «Контекст діяльності організації» з’явилося два нових 

пункти, що стосуються контексту діяльності організації – п. 4.1 «Розуміння 

організації та контексту її діяльності» та п. 4.2 «Розуміння потреб та 

очікувань зацікавлених сторін». Разом ці пункти вимагають від організації 

визначити питання і вимоги, які можуть вплинути на планування системи 

управління якістю; 

- у Розділі 6 «Планування системи управління якістю» з’явився пункт, 

що стосується підходу на основі ризику. Це пов’язано, у першу чергу, із 

відходом від класичних коригувальних (пп. 8.5.2 [2]) та запобіжних дій (пп. 

8.5.3 [2]). Замість цього, нова версія стандарту ISO 9001:2015 пропонує 

застосовувати «модель управління ризиками» відповідно до ІSО 31000:2009 

«Управління ризиками – принципи та керівні вказівки»; 

- у Розділі 7 «Підтримуюча діяльність» з’явився пункт 7.1.6. 

«Організаційні знання», що базується на концепції «знань організації» та 

«менеджменті знань». Запровадження такого елементу пов’язано із тим, що 

для сучасної організації важливими є сукупні знання та вміння всього 

колективу, які забезпечуються, поряд із знаннями та вміннями окремих 

фахівців, знаннями, акумульованими в інформаційних фондах організації, 

правильним формуванням робочих груп, команд тощо; 

- елементи «управління закупівлями» та «аутсорсинг» - об’єднано в 

один елемент – «зовнішнє забезпечення» через те, що можливі й інші форми 

отримання організацією продукції та послуги ззовні, що не покриваються  

двома вищезгаданими. При цьому вимоги до процесів отримання продукції 

та послуг ззовні можуть бути однаковими, незалежно від форми цього 

отримання; 

- відсутні виключення зі стандарту, які раніше мали місце у Розділі 7 

(за новою версією – Розділ 8) через те, що, якщо вимога може бути 

застосована в рамках сфери застосування системи управління якістю, то 

організація не може приймати рішення про те, що вона не застосовна. 

Висновки. Узагальнюючи очікувані зміни в термінах та вимогах нової 

версії стандарту ISO 9001:2015 від попередньої, слід відмітити, що для 

підприємств та організацій, які запровадили системи управління якістю, не 

відбудеться принципових концептуальних змін. Але вже сьогодні керівники 

та працівники даних підприємств та організацій повинні їх розуміти, аби 

забезпечити «безболісний» перехід на нову версію стандарту. 
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Вступ. Українська інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура є 

найважливішим чинником сталого зростання національної економіки, 

зміцнення авторитету країни в міжнародному співтоваристві. В той же час 

сьогодні посилюється конкурентна боротьба між різними операторами 

телекомунікацій, зокрема в сегменті послуг мобільного зв’язку. В умовах 

конкуренції особливого значення набуває ефективність підприємницької 

діяльності, одним із важливих чинників якої є комунікативна підсистема, що 

відповідає за інформаційний зв'язок між операторами та споживачами послуг 

зв’язку. Частиною цієї підсистеми є рекламна діяльність. 
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