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В умовах глобалізації ринків товарів і по-
слуг керівники підприємств, установ, компаній 
усе частіше звертають увагу на підвищення 
якості. Якість стала не просто невід’ємною час-
тиною конкурентоспроможності, вона є необ-
хідною частиною виживання багатьох підпри-
ємств та цілих країн. Особливо гостро це пи-
тання постає для країн, які тільки-но вступили 
в ринкову економіку, до яких належить і Укра-
їна. 

Донедавна в Україні панувала жорстка си-
стема державного регулювання у всіх сферах 
життя. Не була винятком і система технічного 
регулювання. Державні стандарти, якими вста-
новлювались вимоги до продукції та послуг, 
були обов'язковими, а порушення їх вимог пе-
реслідувалося законом. Після прийняття у 2001 
р. Закону України «Про стандартизацію» ситу-
ація істотно змінилася. Стандарти втратили 
свій обов’язковий статус і вже не підлягають 

регулюванню з боку держави. Обов’язковими 
стали лише норми технічних регламентів, які 
визначають параметри безпеки відповідно до 
Європейських директив. Усі інші характерис-
тики продукції, в тому числі і ті, що включені 
до державних стандартів України, визначають 
самі виробники, виходячи з вимог ринку. 

Національні та міждержавні стандарти фі-
ксують лише середні досягнення в певному на-
прямку та регламентують уже апробовані тех-
нічні норми і правила. Конкурентна ж боротьба 
в умовах насиченого ринку ведеться понад но-
рмами, встановленими стандартами. Тому, для 
збереження конкурентоспроможності доцільно 
орієнтуватися на перевищення норм національ-
них та міждержавних стандартів. 

Другою умовою конкурентоспроможності 
та фінансової стабільності підприємств є їхня 
здатність підтримувати рівень якості товарів та 
послуг протягом дії контрактів (договорів). 
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Зважаючи на постійне зростання вимог до 
продукції з боку споживачів, важливого зна-
чення набуває здатність виробників швидко та 
адекватно реагувати на ці зміни. 

За таких умов утриматися на ринку лише у 
разі постійного вдосконалення своєї діяльності. 

Світова практика переконливо вказує, що 
перемагають лише ті, хто керується загально-
визнаними принципами управління якості. До 
таких принципів належать: 

 - орієнтація на споживача (маркетингові 
дослідження та аналіз ринку); 

 - лідерство (мало бути начальником, треба 
бути лідером); 

 - залучення працівників (створення єдиної 
команди, делегування повноважень, моральний 
клімат, стимулювання ініціативи та якості); 

 - процесний підхід (алгоритм виконання 
дій, що присутні в організації); 

 - системний  підхід до управління  (пред-
ставлення організації як комплексу взамопов'я-
заних процесів); 

 - безупинне удосконалювання (персоналу, 
навколишнього середовища, процесів, знань); 

 - прийняття рішень на підставі фактів (фі-
нансово-економічних, задоволення споживачів, 
характеристики внутрішніх процесів, можливо-
стей для навчання і росту персоналу); 

 - взаємовигідні відносини з постачальни-
ками (дотримання відносин «разом зробимо – 
разом виграємо»). 

Реалізація вказаних вище принципів здійс-
нюється шляхом створення та запровадження 
на підприємствах систем управління якістю 
(СУЯ). 

Система якості – сукупність взаємопов'я-
заних та взаємодіючих елементів організаційної 
структури, визначених механізмів відповідаль-
ності, повноважень та процедур організації, які 
забезпечують здійснення загального керівницт-
ва якістю та її відповідність встановленим ви-
могам. 

Система управління якістю – сукупність 
органів і об'єктів управління, взаємодіючих за 
допомогою інформаційних засобів під час 
управління якістю продукції. 

При цьому під продукцією розуміється 
будь-яких виріб, процес чи послуга, що вигото-
вляється, встановляється, здійснюється чи на-
дається для задоволення суспільних потреб. 

У 1987 р. Міжнародна організація зі стан-
дартизації (ISO) затвердила сімейство стандар-
тів серії ISO 9000, які вперше у світовій прак-
тиці встановили єдині вимоги до СУЯ. З того 
часу ці стандарти неодноразово покращувалися 
і поширювалися у більшості країн світу. 

У світі близько мільйона фірм підтвердили 
відповідність своїх СУЯ вимогам стандартів 
ISO 9000. Щороку сертифікати на СУЯ отри-
мують 70-80 тис. фірм. Стандарти серії ISO 
9000 прийняті в Україні як національні. 

Ці стандарти встановлюють чіткий поділ 
функцій, повноважень та відповідальності пер-
соналу, прозорість усіх процесів забезпечення і 
управління якістю, всебічну узгодженість рі-
шень, що стосуються якості. 

Стандарти серії ISO 9000 придані для всіх 
типів діяльності. Вони здатні допомогти будь-
якому підприємству незалежно від того, чи 
продає воно продукти, чи квіти, чи автомобілі, 
виробляє сувеніри чи ракети, надає послуги у 
навчанні або з технічного діагностування. Важ-
ливо не кількість персоналу, а метод, за яким 
підприємство функціонує. 

Стандарти ISO 9000 вказують, що саме має 
бути відображено в СУЯ, але не регламентують 
її зміст. Це зроблено спеціально з метою запо-
бігання появі систем-«двійників». Ці системи  
повинні бути індивідуальними для кожного 
підприємства (організації). 

Деякі організації все ще продовжують 
сприймати стандарти ISO 9000 як неефективні і 
вважають, що супутня документація – це гори 
непотрібного паперу. Дійсність доводить, що 
стандарти ISO 9000 і відповідна документація 
не страшні, не шкідливі, а корисні для підпри-
ємства. Невдача часто є причиною того, що 
люди не можуть або не хочуть достатньо швид-
ко сприймати зміни. 

Запровадження та сертифікація СУЯ під-
вищує довіру з боку споживачів. Це особливо 
важливо за недосконалості чи відсутності про-
цедур акредитації та сертифікації, коли засто-
совуються неякісні знаки та ярлики відповідно-
сті, діють застарілі стандарти, недостатній кон-
троль за якістю. Ці недоліки у світі розгляда-
ють як основні перепони для розвитку торгівлі. 

Вигоди із впровадження СУЯ, як свідчить 
світовий досвід, очевидні: 

 - покращення організації виробництва; 
 - постійність і повторюваність результатів; 
 - покращення якості; 
 - зменшення грошових витрат; 
 - підвищення довіри замовників; 
 - конкурентоспроможність. 
Поштовхом до розроблення та впрова-

дження СУЯ в Україні став Указ Президента 
України «Про заходи щодо підвищення якості 
вітчизняної продукції» від 23.02.2001 р. № 113 
[1]. 

На сьогоднішній день в Україні розробле-
но та сертифіковано понад 2000 СУЯ. 

Багато замовників під час проведення тен-
дерних торгів вимагають від виконавця наявно-
сті сертифікованої системи якості. 

Проблема забезпечення якості гостро сто-
їть перед вищою освітою. Україна переживає 
початковий етап впровадження СУЯ у ВНЗ. 
Основними світовими тенденціями у сфері за-
безпечення якості навчального процесу за да-
ними досліджень Міносвіти Росії є: 

 - розроблення єдиних критеріїв і стандар-
тів гарантії якості освіти (наприклад, документ 
«Стандарти і Директиви для агентств гарантії 
якості у вищій освіті на території Європи»); 

 - створення і впровадження СУЯ ВНЗ на 
базі рекомендацій стандартів ISO 9000, євро-
пейської моделі EFQM та ін.; 

 - перенесення центру ваги з процедур зов-
нішнього контролю освітнього процесу і його 
результатів на базі національних систем акриди-
тації та атестації в бік внутрішньої самооцінки. 
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Сьогодні можна констатувати невпинний 
розвиток концепції управління якістю освітньо-
го процесу, що виражається у міжнародних за-
ходах щодо інтеграції та централізації управ-
ління освітою і в національних програмах під-
вищення якості освіти. Цей розвиток можна 
прослідкувати за такими подіями: 

 - вперше у світі у 1985 р. ініційовано про-
цеси із забезпечення якості у вищій освіті Ве-
ликобританії, Франції та Нідерландах; 

 - у 1994-98 роках розроблено пілотний 
проект Європейського Союзу, спрямований на 
забезпечення якості освіти; 

 - у 2000 р. створено Європейську мережу 
агентств з якості (ENQA), що в даний час пред-
ставляє національний рівень забезпечення яко-
сті освіти на території Європи; 

 - у червні 1999 р. 30 Європейськими краї-
нами підписані декларації про реформи у вищій 
освіті в т.ч. у питаннях управління якістю; 

 - у 2000 р. підписана Лісабонська програ-
ма, що ініціює розвиток економіки знань в єв-
ропейському регіоні; 

 - у травні 2003 р. підписана декларація 
Європейської асоціації університетів (EUA) в 
Греції, спрямована на створення внутрішньої 
культури якості, досягнення надійності освіти, 
запобігання процедурам бюрократизації оцінки 
якості; 

 - у жовтні 2003 р. відбулася 32 сесія Гене-
ральної конференції ЮНЕСКО, на якій вироб-
лено спільні принципи із забезпечення якості 
транскордонної вищої освіти; 

 - у 2005 р. відбулася зустріч Міністрів 
освіти країн Євросоюзу у Бергені з метою роз-
ширення Європейського простору вищої освіти. 

Прийняті європейські стандарти та дирек-
тиви для Агентств гарантії якості на території 
Європи (ENQA) призначені для: 

 - покращення освіти студентів у ВНЗ на 
території Європи; 

 - надання допомоги ВНЗ в управлінні і по-
кращенні якості і, тим самим укріплення їх ор-
ганізаційної незалежності; 

 - формування передумов для роботи акре-
дитаційних агентств; 

 - можливості прозорого оцінювання і 
спрощення його для розуміння всіх задіяних у 
процес сторін. 

Сьогодні наявні позитивні зрушення із 
впровадження СУЯ у навчальних закладах 
України (Національний університет «Київський 
політехнічний інститут», Національний універ-
ситет «Львівська політехніка», Національний 
авіаційний університет та ін.). 

Беручи до уваги європейські ініціативи та 
позитивні результати із впровадження СУЯ у 
вказаних вище ВНЗ, Вчена рада ІФНТУНГ 
прийняла рішення від 27.05.2009 р. № 05/49 про 
розроблення та впровадження в університеті 
СУЯ. 

СУЯ вищого навчального закладу (ВНЗ) – 
це елемент загальної системи управління, який 
скеровує та контролює ВНЗ у освітній діяльно-
сті (тобто навчальний процес, його матеріаль-
но-технічне, інформаційне, кадрове, фінансове, 

наукове, організаційне забезпечення) та її про-
дукти – випускники (доктор наук, кандидат на-
ук, магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший 
спеціаліст, робітник), наукова та науково-
технічна продукція фундаментальних та при-
кладних наукових досліджень, соціальний та 
діловий імідж університету; документована ін-
формація. 

СУЯ ВНЗ може охоплювати й інші допо-
міжні процеси. 

Основні елементи СУЯ ВНЗ зображені на 
рис. 1. 

Складовою СУЯ університету є СУЯ НДІ 
НГЕіЕ, рішення про впровадження якої оформ-
лено наказом ректора університету від 
22.06.2009 р. № 07/2. Цим же наказом затвер-
джена робоча група з розроблення документів 
СУЯ. 

Розроблення та впровадження СУЯ НДІ 
НГЕіЕ відбувалося за такими проектними ета-
пами: 

 - створення організаційної структури; 
 - складання вимог до СУЯ; 
 - складання плану розроблення документів 

СУЯ; 
 - розроблення Політики керівництва НДІ 

НГЕіЕ у сфері якості; 
 - розроблення документів СУЯ;  
 - пробне впровадження СУЯ; 
 - підготовка СУЯ до сертифікації. 
У відповідності із вимогами стандартів ISO 

9000 було призначено представника керівницт-
ва з якості. 

В обов'язки представника керівництва вхо-
дить: 

 - забезпечення розроблення, впроваджен-
ня і підтримування у робочому стані процесів 
СУЯ; 

 - представлення звітів вищому керівницт-
ву про функціонування СУЯ і пропозицій щодо 
покращення; 

 - сприяння поширенню розуміння всіма 
працівниками вимог споживачів; 

 - підтримування зв'язків із зовнішнім сто-
ронами з питань, що стосуються СУЯ. 

Розпорядженням по НДІ НГЕіЕ у кожному 
структурному підрозділі НДІ НГЕіЕ були при-
значені відповідальні особи з якості, які відпо-
відають разом із керівниками підрозділів за 
впровадження та функціонування СУЯ у під-
розділах. 

Робочою групою складені вимоги до СУЯ 
та план розроблення документів СУЯ. 

Вищим керівництвом сформована політика 
НДІ НГЕіЕ у сфері якості, яка полягає у: 

 - підвищенні репутації ІФНТУНГ у суспі-
льстві та нафтогазовій галузі як якісного вико-
навця фундаментальних, пошукових, приклад-
них науково-дослідних і науково-дослідних 
робіт, науково-технічних послуг; 

 - забезпеченні повного використання нау-
кових та інших досягнень, одержаних наукови-
ми школами університету для інноваційного 
розвитку економіки України. 

Проголошена політика охоплює такі осно-
вні напрямки: 
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Організація: 
 - реалізація науково-технічного та іннова-

ційного потенціалу вчених ІФНТУНГ у пріори-
тетних напрямках розвитку науки, техніки та 
технологій; 

 - інтеграція в європейський науково-
технологічний та економічних простір; 

 - створення разом з академічними та галу-
зевими науковими закладами спільних струк-
тур; 

 - постійне удосконалення діяльності, по-
ліпшення системи управління якістю; 

 - орієнтація на унеможливлення виник-
нення (а не на усунення) невідповідностей. 

Замовники: 
 - розуміння та задоволення існуючих і 

майбутніх потреб, очікувань і побажань замов-
ника; 

 - безумовне виконання договірних зобов'я-
зань, надання гарантій щодо якості відповідно 
до задокументованих вимог. 

Постачальники: 
 - налагодження й підтримання партнерсь-

ких відносин, у т.ч. із зарубіжними постачаль-
никами. 

Персонал: 
 - формування командного духу, цінування 

персоналу як основного джерела добробуту 
НДІ НГЕіЕ, культивування корпоративної сис-
теми цінностей; 

 - залучення кожного працівника до по-
всякденної реалізації проголошеної політики у 
сфері якості; 

 - створення атмосфери довіри та взаємо-
допомоги у колективі, підтримки відкритих 
взаємовідносин, визнання внеску кожного пра-
цівника; 

 - постійне підвищення рівня компетентно-
сті та професійного рівня працівників, дотри-
мання об'єктивності та неупередженості в ро-
боті. 

 
Рисунок 1 – Основні елементи системи управління якістю ВНЗ 
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Суспільство: 
 - популяризація сучасних енергозаоща-

джуючих технологій як у нафтогазовій галузі, 
так і у місті й області; 

 - формування серед підприємств нафтога-
зової галузі попиту на наукомісткі технічні за-
соби і технології, розроблені НДІ НГЕІЕ; 

Керівництво НДІ НГЕіЕ взяло на себе зо-
бов'язання дотримуватися проголошеної Полі-
тики й забезпечувати систему управління якіс-
тю усіма ресурсами, необхідними для її ефек-
тивного функціонування й постійного поліп-
шення. 

У відповідності із проголошеною Політи-
кою з якості та вимогам стандарту 
ДСТУ ISO 9001 [2] були розроблені такі доку-
менти СУЯ: 

Н.НДІ.01:2009 Настанова з якості Науково-
дослідного інституту нафтогазової енергетики і 
екології. 

Основні методики з якості: 
М.НДІ.01:2009 Методика. Аналізування з 

боку керівництва результативності функціону-
вання системи управління якістю. 

М.НДІ.02:2009 Методика. Управління до-
кументацією.  

М.НДІ.03:2009 Методика. Управління про-
токолами.  

М.НДІ.04:2009 Методика. Планування сис-
теми управління якістю. 

М.НДІ.05:2009 Методика. Проведення 
внутрішніх аудитів системи управління якістю. 

М.НДІ.06:2009 Методика. Управління пер-
соналом.  

М.НДІ.07:2009 Методика. Управління за-
побіжними діями.  

М.НДІ.08:2009 Методика. Управління ко-
ригувальними діями.  

М.НДІ.09:2009 Методика. Поводження з 
невідповідною продукцією.  

М.НДІ.10:2009 Методика. Маркетинг. 
М.НДІ.11:2009 Методика. Забезпечення 

ресурсами.  
М.НДІ.12:2009 Методика. Контроль вико-

навчої дисципліни.  
М.НДІ.13:2009 Методика. Вимоги до укла-

дання договорів про закупівлю та реалізацію 
товарів, робіт, послуг.  

М.НДІ.14:2009 Методика. Внутрішнє ін-
формування.  

М.НДІ.15:2009 Методика. Оцінка задово-
леності замовників продукцією (послугами).  

Інструкції з якості, які встановлюють ви-
моги та описують порядок виконання робіт: 

І.НДІ.01:2009 Інструкція. Порядок розроб-
ляння, оформлення, погодження, затвердження 
та впровадження документів системи управлін-
ня якістю. 

І.НДІ.02:2009 Інструкція. Виконання науко-
во-дослідних робіт.  

І.НДІ.03:2009 Інструкція. Виконання дослі-
дно-конструкторських робіт.  

І.НДІ.04:2009 Інструкція. Формування баз 
даних.  

І.НДІ.05:2009 Інструкція. Вхідний конт-
роль матеріалів та комплектуючих.  

І.НДІ.06:2009 Інструкція. Поводження із 
засобами вимірювальної техніки.   

І.НДІ.07:2009 Інструкція Організація та 
проведення заходів із науково-технічної пропа-
ганди. 

І.НДІ.08:2009 Інструкція. Нормоконтроль 
та метрологічна експертиза документації.  

І.НДІ.09:2009 Інструкція. Порядок держав-
ної реєстрації та обліку науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт.  

І.НДІ.10:2009 Інструкція. Планування, мо-
ніторинг та аналізування фінансової діяльності. 

І.НДІ.11:2009 Інструкція. Складання звітів 
щодо діяльності для Міністерства освіти і нау-
ки України та управління статистики.  

І.НДІ.12:2009 Інструкція. Надання послуг. 
Наказом ректора університету від 

13.11.2009 р. № 15/06 вище названі документи 
набрали чинності, і СУЯ запущена в дію. З пер-
соналом НДІ НГЕІЕ проведено навчання із ви-
вчення документів СУЯ і надані рекомендації із 
їх застосування. 

У вирішенні усіх виробничих завдань, у 
т.ч. і впровадженні СУЯ, важлива роль нале-
жить персоналу НДІ НГЕіЕ, який є найбільшою 
цінністю організації. Тому вище керівництво 
сформулювало систему цінностей НДІ НГЕіЕ, 
яка встановлює: 

Кваліфікацію персоналу: 
 - початково високу з бажанням подальшо-

го вдосконалення; 
 - розширення сфери компетентності та 

відповідальності. 
Відносини на засадах партнерства: 
 - між працівниками НДІ НГЕіЕ з предста-

вниками ІФНТУНГ та інших організацій, у т.ч. 
замовників та постачальників; 

 - дотримання принципу «разом зробимо – 
разом виграємо». 

Особиста відповідальність і причетність: 
 - усвідомлення кожним працівником свого 

впливу на формування позитивного внутріш-
нього та зовнішнього іміджу ІФНТУНГ, особи-
стої відповідальності як за результати власної 
діяльності, так і за результати діяльності НДІ 
НГЕіЕ в цілому, реагування на запити спожи-
вачів, принциповість і твердість у проведенні 
політики у сфері якості; 

 - почуття гордості за свою причетність до 
діяльності в ІФНТУНГ; 

 - дотримання загальноприйнятих людсь-
ких моральних принципів; 

 - дотримання субординації у відносинах із 
керівниками; 

 - бажання максимально погодити індиві-
дуальні цілі з цілями всіх співробітників; 

 - самоорганізованість та акуратність у 
процесі виконання виробничих завдань та у 
спілкуванні зі співробітниками, замовниками, 
постачальниками. 

Ініціативність: 
 - творчих підхід до виконання завдань; 
 - бажання і вміння реалізувати свій потен-

ціал; 
 - пропагування досягнутих результатів, 

практичного та наукового досвіду роботи. 
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Рисунок 2 – Блок-схема освітнього процесу 
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В даний час намічено план проведення 
внутрішнього аудиту СУЯ, складено опитува-
льні анкети для проведення аудиту, і роздано їх 
у всі підрозділи НДІ НГЕіЕ. 

На етапі впровадження внутрішній аудит 
СУЯ проводиться з метою отримання об'єктив-
них доказів щодо дотримання всіх вимог, вста-
новлених в документації СУЯ, та готовності 
СУЯ до сертифікації. 

За результатами внутрішнього аудиту бу-
дуть проведені коригувальні та запобіжні дії у 
відповідності із методиками М.НДІ.07:2009 та 
М.НДІ.08:2009, після яких СУЯ буде представ-
лено до Органу із сертифікації систем.  

Досвід із розроблення та впровадження 
СУЯ НДІ НГЕіЕ буде застосовано під час роз-
робляння СУЯ освітнього та інших процесів 
ІФНТУНГ. На нашу думку, освітній процес 
може здійснюватись за блок-схемою, зображе-
ною на рис. 2. 
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