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СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ - СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 
ISO 9001:2015 ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯДЕРНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ, ЩО 

ПОСТАВЛЯЮТЬ ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ, ВАЖЛИВІ ДЛЯ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ 
(ITNS) 

ВСТУП  
ISO тісно співпрацює з Міжнародним агентством по атомній енергії (МАГАТЕ). 

МАГАТЕ створює стандарти для безпеки для використання його державами-членами в 
структурі національних правил. Стандарти ISO в області ядерної безпеки є додатковими 
технічними документами. У цьому документі текст, відтворений з ISO 9001:2015, 
поміщений в табличні осередки, щоб відокремити його від визначених для сектора вимог для 
ядерної безпеки, вказаної для кожного пункту. Мається на увазі, що вимоги кожного пункту 
включають вимоги для ядерної безпеки. Кожного разу, коли текст ISO 9001:2015 посилається 
на «цей стандарт», це посилання відноситься до всього документу, включаючи текст поза 
табличними осередками. 

Інформативні додатки, на які є посилання в ISO 9001:2015, не включені в цей документ.  

0.1 Загальні положення 

Запровадити систему управління якістю — стратегічне рішення організації, яке може 
допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо 
сталого розвитку. 

Потенційні вигоди для організації від запровадження системи управління якістю на 
основі цього стандарту такі: 

a) здатність постійно постачати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги 
замовників, а також застосовні законодавчі та регламентні вимоги; 

b) створення можливостей для підвищення задоволеності замовників; 
c) урахування ризиків і можливостей, пов'язаних із середовищем і цілями організації; 
d) здатність демонструвати відповідність установленим вимогам до системи управління 

якістю. 
e)  Зосередження на вимогах ядерної безпеки. 
f) Цей стандарт можуть застосовувати внутрішні та зовнішні сторони. 
Цей стандарт у жодному разі не передбачає потребу: 
— однаковості структури різних систем управління якістю; 
— узгодження документації зі структурою розділів цього стандарту. 
— використання специфічної термінології цього стандарту в межах організації. 
Установлені в цьому стандарті вимоги до системи управління якістю доповнюють вимоги 

до продукції та послуг. 
У цьому стандарті використано процесний підхід, елементами якого є цикл «Plan-Do-

Check-Act» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») та ризик-орієнтоване мислення. 
Процесний підхід дає змогу організації планувати свої процеси та їхні взаємодії. 
Цикл PDCA дає змогу організації забезпечувати впевненість у тому, що її процеси 

адекватно забезпечені ресурсами та керовані і що можливості для поліпшування визначено та 
реалізовано. 

Ризик-орієнтоване мислення дає змогу організації визначати чинники, які можуть 
спричиняти відхилення її процесів та її системи управління якістю від запланованих результатів, 
щоб установлювати запобіжні заходи контролю для зменшення негативних впливів і 
якнайбільшого використання можливостей, у міру їх виникнення (див. А.4). 

Постійне задоволення вимог і врахування майбутніх потреб і очікувань — це складне 
завдання для організацій у середовищі, яке стає все більш динамічним і складним. Для 
досягнення цієї цілі організація може вирішити за необхідне прийняти різноманітні форми 
поліпшування на додаток до коригування та постійного поліпшування, як-от проривні зміни, 



інновації та реорганізація. 
У цьому стандарті використано такі дієслівні форми: 
— «повинно», «потрібно» («shall») зазначає вимогу; 
— «має», «рекомендовано» («should») зазначає рекомендацію; 
— «можна», «дозволено» («may») зазначає дозвіл; 
—  «може(-уть)» «спроможний» («can») зазначає можливість або спроможність. 

Інформацію, позначену як «Примітка», призначено для кращого розуміння чи уточнення 
відповідної вимоги. 

0.2 Принципи управління якістю та ядерної безпеки 

Цей стандарт базовано на принципах управління якістю, описаних в ISO 9000. Описи 
охоплюють виклад кожного принципу, обґрунтування важливості принципу для організації, 
деякі приклади вигод, пов'язаних з принципом, а також приклади типових дій для поліпшування 
дієвості організації під час застосовування принципу. 

Принципи управління якістю такі: 
— орієнтація на замовника; 
— лідерство; 
— задіяність персоналу; 
— процесний підхід; 
— поліпшення; 
— прийняття рішень на підставі фактичних даних; 
— керування взаємовідносинами; 

Також застосовне наступне: 
— культура ядерної безпеки; 
— класифікація виробів та діяльності, важливих для ядерної безпеки; 
— класифікаційний підхід до застосування вимог якості. 

0.3 Процесний підхід 
0.3.1 Загальні положення 

Цей стандарт сприяє прийняттю процесного підходу під час розробляння, 
запроваджування та поліпшування результативності системи управління якістю для підвищення 
задоволеності замовника виконанням його вимог Конкретні вимоги, що їх уважають суттєвими 
для прийняття процесного підходу, долучено до 4.4. 

Розуміння та керування взаємопов'язаними процесами як системою сприяє 
результативності та ефективності організації в досягненні її запланованих результатів. Цей 
підхід дає змогу організації контролювати взаємозв'язки та взаємозалежності процесів системи 
з тим, щоб уможливити підвищення загальної дієвості організації. 

Процесний підхід передбачає систематичне визначання процесів і їх взаємодій та 
керування ними з тим, щоб досягати запланованих результатів відповідно до політики у сфері 
якості та стратегічного напрямку організації. Керування процесами та системою в цілому може 
бути досягнуто використанням циклу PDCA (див. 0.3.2) за загальної зосередженості на ризик-
орієнтованому мисленні (див. 0.3.3), націленому на використання можливостей і запобігання 
небажаним результатам. 

Застосування процесного підходу в межах системи управління якістю уможливлює: 
a)розуміння та постійне задоволення вимог; 
b)розглядання процесів з погляду створювання додаткових цінностей; 
c)досягнення результативного функціювання процесів; 
d)поліпшування процесів на основі оцінювання даних та інформації. 
На рисунку 1 наведено схематичне зображення будь-якого процесу та показано 

взаємодію його елементів. Контрольні точки моніторингу та вимірювання необхідні для 
контролювання, специфічні для кожного процесу та змінюватимуться залежно від пов'язаних з 



ним ризиків. 

 
Рисунок 1 — Схематичне зображення елементів одиничного процесу 

0.3.2 Цикл «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» 

Цикл PDCA може бути застосовано до всіх процесів і до системи управління якістю в 
цілому. На рисунку 2 проілюстровано, як розділи 4—10 може бути згруповано стосовно циклу 
PDCA. 

Примітка: Номери в дужках указують на розділи в цьому стандарті. 

 
Рисунок 2 — Зображення структури цього стандарту в циклі PDCA 
Цикл PDCA може бути стисло описано так: 
— Плануй: установлюй цілі системи та її процеси, а також ресурси, потрібні для 

отримання результатів відповідно до вимог замовників і політик організації, а також ідентифікуй 
і розглядай ризики та можливості. 

— Виконуй: упроваджуй те, що заплановано. 
— Перевіряй: здійснюй моніторинг і, де застосовно, вимірюй процеси та отримані в 

результаті продукцію та послуги, зважаючи на політики, цілі, вимоги та заплановані роботи, а 
також звітуй про результати. 

—Дій: уживай заходів для поліпшування дієвості, за потреби. 



0.3.3 Ризик-орієнтоване мислення 

Ризик-орієнтоване мислення суттєво важливе для досягання результативної системи 
управління якістю. Поняття «ризик-орієнтоване мислення» було нечітко наявним у попередніх 
виданнях цього стандарту, охоплюючи, наприклад, виконання запобіжних дій для усунення 
потенційних невідповідностей, аналізування будь-яких невідповідностей, що виникають, і 
вжиття заходів для запобігання їх повторному виникненню, які є відповідними до наслідків 
невідповідності. 

Щоб забезпечити відповідність вимогам цього стандарту, організація має планувати та 
виконувати дії щодо розглядання ризиків і можливостей. Розглядання як ризиків, так і 
можливостей становить основу для підвищення результативності системи управління якістю, 
досягання поліпшених результатів і запобігання негативним впливам. 

Можливості можуть утворюватися як наслідок ситуації, сприятливої для досягання 
запланованого результату, наприклад, сукупність обставин, які дають змогу організації 
приваблювати замовників, розробляти нову продукцію та послуги, зменшувати відходи чи 
поліпшувати продуктивність. Дії стосовно можливостей можуть також охоплювати розглядання 
пов'язаних ризиків. Ризик – це вплив невизначеності, а будь-яка невизначеність може мати 
позитивний чи негативний впливи. Позитивний відхил, зумовлений ризиком, може 
забезпечувати певну можливість, але не всі позитивні впливи ризику ведуть до можливостей. 

0.4 Зв'язок з іншими стандартами на системи управління 

У цьому стандарті застосовано структурну основу, розроблену ISO, щоб поліпшити 
узгодженість серед її стандартів на системи управління. 

Цей стандарт дає змогу організації використовувати процесний підхід, поєднаний з 
циклом PDCA та ризик-орієнтованим мисленням, щоб узгодити чи зінтегрувати її систему 
управління якістю з вимогами інших стандартів на системи управління. 

Цей стандарт має такий зв'язок з ISO 9000 та ISO 9004: 
— ISO 9000 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів» 

становить собою суттєве підґрунтя для належного розуміння та запроваджування цього 
стандарту; 

— ISO 9004 «Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі 
управління якістю» подає настанови для організацій, які прагнуть перевищувати вимоги цього 
стандарту. 

У Додатку А наведено докладні відомості щодо інших стандартів на управління якістю 
та системи управління якістю, які розробив ІSO/TC 176. 

Цей стандарт не охоплює вимоги, специфічні для інших систем управління, наприклад, 
вимоги щодо екологічного управління, управління охороною праці чи управління фінансами. 

Для низки галузей економіки розроблено стандарти на системи управління якістю, 
базовані на вимогах цього стандарту. У деяких з цих стандартів установлено додаткові вимоги 
до систем управління якістю, у інших зазначено тільки настанови щодо застосування цього 
стандарту в конкретній галузі. 

Матрицю, що показує взаємозв’язок між розділами цього видання стандарту та 
попереднім виданням (ISO 9001:2008), подано на веб-сайті ISO/TC 176 за такою посилкою: 
www.iso.org/tc176/sc02/public 

Цей стандарт не охоплює вимоги системи управління безпекою, а також облік та 
контроль ядерних матеріалів. 
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1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1. Загальні положення  

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація 
a) повинна показати свою здатність постійно надавати продукцію та послуги, які 

задовольняють вимоги замовника та застосовні законодавчі та регламентувальні вимоги; 
b) зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному 

застосовуванню системи, зокрема процесів поліпшування системи та забезпечування 
відповідності вимогам замовника й застосовним законодавчим та регламентувальним вимогам. 

Всі вимоги цього стандарту є загальними і призначені для застосування до будь-якої 
організації, незалежно від її типу та розміру, а також продукції та послуг, які вона надає.  

Примітка 1. У цьому стандарті терміни «продукція» чи «послуга» поширюють лише на 
продукцію та послуги, які призначено для замовника чи які потребує замовник.  

Примітка 2. Законодавчі та регламентувальні вимоги можуть бути подані як правові 
вимоги. 

Цей стандарт поширюється на організації, що поставляють продукцію та послуги, 
важливі для ядерної безпеки. 

Поширення цього стандарту на дії, що виконуються організаціями на площадці діючої 
атомної електростанції, має бути погоджене експлуатуючою організацією (ліцензіатом). 

Вимоги, зазначені в цьому стандарті, є додатковими, а не альтернативними до 
договірних, законодавчих та нормативних вимог. 
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведений нижче документ цілком або частково, є необхідним для застосування цього 
стандарту. 

У разі датованих посилань застосовують лише наведене видання. У разі недатованих 
посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа, на який 
зроблено посилання (разом зі змінами).  
ISO 9000:2015 Quality management systems—Fundamentals and vocabulary – ISO 9000:2015 
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. 
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3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Нижче подано терміни, вжиті у ДСТУ ISO 9000:2015, та додаткові 

3.1. Діяльність  
Робота, яке сприяє реалізації продукції або послуг. 
3.2. Виріб або діяльність загальнопромислового призначення  
Виріб (див. 3.6) або діяльність (див. 3.1), які впливають на ядерну безпеку, та які не 

проектувалися та не виготовлялися відповідно до конкретних ядерних вимог.  
Примітка 1: Вироби загальнопромислового призначення не включають вироби, за 

якими процеси проектування та виготовлення вимагають активного контролю та перевірки 
для забезпечення виявлення та усунення дефектів або відмов (тобто, коли одна або більше 
критичних характеристик виробу не можуть бути перевірені). Критичні характеристики 
це важливі характеристики проектування, матеріалу та функціонування виробу 
загальнопромислового призначення, які, після перевіряння, будуть достатнім доказом того, 
що виріб буде виконувати покладені на нього функції безпеки. 

Примітка 2: Визначення критичних характеристик, засобів перевірки та прийняття 
для передбачуваних функцій безпеки є відповідальністю замовника. 

3.3 Підроблений / фальсифікований/ сумнівний виріб 
3.3.1 Підроблений виріб  
Виріб, який навмисно виготовляється, відновлюється або змінюється, щоб імітувати 

оригінальний виріб без дозволу або погодження. 
[Джерело: МАГАТЕ NP-T-3.21] 
3.3.2 Фальсифікований виріб 
Це виріб, який надається з наміром обманути 
Примітка 1 Фальсифіковані вироби це вироби, які навмисно надані з неправильною 

ідентифікацією або фальшивою та/або неточною сертифікацією. Це може також включати 
вироби, що продаються суб'єктами, які придбали законне право виробляти певну кількість 
товару, але виробляють більшу кількість, ніж дозволено, та продають надлишок як законні. 

[Джерело: МАГАТЕ NP-T-3.21] 
3.3.3 Сумнівний виріб 
Виріб, де є вказівка або підозра на те, що він може бути не справжнім. 
[Джерело: МАГАТЕ NP-T-3.21] 
3.4 Класифікаційний підхід 
Процес або метод, використовуваний з метою забезпечення того, що вимоги, 

застосовні до управління якістю, документування, моніторингу та вимірювань, співрозмірні з 
важливістю ядерної безпеки 

3.5 Важливий для ядерної безпеки (Important To Nuclear Safety (ITNS)) 
Характеристика продукції, послуги, виробу або діяльності, відмова якої може привести 

до надмірного радіаційного опромінення людини або навколишнього середовища.  
3.6 Виріб  
Всеосяжний термін, що використовується замість таких слів, як: пристосування, 

компонент, устатковання, матеріал, модуль, деталь, програмне забезпечення, конструкція, 
збірка, підсистема, система або блок.  

Примітка 1: Це визначення замінює визначення ISO 9000. 



3.7 Ліцензіат 
Ліцензіат – держатель діючої ліценції, наданої ядерним регулятором організації, яка 

відповідає за розміщення, проектування, будівництво, введення в дію, роботу або зняття з 
експлуатації ядерної установки.  

3.8 Ядерна безпека  
Досягнення належних умов праці, запобігання нещасним випадкам та пом'якшення 

наслідків нещасного випадку, що призводять до захисту працівників, громадськості та 
навколишнього середовища від не неприпустимих радіаційних ризиків. 

[Джерело: глосарій МАГАТЕ] 
Примітка 1: Впровадження системи управління якістю є важливим для забезпечення 

ядерної безпеки. 
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