
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

ТК 189 «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»  

ЗА  2017 РІК 

а) Номер ТК: 189  

б) назва ТК: «Системи управління якістю» 

в) номер, дата, назва наказу щодо створення ТК 189: наказ ДП 

«УкрНДНЦ» Про припинення діяльності технічного комітету стандартизації 

ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових 

продуктів» та створення технічного комітету стандартизації «Системи 

управління якістю» від 10 жовтня 2017 року № 316 

г) Голова ТК 189: Паракуда Василь Васильович, директор ДП НДІ 

«Система», к.т.н., доцент, вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008, тел.: (032) 239-

92-00, факс: (032) 235-84-49, e-mail: v.v.parakuda@gmail.com;  

д) Заступник голови ТК 189: Сухенко Анатолій Сергійович, начальник 

відділу, вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008, тел./факс: (032) 239-92-30, e-mail: 

asu@dndi-systema.lviv.ua 

е) Відповідальний секретар ТК 189: Єршова Ірина Іванівна, провідний 

науковий співробітник, к.т.н., вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008, тел./факс: 

(032) 239-92-30, e-mail: tk93@dndi-systema.lviv.ua  

ж) Організація, що здійснює функції секретаріату ПК 93/1: Державне 

підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем» (ДП НДІ «Система»); вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 

79008, тел.: (032) 239-92-00, факс: (032) 274-21-49, e-mail: office@dndi-

systema.lviv.ua, https://www.dndi-systema.lviv.ua/ 

и) структура ТК: у ТК немає поділу на підкомітети 

к) номер та назва відповідного міжнародного ТК, а також підкомітету, в 

роботі якого бере участь ТК: 

− ISO/TC 176 «Quality management and quality assurance», активний 

член (Р-член); 



− ISO/TC 176/SC 1 «Concepts and terminology», активний член (Р-

член); 

− ISO/TC 176/SC 2 «Quality systems», активний член (Р-член); 

− ISO/TC 176/SC 3 «Supporting technologies», активний член (Р-

член). 

Результати роботи: 

– голосування за проектами стандартів: 

• ISO/FDIS 10006 Quality management systems — Guidelines for 

quality management in projects (Системи управління якістю. 

Настанови щодо управління якістю в проектах); 

• ISO/CD 10015 Quality management - Guidelines for competence 

management and people development (Управління якістю. Настанови 

щодо управління компетентністю та розвитку персоналу). 

– голосування за іншими пропозиціями ISO/TC 176 (всього 2 

пропозиції). 

л) Кількість колективних і індивідуальних членів ТК 189: 15 організацій 

– колективні члени та 4 індивідуальні члени. 

м) Засідання ТК 189: не проводились. 

н) Погоджувальні наради: 

Дистанційне голосування членів ТК 189 щодо: 

– схвалення проекту Положення про технічний комітет стандартизації 

ТК 189 «Системи управління якістю»;  

– схвалення пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації 

на 2018 рік від ТК 189 щодо розроблення національних стандартів, 

гармонізованих з стандартами ISO/TC 176; 

– схвалення остаточної редакції проекту ДСТУ ISO/TS 9002:201_ 

«Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015». 

п) Співпраця та взаємодія з іншими ТК України: за звітний період не 

було робіт з іншими технічними комітетами. 

р) Інші дані щодо діяльності: 



– розроблено проект національного стандарту ДСТУ ISO/TS 9002:201_  

«Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015» 

(ISO/TS 9002:2016, IDT). 

с)  Рекомендації щодо вдосконалення діяльності та наявні проблеми: 

Згідно з ICS:2015 стандарти на системи управління, розроблені ISO/TC 

176, віднесено до угруповань під кодами 03.120.10 та 03.100.70. Оскільки ТК 189 є 

активним членом (Р-членом) ISO/TC 176, то повинен брати участь у роботі 

ISO/TC 176 над всіма проектами стандартів, але сфера діяльності ТК 189 не 

поширена на об’єкт стандартизації під кодом 03.100.70 тому, що в чинному 

класифікаторі нормативних документів ДК 004:2008, розробленому на основі 

ICS:2005, це угруповання відсутнє. Необхідно переглянути ДК 004:2008 та 

привести його у відповідність до ICS:2015. Тоді можна буде поширити сферу 

діяльності ТК 189 на об’єкт стандартизації під кодом 03.100.70. 

 

Голова ТК 189                                                                          В.Паракуда 

 

Відповідальний секретар ТК 189                                             І.Єршова  

 


