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Високий рівень задоволення запитів і очі-
кувань споживачів може бути забезпечений при 
ефективному менеджменті якості, що є переду-
мовою успіху підприємства будь-якого виду 
діяльності та будь-якої форми власності. Су-
часний розвиток світової економіки свідчить, 
що якість продукції (послуг) стала визначаль-
ним чинником успішної господарської діяльно-
сті підприємств. В останнє десятиріччя у забез-
печенні якості сталися докорінні зміни, які аде-
кватно відображають прискорення технічного 
розвитку промисловості та сфери послуг. Ціл-
ком логічно до забезпечення якості було вклю-
чено супутні процеси, в результаті чого 
з’явилися стандарти 180 та підходи загального 
управління якістю (Total Quality Management – 
ТQМ). 

Система TQM стала узагальненням пере-
дового досвіду виходу із кризи та досягнення 
конкурентоспроможності і лідерства. При цьо-

му доцільно зауважити, що у сучасних умовах 
існують два напрями розвитку систем управ-
ління якістю: на основі стандартів та на основі 
принципів TQM [1]. Різниця між цими підхо-
дами полягає у тому, що стандарти відобража-
ють вже досягнутий певною кількістю підпри-
ємств рівень якості, на який повинні орієнтува-
тися інші. Недолік цього підходу виявляється 
при оцінюванні нових рівнів, які є вищими за 
прийняті стандарти. У цьому випадку викорис-
товують підхід на основі принципів TQM.  

Економічним аспектам менеджменту якос-
ті присвячено багато праць вітчизняних та за-
рубіжних вчених, зокрема А. Фейгенбаума,  
С. Сікато, О. Гличева, Р. Колегаєва, П. Орлова,        
В. Якубовського, І. Чайки та багатьох інших. 
Проте основні аспекти впровадження системи 
якості на підприємствах магістрального транс-
порту газу науковцями майже не розглядались. 
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Подано коротку характеристику стандартів та принципів системи управління якістю (СУЯ), а та-
кож особливості визначення якості. Описані внутрішні і зовнішні задачі, що вирішуються при впрова-
дженні СУЯ та визначені основні завдання організацій щодо створення системи управління якістю. Обґру-
нтовано необхідність застосування внутрішнього аудиту управління якістю на підприємствах магістра-
льного транспорту газу. Запропоновано впровадження чотирирівневої системи внутрішнього аудиту в си-
стемі ДК «Укртрансгаз». 
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Подана краткая характеристика стандартов и принципов системы менеджмента качества (СМК, а 

также особенности определения качества. Описаны внутренние и внешние задачи, решаемые при внедре-
нии СМК и определены основные задачи организаций по созданию системы управления качеством. Обосно-
вана необходимость применения внутреннего аудита управления качеством на предприятиях магистраль-
ного транспорта газа. Предложено внедрение четырехуровневой системы внутреннего аудита в системе 
ДК «Укртрансгаз». 
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За системним підходом, поняття «якість» 
та «продукція» необхідно розглядати у поєд-
нанні. Згідно з визначенням [2] продукція – ма-
теріальний або нематеріальний  результат пев-
ної діяльності або процесу. Зрозуміло, що кож-
ний вид продукції має певні об'єктивні особли-
вості, які виявляються у процесі створення і 
використання. Такі особливості є споживчими 
властивостями продукції і задовольняють спо-
живачів у процесі її використання. Якість за 
такого підходу є сукупністю властивостей і ха-
рактеристик продукції, які задовольняють обу-
мовлені або передбачені потреби. Визначені 
потреби обумовлюють посиланням на стандар-
ти, технічні умови або інші нормативно-
технічні документи. Як правило, до них прийн-
ято відносити такі показники, як функціональна 
придатність, екологічна безпека, ремонтопри-
датність. 

Особливостями визначення якості є: 
– по-перше, зіставлення якості із властиво-

стями продукції дозволяє розглядати її як скла-
дну властивість, тобто як результат певної 
структури впорядкованої сукупності функціо-
нально-корисних властивостей продукції; 

– по-друге, якість, як споживча вартість, 
існує лише за існування потреби в продукції; 

– по-третє, якість продукції визначають 
лише функціонально корисні властивості, які 
впливають на її призначення та здатність задо-
вольнити потреби, тобто підвищення якості до-
цільно здійснювати шляхом поліпшення лише 
корисних властивостей продукції, котрі забез-
печують виконання або розширення основних 
функцій; 

– по-четверте, якість як певну упорядкова-
ну сукупність властивостей можна реалізувати 
лише за умови відповідності застосування про-
дукції її цільовому призначенню. 

Останнім часом у західних країнах підходи 
до забезпечення якості пов'язують із вдоскона-
ленням організації і системою управління якіс-
тю. При цьому вважається, що досконала орга-
нізація не буде виробляти недосконалу продук-
цію, оскільки вона постійно прагне бути кра-
щою та виробляти кращу продукцію, яка відпо-
відає певним стандартам [3, 4]. 

Забезпечення якості має комплексний ха-
рактер і поєднує всі етапи життєвого циклу 
продукції (проектування, виготовлення, збут, 
використання). Це сприяє розвитку концепції 
системи якості, системи управління якістю та 
стандартизації процесів, які пов'язані з цими 
видами практичної діяльності. 

З іншого боку, міжнародний досвід [4] сві-
дчить, що продукція якнайповніше відповідає 
вимогам споживачів, якщо на підприємстві 
створена і діє ефективна система управління 
якістю продукції. У цьому сенсі доцільно за-
уважити, що для регулювання процесів органі-
зації і перевірки систем якості Міжнародною 
організацією зі стандартизації затверджено се-
рію міжнародних стандартів МС ISO 9000. В 
Україні ці стандарти піднесено до рівня націо-
нальних і вони використовуються для еталон-
ного оцінювання системи забезпечення якості 

(ДСТУ ISO 9000-9004). На їх основі доцільно 
визначати мінімальні вимоги до якості, котрих 
постачальник повинен дотримуватись з метою 
гарантії споживачу отримання продукції відпо-
відно до його запитів. 

Стандарт ISO 9001 — одна із моделей 
управління діяльністю організації з метою вдо-
сконалення результатів. Ним керуються під-
приємства, які прагнуть, щоб їхні товари чи 
послуги були стабільно якісними з точки зору 
споживача. Згаданий стандарт передбачає 
впровадження системи управління якістю по-
слуг або продукції. Не підвищуючи якість про-
дукту, компанія втрачає великі можливості зро-
стання конкурентоспроможності. Впроваджен-
ня системи управління якістю слід вважати 
стратегічним рішенням. В умовах зростаючої 
конкуренції наявність сертифіката ISO 9001 — 
один із чинників, що допомагає підприємству 
не лише продовжувати діяльність, а й стати од-
ним із сильніших у своїй галузі. 

В Україні вимоги стандарту ISO 9001 по-
ширюються з 2001 р., коли Україна увійшла 
до ISO – Міжнародної організації зі стандарти-
зації – та прийняла стандарт ДСТУ ISO 9001-
2001 «Системи управління якістю. Вимоги» – 
національний аналог міжнародного стандарту. 
На його основі на підприємстві розробляється 
та впроваджується система управління якістю 
як складова частина загальної системи управ-
ління підприємством. Розповсюдженість стан-
дарт ISO 9001 отримав завдяки мінімалізму та 
водночас широкому застосуванню (ним можуть 
керуватися підприємства будь-якої галузі), ви-
ду діяльності (виробництво чи сфера послуг), 
форми власності, розмірів та кількості праців-
ників. 

Дотримання вимог ISO 9001 вважається 
у світі добрим діловим смаком, і, так би мови-
ти, візитною карткою якості. Застосування під-
ходів ISO 9001 у системі управління підприєм-
ством допомагає вирішити багато внутрішніх і 
зовнішніх завдань: 

– покращити якість продукції та послуг, 
тим самим підвищити задоволеність своїх за-
мовників; 

– стати конкурентоспроможним на внут-
рішньому та зовнішніх ринках; 

– реалізовувати продукцію за світовими 
цінами; 

– налагодити співпрацю із закордонними 
партнерами (зокрема, щодо отримання інвести-
цій); 

– отримати переваги перед конкурентами 
при участі у тендерах; 

– забезпечити прозорість та легкість управ-
ління діяльністю організації; 

– запровадити механізм постійного покра-
щення системи управління та підвищити ефек-
тивність роботи співробітників на всіх рівнях. 

Внутрішні результати, що отримує органі-
зація від запровадження системи управління 
якістю, безпосередньо залежать від зусиль, що 
вона докладає для покращення своєї діяльності. 
зовнішні переваги організація отримує, серти-
фікувавши свою систему управління якістю у 
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незалежному компетентному органі сертифіка-
ції. 

Основу стандартів на системи управління 
якістю формують вісім принципів: 

– орієнтація на замовника; 
– лідерство; 
– залучення працівників; 
– процесний підхід; 
– системний підхід до управління; 
– постійне поліпшення; 
– прийняття рішень на підставі фактів; 
– взаємовигідні стосунки з постачальни-

ками. 
Одним із ключових принципів побудови 

системи менеджменту якості відповідно до ви-
мог ISO 9001 є процесний підхід: діяльність 
організації складається з ряду взаємозалежних 
процесів. При цьому вихідні дані одного про-
цесу є вхідними даними для наступного. Тому 
процесний підхід полягає в систематичній дія-
льності з визначення процесів, їхньої послідов-
ності й взаємодії, управління процесами й 
зв’язками між ними. 

Відповідно до вимог ISO 9001 для ство-
рення системи управління якістю організація 
повинна: 

– визначити процеси, необхідні для систе-
ми управління якістю, та їхнє застосування у 
всій організації; 

– визначити послідовність і взаємодію цих 
процесів; 

– визначити критерії й методи, необхідні 
для результативного функціонування цих про-
цесів та управління ними; 

– забезпечити наявність ресурсів й інфор-
мації, необхідних для функціонування та моні-
торингу цих процесів; 

– здійснювати контроль, вимірювання й 
аналіз цих процесів; 

– здійснювати заходи, необхідні для досяг-
нення запланованих результатів та постійного 
поліпшення цих процесів. 

Вимоги стандарту ISO 9001 мають загаль-
ний характер і не передбачають забезпечення 
однаковості структури систем управління якіс-
тю або однаковість документації, тому що за-
стосовні до діяльності будь-якої організації не-
залежно від типу, розміру та продукції, що ви-
пускається (послуги, що надається). 

Застосовуючи процесний підхід у межах 
системи управління якістю, особливу увагу 
приділяють: 

– розумінню та виконанню вимог; 
– потребі розглядати процеси з погляду 

створювання додаткових цінностей; 
– отриманню результатів функціонування 

процесу та досягненню результативності; 
– постійному поліпшуванню процесів на 

основі об’єктивного вимірювання. 
Для результативного функціонування ор-

ганізація повинна визначити численні взаємо-
пов’язані роботи та керувати ними.  

Спільна робота ГТС України та країн Єв-
ропи вимагає від вищого менеджменту ДК 
«Укртрансгаз»  запровадження та дотримання 
системи управління якістю, причому це має 

бути стратегічним рішенням організації. Керу-
вання якістю повинно базуватись на процесно-
му підході, так як його перевага полягає у за-
безпеченні ним неперервного контролю 
зв’язків окремих процесів у межах системи 
процесів, а також їх поєднань і взаємодій. Під  
«процесним підходом» розуміють застосову-
вання в межах організації системи процесів ра-
зом з їх ідентифікуванням і взаємодіями, а та-
кож керуванням ними для одержання бажаного 
результату. 

Існуючий сьогодні стандарт управління 
якістю ДСТУ ISO 9001-2009  дає змогу органі-
зації узгодити або зінтегрувати свою систему 
управління якістю з відповідними вимогами до 
систем управління.  Можлива і адаптація сис-
теми управління організації щодо створення 
системи управління якістю, яка відповідала б 
вимогам цього стандарту. 

Згідно з даним стандартом в управлінні 
магістральних газопроводів необхідно розроби-
ти, задокументувати, запровадити й підтриму-
вати систему управління якістю та постійно 
поліпшувати її результативність.  

Для забезпечення необхідної якості проду-
кції, директор управління магістральних газо-
проводів та його заступники мають із заплано-
ваною періодичністю критично аналізувати си-
стему управління  якістю організації, щоб за-
безпечити її постійну придатність, адекватність 
і результативність.  Під час такого критичного 
аналізування  необхідно оцінювати можливості 
щодо поліпшування та визначати потреби в 
змінах системи управління якістю, зокрема в 
політиці та цілях у сфері якості.  

Тому організація повинна визначити необ-
хідні ресурси та забезпечувати їх наявність для 
запровадження та підтримування системи 
управління якістю та постійного поліпшування 
її результативності; підвищування задоволено-
сті замовників виконанням їхніх вимог. В умо-
вах, коли зростає непередбачуваність результа-
тів діяльності підприємств та рівень їх ризико-
вості, підвищується роль такої форми внутріш-
ньогосподарського контролю, як внутрішній 
аудит якістю. 

Доцільність створення на газотранспорт-
них підприємствах незалежного відділу внут-
рішнього аудиту управління якістю випливає з 
потреби забезпечення внутрішньогосподарсь-
кого контролю за здійсненням діяльності від-
повідно до вимог чинного законодавства в сис-
темі магістрального транспорту газу; перевір-
кою та оцінкою ефективності заходів внутріш-
ньогосподарського контролю за виконанням 
прийнятих управлінських рішень; управлінням 
ризиками, що виникають у процесі здійснення 
основної та іншої діяльності, а також здійснен-
ня моніторингу діяльності щодо їх мінімізації. 

Таким чином, внутрішній аудит викорис-
товується керівництвом при проведенні аналізу 
ефективності функціонування системи внутрі-
шньогосподарського контролю та контролю за 
якістю менеджменту. Правильно організований 
внутрішній аудит призведе до виявлення резер-
вів виробництва, причин та умов виникнення 
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втрат, що сприятиме підвищенню використання 
виробничих потужностей підприємства і виро-
бничо-комерційної діяльності загалом. 

Вплив внутрішнього аудиту на регулюван-
ня економіки ДК «Укртрансгаз» буде здійсню-
ватись шляхом: 

– забезпечення відповідності документаль-
ного оформлення проведених господарських 
операцій, з одного боку, нормативно-правовим 
актам, а з іншого – внутрішньовідомчим корпо-
ративним вимогам; 

– надання послуг з розробки й впрова-
дження корпоративних вимог, з організації сис-
теми внутрішньогосподарського контролю. 

Особливості внутрішнього аудиту, які ви-
кликані загальноекономічним принципом, зу-
мовлені функціонуванням газового ринку, од-
ним із наслідків якого є виділення як окремої 
самостійної юридичної особи ДК «Укртранс-
газ»,  якій підпорядковуються всі газотранспор-
тні підприємства як окремі філії, в яких здійс-
нюється основне й допоміжне виробництво [6]. 

Таким чином, внутрішній аудит дозволяє 
визначити здатність ДК “Укртрансгаз” до удо-
сконалення своєї системи управління якістю. 

Внутрішні аудити проводять для: 
– визначення відповідності фактичних по-

казників запланованим вимогам замовників, 
законодавчим, державним і нормативним до-
кументам та ін.;  

– оцінювання стану системи управління 
якістю та довкіллям і визначення можливостей  
та шляхів їх подальшого удосконалення; 

– виявлення невідповідностей та причин їх 
виникнення; 

– перевіряння та оцінювання ефективності 
призначених коригувальних та (або) запобіж-
них дій. 

Аудит характеризується застосуванням де-
яких принципів. Дотримання цих принципів є 
передумовою забезпечення доречних і достат-
ніх висновків аудиту: 

а) незалежність: основа неупередженості 
аудиту та об’єктивності висновків аудиту; 

б) систематичність: постійний та плановий 
процес з використанням методів отримання на-
дійних та відтворюваних доказів аудиту.  

Доказ аудиту уможливлює його перевірян-
ня. Він базується на частині наявної інформації, 
оскільки аудит проводять протягом обмежено-
го періоду часу і за обмежених ресурсів. Нале-
жне використовування відібраної інформації 
тісно пов’язане з довірою, яку можуть виклика-
ти висновки аудиту. 

Об’єкти внутрішнього аудиту в ДК “Укрт-
рансгаз” розташовані на чотирьох рівнях. 

Перший рівень – управління та окремі від-
діли апарату ДК “Укртрансгаз”. 

Другий рівень – філії та їх виробничі відді-
ли. 

Третій рівень – служби, дільниці, групи 
виробничих управлінь у складі філій. 

Четвертий рівень – технологічні об’єкти 
виробничих управлінь у складі філій (компре-
сорні станції, газорозподільчі та газовимірюва-
льні станції, автомобільні газонаповнювальні 

компресорні станції, пересувні будівельно-
монтажні колони, хіміко-аналітичні лаборато-
рії, об’єкти енергопостачання тощо).  

Органи управління ДК «Укртрансгаз» мо-
жуть користуватись послугами внутрішніх ау-
диторів для здійснення функцій управління 
компанією. 

Створення ефективної системи внутріш-
нього аудиту в компанії дасть можливість: 

– забезпечити ефективне функціонування 
всіх структурних підрозділів; 

– своєчасно виявити та мінімізувати затра-
ти виробничо-комерційної діяльності; 

– сформувати адекватну сучасним умовам 
господарювання систему інформаційного за-
безпечення всіх рівнів управління. 

При проведенні змін на підприємствах га-
лузі головними повинні бути інноваційна спря-
мованість систем управління, гнучкість вироб-
ництва, постійне оновлення, спрямованість на 
максимально повне забезпечення споживача з 
метою підтримання конкурентоспроможності. 
Впровадження високоефективних технічних 
засобів та обладнання, комп’ютеризація зв’язку 
і управління вимагають створення нової струк-
тури підприємств, організації високотехнологі-
чних фірм, формування нових автоматизованих 
систем управління по всій технологічній ланці. 
При цьому основою оцінки пропонованих рі-
шень має бути соціальний, а не технократичний 
критерій. Тому обов’язковими є: 

– організація системи управління якістю 
(менеджмент якості) та умов її сертифікації; 

– створення ринковоорієнтованих систем 
управління підприємствами (менеджмент, мар-
кетинг, менеджмент НДДКР, кадрів, фінансів 
тощо) та їх інтеграція у новий менеджмент під-
приємства.   

В умовах функціонального розподілу праці 
на газотранспортних підприємствах надзвичай-
но важливим є використання принципу систем-
ного управління. Проте, як справедливо зазна-
чають дослідники, виконується таке завдання 
тільки за наявності при організації внутрішньо-
господарського контролю єдиного методично-
го, організаційного й технологічного керівниц-
тва [6]. 
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