
В ДП "Черкасистандартметрологія" підвищували кваліфікацію 
представники підприємств регіону 

 
4 листопада 2015 р. на базі ДП «Черкасистандартметрологія» пройшов семінар на 

тему "Нова версія стандарту ISO 9001:2015. Що нового?". У ньому прийняли участь 20 
представників 14 підприємств регіону, а також фахівці ДП "Черкасистандартметрологія". 
Семінар був дуже змістовним. Слухачі отримали інформацію щодо нових вимог до 
системи управління якістю, встановлених у новій версії стандарту ISO 9001:2015, вимог 
до визначення та управління ризиками та практичні знання щодо формування документів 
системи управління якістю, враховуючи порівняльну характеристику стандартів ISO 
9001:2008 та ISO 9001:2015. 

"Стандарти ISO серії 9000 є найбільш популярними у світі. Протягом 30 років вони 
довели свою універсальність та дієвість. У всьому світі наявність на підприємстві 
сертифікованої системи управління якістю є підтвердженням надійності та 
відповідальності бізнесу. Тому впровадження сучасних систем управління має бути 
стратегічною метою кожного вітчизняного підприємства, яке орієнтується на стабільний 
розвиток у майбутньому," - зазначила під час виступу декан Інституту підвищення 
кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики Одеської 
академії технічного регулювання та якості Домницька Віра Костянтинівна. 

Особливу увагу лектор приділила ризик-орієнтованому мисленню. "Ризик завжди 
супроводжує діяльність будь-якої організації. Менеджмент ризику допомагає у прийнятті 
рішень в умовах невизначеності та можливості виникнення подій або обставин (планових 
і непередбачених), що впливають на досягнення цілей організації. Оцінювання ризику є 
частиною процесу менеджменту ризику і являє собою структурований процес, в рамках 
якого ідентифікують способи досягнення поставлених цілей, проводять аналіз наслідків та 
імовірності виникнення небезпечних подій для прийняття рішення про необхідність 
обробки ризику," - наголосила вона. 

У новій редакції стандарту особлива увага приділяється саме формуванню ризик-
орієнтованого мислення, що дозволить організаціям простіше досягати мети і 
забезпечувати довготривалу задоволеність партнерів та споживачів. 

Перед присутніми виступив директор ДП "Черкасистандартметрологія" 
Чорнопищук Михайло Петрович, який розказав про потенційні можливості ДП 
"Черкасистандартметрологія" у наданні допомоги підприємствам регіону з питань 
стандартизації, метрології, оцінки відповідності та систем менеджменту в умовах 
набрання чинності Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Він зазначив, що реалії 
сьогодення змушують бізнес швидко реагувати на зміни законодавства і виграють ті, хто є 
на крок попереду інших. Тому, кожен бажаючий може звертатися за наданням 
інформаційних послуг до фонду нормативної документації ДП 
"Черкасистандартметрологія", який до речі є найбільшим у Черкаській області і на 
сьогоднішній день налічує понад 22000 найменувань (ДСТУ, ГОСТ, ДСТУ ISO, ДСТУ 
EN, ТР та інші).  

Також, зазначив Михайло Петрович, на базі підприємства і надалі будуть 
проводитися науково-просвітницькі семінари до проведення яких будуть залучатися кращі 
спеціалісти у галузі технічного регулювання країни. 


