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Моніторинг виконання органами виконавчої влади резолюції Кабінету Міністрів

України від 28.08.2017 та врахування Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду
якості. Частина 1. Висновки та пропозиції. Київ, УАДЯ, 2018, 230 стор.
Моніторинг виконано у відповідності до доручення учасників 10-го Всеукраїнського
з`їзду якості та Рішення Громадської ради при Мінекономрозвитку від 1.03.2018.
Моніторинг проведено фахівцями Української асоціації досконалості та якості
(УАДЯ), яка виконує функції постійного секретаріату Всеукраїнського з`їзду якості та є
базовою організацією Комітету з менеджменту, досконалості, конкуренто-спроможності і
сталого розвитку Громадської ради при Мінекономрозвитку України.
Моніторинг здійснено на громадських засадах, безкоштовно.
Головний експерт – Калита Петро Якович, президент УАДЯ, голова Комітету з
менеджменту, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку Громадської
ради при Мінекономрозвитку, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України,
співголова Оргкомітету 10-го Всеукраїнського з`їзду якості.
УАДЯ висловлює подяку за сприяння проведенню моніторингу Кабінету Міністрів
України, Громадській раді при Мінекономрозвитку України та органам виконавчої влади
України, які надіслали відповідну інформацію для кращого осмислення процесів, що
відбуваються в Україні у зазначеній сфері.

ВИТЯГ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
Незважаючи на деякі позитивні тенденції, переважна більшість
керівників і фахівців вітчизняних ОВВ взагалі не поінформована і не
розуміє, що відбувається в світі і Україні в сфері системного
менеджменту і досконалості, навіщо їм потрібно удосконалювати
ОВВ та сприяти удосконаленню організацій, які належать до сфери їх
управління, а також як для цього використати Резолюцію з`їзду, що
скерована на забезпечення конкурентоспроможності економіки та
поліпшення життя громадян. Як і раніше, вони продовжують знаходитися в
полоні філософії «дефіцитної економіки».
Коментар до висновку. Для порівняння та кращого уявлення, як має бути та до
чого прагнути, наведено приклад емірату Дубай (ОАЕ), Програма досконалості уряду
якого заснована ще у 1997 р. за ініціативою Його Вищості шейха Мухаммед Бен Рашид
Аль Мактум, віце-президента ОАЕ, прем'єр-міністра, правителя Дубая. Мета програми
— виступати як інструмент для розвитку і вдосконалення державного сектора в Дубаї
шляхом реалізації концепції загального управління якістю. Місія — просування, оцінка
та заохочення досконалості у роботі органів державної влади, установ і відомств Дубая.
Бачення — для досягнення досконалості світового класу у роботі державних органів,
установ і відомств Дубая. Досягнуті тут результати широко відомі і не потребують
додаткових коментарів.
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ПЕРЕДМОВА
Інтегральна характеристика стану української економіки
За експертними оцінками основна маса українських підприємств відносно лідерів
світового бізнесу має продуктивність нижчу до 10 разів, дефектність вищу до 1 тис.
разів і в рази вищу собівартість продукції. Це наслідок вкрай низького рівня їх ділової
досконалості, яка, згідно з 1000-бальною шкалою, прийнятою у світі, у рази відстає від
європейських компаній. Великою мірою цим визначаються й критично низький рівень
ВНД на душу населення в Україні, що до 30-ти разів нижче, ніж у розвинених
європейських країнах, і незадовільний рівень життя наших громадян. А одночасно, це є
найяскравішою характеристикою низької якості державного управління в Україні.
У полоні філософії дефіцитної економіки
Учасники 26-го Міжнародного форуму «Дні якості в Києві» зазначили: «Українські
бізнес і економіка мають дві основні проблеми: незадовільний бізнес-клімат та низький
рівень досконалості підприємств, організацій і установ. Перша проблема активно
дискутується, а друга майже не згадується. При тому, що саме незадовільна
досконалість є однією із ключових проблем низької конкурентоспроможності».
Україна понад 25 років існує в умовах глобального насиченого ринку з жорсткою
конкуренцією, але продовжує керуватися переважно філософією дефіцитної економіки,
де конкуренція відсутня за визначенням. На насичених ринках конкурентна боротьба
точиться переважно понад норми стандартів, а українське суспільство зорієнтовано на
досягнення лише вимог технічних регламентів і стандартів. Держава стверджує, що для
забезпечення конкурентоспроможності необхідно концентрувати увагу на безпечності і
якості продукції, в той час, як на насичених ринках вона забезпечується здебільшого
сучасними системами менеджменту, щодо яких в Україні розуміння і ставлення взагалі
неадекватні. І це при тому, що більшість наших проблем є наслідком саме
недорозвинених систем менеджменту і низького рівня досконалості переважної
більшості органів влади і бізнесових організацій.
Однією із основних причин такої ситуації є введення в Україні у 2002 р. хибної
Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції, яка діє і досі (додатки
1.1-1.10), та організація, внаслідок цієї Концепції, неадекватного навчання у закладах
вищої освіти (ЗВО), особливо за спеціальністю «менеджмент».
Потрібно усвідомити, що тільки «дерегуляція», без одночасного підвищення
досконалості переважної більшості вітчизняних підприємств, створить сприятливі
умови, перш за все, для просунутих зарубіжних компаній, які прийдуть в нашу країну і
витіснять недосконалих українських виробників з їх власного ринку.
Про досконалість органів виконавчої влади
Учасники круглого столу на тему: «Якість державного управління та її вплив на
соціально-економічний стан України», який у 2016 р. організувала Антикризова рада
громадських організацій України, відзначили низький рівень державного управління та
рекомендували провести у Верховній Раді України публічні слухання з питань якості
державного управління та її впливу на соціально-економічний стан нашої країни, а
також прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення
якості державного управління», передбачивши удосконалення діючих в органах
виконавчої влади систем менеджменту.
Слід зазначити, що в Україні вже були спроби змінити ситуацію щодо досконалості
на краще і на рівні Верховної Ради, і на рівні Кабінету Міністрів. Але ці спроби так і не
були доведені до логічного завершення (додатки 2.1-2.7).
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Резолюція 10-го Всеукраїнського з`їзду якості
1.1.1. 26 травня 2017 року в Києві відбувся 10-й Всеукраїнський з’їзд якості під
гаслом «Якість як національна ідея України». Мета З’їзду — виробити
загальнонаціональні підходи до забезпечення задоволення потреб громадян України та
конкурентоспроможності і сталого розвитку економіки шляхом подальшого підвищення
ділової досконалості українських підприємств (організацій, установ).
Ініціаторами та організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація досконалості
та якості (УАДЯ), Українська асоціація якості (УАЯ), УСПП та Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). З’їзд підтримали: Рада
підприємців при Кабінеті Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (МЕРТ) та Громадська рада при МЕРТ, Мінрегіону, Мінагрополітики,
Мінприроди, МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, а також ряд державних служб,
агентств, комітетів і інспекцій, місцевих органів виконавчої влади і самоврядування,
провідних всеукраїнських громадських організацій, зокрема об`єднань промисловців і
підприємців. На ім`я учасників З’їзду надійшли вітання від Голови Верховної Ради
України, Генерального директора Європейського фонду менеджменту якості (EFQM)
тощо.
У роботі З’їзду взяли участь 267 представників центральних і місцевих органів
виконавчої влади (ОВВ), всеукраїнських громадських об’єднань, підприємств,
організацій і установ із переважної більшості регіонів України.
Всебічно обговоривши стан, проблеми та перспективи у сфері якості і ділової
досконалості, учасники з`їзду прийняли Резолюцію, яка стала програмним документом
у сфері якості, досконалості і конкурентоспроможності на наступні два роки. Особливого
значення для розв`язання комплексу фундаментальних проблем та відродження
економіки
України
набув
розділ
Резолюції
«Організаційна
досконалість,
конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ». Витяг
із Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості в частині організаційної досконалості,
конкурентоспроможності та сталого розвитку у додатку 3.1.
1.1.2. Згідно з наведеним розділом Резолюції, всім органам виконавчої влади
(ОВВ) України рекомендовано:
- організувати навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації) своїх керівників і
фахівців з питань ділової досконалості на засадах сучасного системного менеджменту;
- передбачити під час реформування удосконалення своєї діяльності на засадах
сучасних підходів та кращої європейської й світової практики, зокрема із застосуванням
Моделі CAF, як це практикується у країнах ЄС, та системи антикорупційного
менеджменту за ISO 37001:2015;
- організувати дискусії та широку просвітницьку роботу (із залученням ЗМІ) з різних
аспектів сталого розвитку суспільства з акцентом на його залежність від сталого
споживання та ділової досконалості підприємств і організацій;
- розробити та ввести в дію додаткові механізми державного заохочення
підприємств (організацій) будь-яких форм власності та підпорядкування до
вдосконалення на засадах стандартів з менеджменту, а також концепцій і моделей
досконалості;
- забезпечити широке інформування міжнародної спільноти про українські
підприємства й організації, які досягли професійного визнання досконалості на
загальнонаціональному та європейському рівнях;
- розробити і запровадити в галузях і регіонах програми посилення соціальної
спрямованості, поліпшення якості продукції (робіт, послуг) та удосконалення систем
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менеджменту підприємств (організацій, установ) на засадах стандартів та концепцій
досконалості з використанням кращої практики;
- надати державну підтримку рухові, що засновано в країні на засадах Української
хартії «За ділову досконалість і якість».
Ці питання мають знайти відображення у політиках розвитку сфер діяльності,
закріплених за конкретними ОВВ.
1.1.3. Згаданим розділом Резолюції також рекомендовано:
- внести зміни до Законів України про Кабінет Міністрів України, центральні і місцеві
ОВВ та органи місцевого самоврядування щодо їх відповідальності за мотивацію,
створення умов та сприяння громадськості, підприємствам, організаціям і установам у
постійному удосконаленні з урахуванням кращої світової і вітчизняної практики;
- розробити та прийняти Концепцію державної політики у сфері ділової
досконалості підприємств (організацій, установ);
- чинну Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції,
процесів та послуг переробити на Концепцію державної політики у сфері якості
продукції, процесів і послуг;
- визначити в масштабах країни завдання і функції у сфері ділової досконалості на
засадах системного менеджменту із закріпленням їх за відповідними ОВВ та їх
структурними підрозділами;
- забезпечити удосконалення навчальних програм та поліпшення викладання у ЗВО
в частині ділової досконалості підприємств і організацій на засадах системного
менеджменту, зокрема з використанням досвіду КНЕУ;
- включити до спеціальності «Менеджмент» дисципліни щодо систем цільового
управління, регламентованих стандартами, а також щодо ділової досконалості на базі
концепцій і моделей ідеальної організації;
- розробити та поетапно запровадити програми багаторівневого навчання й
підвищення кваліфікації працівників усіх галузей економіки з питань менеджменту з
суттєвим поглибленням знань щодо соціальної відповідальності і сталого розвитку, а
також організаційної досконалості, зокрема на засадах менеджменту якості,
екологічного менеджменту, менеджменту безпеки тощо;
- опрацювати питання щодо розвитку та вдосконалення вітчизняної інфраструктури з
підготовки та сертифікації фахівців з менеджменту із забезпеченням визнання
сертифікатів на міжнародному рівні;
- передбачити перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за
удосконаленими програмами з подальшою їх сертифікацією на міжнародному рівні;
- підтримати Глобальний проект «Молодіжний творчий рух «Естафета якості»,
зокрема Міжнародну і Всеукраїнську олімпіаду з менеджменту для молоді, як такий, що
сприяє залученню дітей та молоді до національного руху за досконалість і якість;
- розробити і запровадити національну програму досліджень та створення науковопрактичних рекомендацій з вдосконалення українських організацій на засадах сучасних
європейських підходів та кращих практик, залучивши до її виконання УАДЯ, яка є
національним партнером EFQM, наукові установи, заінтересовані суб’єкти
господарювання;
- продовжити формування та покращити координацію вітчизняної інфраструктури
щодо надання професійної допомоги підприємствам, організаціям і установам у
постійному удосконаленні, залучивши до цього організації, що працюють у сфері якості
й досконалості (дослідницькі, навчальні, консалтингові, сертифікаційні тощо) та
накопичили позитивний досвід роботи у цій сфері;
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- створити національну систему вивчення, узагальнення та поширення кращої
світової і вітчизняної практики вдосконалення компаній, а також досвіду у сфері ділової
досконалості, накопиченого такими провідними міжнародними організаціями, як EOQ,
EFQM, WAQ (Всесвітній альянс якості) та ін.;
- активізувати діяльність щодо поширення та використання в країні досвіду кращих
вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня організаційної досконалості та
отримали професійне європейське визнання, зокрема підприємств-членів Клубів лідерів
якості України та країн Центральної і Східної Європи;
- забезпечити державну підтримку засобів масової інформації, що спеціалізуються
на висвітленні питань якості, менеджменту й організаційної досконалості;
- надати юридичну допомогу УАДЯ у подальшому опрацюванні проекту нормативноправового акту «Про засади підтримки та розвитку руху за організаційну досконалість і
якість в Україні» та ініціювати його внесення в установленому порядку до КМУ.
Крім того Резолюцією рекомендовано:
- заслухати на засіданні Верховної Ради України питання щодо прискорення
соціально-економічного відродження держави в умовах децентралізації шляхом
формування руху за ділову досконалість на засадах моделей сталого розвитку і
системного менеджменту, з урахуванням світових тенденцій, зокрема 17 цілей сталого
розвитку і 10 принципів соціальної відповідальності, схвалених ООН, та
фундаментальних концепцій досконалості EFQM;
- з метою мотивації та координації розвитку руху за ділову досконалість в країні
утворити при Президентові України Національну раду з питань ділової досконалості,
конкурентоспроможності і сталого розвитку.
1.2. Доручення Першого віце-прем`єр-міністра України
1.2.1. Перший віце-прем`єр-міністр України за пропозицією Мінекономрозвитку
України (лист від 28.07.2017 № 3411-01/25950-01, витяг у додатку 4.2) видав доручення
від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 (додаток 4.3), яким, зокрема, підтримав Резолюцію 10-го
з`їзду. Слід зазначити, що до цього у листі від 28.07.2016 № 5003-05/23608-07 він вже
офіційно звертав увагу громадськості, зокрема ОВВ, на переваги системного
менеджменту на засадах стандарту ISO 9001, а також моделей CAF та EFQM (додаток
4.1).
1.2.2. Перший віце-прем`єр-міністр України доручив центральним і місцевим ОВВ:
- опрацювати інформацію і пропозиції, викладені в Резолюції, і застосувати їх під час
підготовки проектів нормативно-правових і законодавчих актів, зокрема пропозицій до
урядових програм і планів діяльності;
- провести навчання керівників і співробітників з питань якості і ділової досконалості
із залученням фахівців УАДЯ.
Крім того, Національному агентству з питань державної служби (Нацдержслужбі) та
Міністерству економічного розвитку і торгівлі (Мінекономрозвитку) доручено провести
семінар-нараду за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої
влади, а також УАДЯ і УСПП.
1.3. Засади для проведення моніторингу
1.3.1. Учасники 10-го з’їзду доручили секретаріату Всеукраїнського з’їзду якості,
функції якого виконує УАДЯ, забезпечити моніторинг врахування положень Резолюції
10-го Всеукраїнського з’їзду якості та доповісти про стан її виконання на 11-му з’їзді
(витяг з Резолюції з’їзду у додатку 3.1).
1.3.2. Громадська рада при Мінекономрозвитку рішенням від 1.03.2018 доручила
своєму Комітету з менеджменту, досконалості, конкурентоспроможності і сталого
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розвитку, організаційно-методичною базою якого є УАДЯ, здійснювати моніторинг
виконання доручень Першого віце-прем`єр-міністра України - Міністра економічного
розвитку і торгівлі України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 та систематично інформувати
про результати моніторингу Громадську раду (витяг з Рішення Громадської ради у
додатку 5.1).
1.3.3. Зважаючи на те, що після прийняття і оприлюднення Резолюції 10-го
Всеукраїнського з`їзду якості (Київ, 26.05.2017) пройшло вже понад року, а після
виходу доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017 пройшло вже
майже 10 місяців, було прийнято рішення здійснити моніторинг щодо врахування ОВВ
рекомендацій, викладених у Резолюції з`їзду та виконання доручення Першого віцепрем`єр-міністра України.
1.4. Основні матеріали, що використані для моніторингу
1.4.1. Для проведення моніторингу використано наступні матеріали:
- організаційно-методичні заходи, які здійснено відповідно до Резолюції 10-го
Всеукраїнського з`їзду якості і доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від
28.08.2017, та їх результати;
- результати громадської експертизи діяльності ОВВ щодо управління якістю та
удосконалення загальної системи менеджменту, які проведено протягом останніх двох
років;
- інформацію, отриману безпосередньо від центральних і місцевих ОВВ.
1.4.2. Моніторинг здійснено Українською асоціацією досконалості та якості у
відповідності до доручень, наведених у п.п. 1.3.1 та 1.3.2.
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2. ФАКТАЖ
2.1. Організаційно-методичні заходи та їх результати
2.1.1. Спираючись на Резолюцію 10-го Всеукраїнського з’їзду якості, УАДЯ спільно з
державними і громадськими організаціями організувала і провела ряд науковометодичних заходів, на яких було продовжено обговорення та опрацювання
рекомендацій учасників з`їзду. Серед цих заходів слід відзначити 26-й Міжнародний
форум «Дні якості в Києві» (8-9.11.2017), семінар представників громадських організацій
України (Київ, 19.02.2018) та семінар-нараду керівників і фахівців ЗВО України (Київ,
13.04.2018).
Учасники цих заходів підтримали Резолюцію 10-го Всеукраїнського з’їзду якості та
прийняли відповідні рішення (додатки 3.2-3.4), які були широко розповсюджені в Україні.
Крім того, рішення форуму і семінару-наради ЗВО були скеровані до Адміністрації
Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів.
2.1.2. Розглянувши Резолюцію 10-го Всеукраїнського з’їзду якості, Антикризова рада
громадських організацій України підтримала цю Резолюцію та включила до
«Платформи економічного патріотизму: першочергові заходи» розділ «Досконалість,
конкурентоспроможність та сталий розвиток». Витяг з «Платформи» у додатку 3.5.
2.1.3. На доручення Голови Верховної ради України Комітет з питань економічної
політики ВРУ опрацював матеріали щодо Резолюції 10-го Всеукраїнського з’їзду якості
та повідомив про підтримку Резолюції з`їзду, відзначивши важливість піднятих в ній
питань (додаток 3.6).
2.1.4. На доручення Голови Верховної ради України Комітет з питань освіти і науки
ВРУ опрацював матеріали щодо Рішення семінару-наради керівників і фахівців ЗНО з
питань досконалості й конкурентоспроможності та, зважаючи на актуальність піднятих
питань, скерував відповідний запит на адресу МОН України (додаток 3.7).
2.1.5. Розглянувши лист Комітету з питань освіти і науки ВРУ, а також відповідний
запит, що надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України, МОН доручило своєму
Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) розглянути питання та, згідно компетенції,
прийняти відповідне рішення. Опрацювавши питання, ІМЗО підтримав Резолюцію
з’їзду і Рішення семінару-наради та рекомендував закладам вищої освіти листом від
4.06.2018 № 22.1/10-1749 (додаток 3.8) наступне:
- враховувати у своїй роботі рекомендації Резолюцiї 10-го Всеукраїнського з'їзду
якості (Київ, 26.05.2017) та рiшення семiнару-наради керiвникiв i фахiвцiв з
менеджменту та якостi, стандартизацiї i сертифiкацiї 3ВО України «Ділова досконалість
- основа конкурентноспроможностi i сталоrо розвитку органiзацій і економiки» (Київ,
13.04.2018);
- посилити увагу до удосконалення своїх систем менеджменту на засадах
європейських пiдходiв та кращих дiлових практик (модель досконалостi EFQM,
мiжнароднi стандарти з цiльових систем менеджменту, тощо);
- за наявностi спецiальностi «Менеджмент», включити до освітньої програми всі
складові системного менеджменту, зокрема цільові системи на базi мiжнародних
стандартiв, концепцiї i моделi досконалостi, інженерію побудови цiлiсної системи
менеджменту органiзацiй тощо;
- за наявностi спецiальностей з екології, енергетики та iн. передбачити вивчення
вiдповiдних цiльових систем менеджменту, на якi прийнятi міжнародні стандарти;
- за спецiальнiстю «Якiсть, стандартизацiя i сертифiкацiя» вивчати лише цiльовi
системи менеджменту, регламентованi стандартами, які мають безпосереднє
вiдношення до якостi продукцiї i послуг;
- органiзувати (по можливостi) перепiдготовку викладачів з питань системного
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менеджменту, ділової досконалості, стандартизації та якості.
На ці рекомендації вже відреагував ряд ЗВО. Так, Маріупольський державний
університет повідомив, що він планує посилити увагу до питань удосконалення своєї
системи менеджменту на засадах сучасних європейських підходів, вдосконалити освітні
програми та поліпшити викладання в частині ділової досконалості організацій на
засадах системного менеджменту, розширити навчальні плани за спеціальністю
«менеджмент», запровадити програми підвищення кваліфікації з питань досконалості
для керівників і фахівців ОВВ тощо. Для сприяння досягненню поставлених завдань
МДУ пропонує провести семінар-тренінг для керівників і співробітників закладів освіти
та фахівців з питань ділової досконалості і системного менеджменту (додаток 3.9).
2.1.6. Відповідно до доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від
28.08.2017, центральним заходом для зміни ситуації на краще мав стати семінарнарада представників ОВВ «з метою обговорення можливостей застосування
пропозиції Резолюції (10-го з`їзду – ПК) стосовно покращення державного управління
та внесення змін до законодавства, програм та планів діяльності Уряду». На жаль цього
заходу до цього часу так і не проведено. Як наслідок, переважна більшість керівників і
фахівців ОВВ взагалі не розуміє, що потрібно робити для врахування рекомендацій,
викладених у Резолюції з`їзду. Матеріали та доручення з цього приводу наведені у
додатках 5.1-5.6.
2.1.7. З метою сприяння ОВВ у виконанні доручення Першого віце-прем`єр-міністра
України від 28.08.2017, УАДЯ запропонувала ОВВ провести безкоштовно (ця умова
діяла протягом 9-ти місяців) навчальний семінар для ознайомлення їх керівників і
фахівців з помилками щодо питань якості, досконалості і конкурентоспроможності, які
мають місце в Україні, висвітлення світових тенденцій у цій сфері та роз`яснення
рекомендацій Резолюції 10-го з`їзду якості (листи УАДЯ від 12.10.2017 та від 20.04.2018
у додатках 6.1, 6.2, а програма семінару у додатку 6.3). Такий семінар, за запитами,
було
проведено
у
5-ти
ОВВ
(Держлікслужба,
Держенергоефективності,
Держспецзв`язку, Мінекономрозвитку та Держстат). Чотири з них (Держлікслужба,
Держенергоефективності, Держспецзв`язку та Держстат) підписали Меморандуми про
намір активізувати діяльність у сфері досконалості і системного менеджменту та за
підсумками семінару ухвалили рішення, в яких підтримали Резолюцію 10-го з’їзду і
передбачили наступні кроки щодо врахування рекомендацій, викладених у Резолюції
з`їзду (меморандуми і рішення - у додатках 6.4-6.11).
2.1.8. Від ряду ОВВ поступила інформація, що вони планують провести семінар для
своїх керівників і фахівців тільки після того, як отримають роз`яснення на загальному
семінарі-нараді представників ОВВ (зразок такого листа у додатку 6.12).
Примітка. Без обговорення рекомендацій Резолюції 10-го з`їзду, адекватне
виконання доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017 стосовно їх
застосування для покращення державного управління та внесення змін до
законодавства, програм та планів діяльності Уряду практично є нереальним.
2.1.9. Поточний стан врахування Резолюції з`їзду та виконання доручення Першого
віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017 неодноразово розглядався на засіданнях
Громадської ради при Мінекономрозвитку. В результаті обговорення Громадською
радою приймались відповідні рішення (приклади у додатках 5.1 і 5.4).
2.2. Результати громадської експертизи діяльності ОВВ
Протягом останніх двох років, на підставі рішення круглого столу з питань якості
державного управління (Київ, 7.06.2016, додаток 3.10) та у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 976, здійснено громадську експертизу
діяльності чотирьох центральних ОВВ щодо управління якістю процесів і послуг.
Загальні висновки за результатами експертизи наведено нижче.
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2.2.1. По Нацдержслужбі (17.11.2016)
Згідно отриманої від Нацдержслужби інформації, керівники і фахівці цього агентства
не приділяють належної уваги питанням якості процесів і послуг, а стан управління
якістю процесами і послугами в Нацдержслужбі України в цілому є незадовільним.
Висновки та експертні пропозиції у додатку 7.1.
Саме це стало однією із основних причин недостатньо ефективного функціонування
Нацдержслужби та, як наслідок, неналежної уваги до проблем якості, управління якістю
і процесів удосконалення в центральних і місцевих органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування України.
2.2.2. По Мінсоцполітики (16.05.2018)
Згідно отриманої від Мінсоцполітики інформації, керівники і фахівці цього
міністерства не приділяють належної уваги питанням якості процесів і послуг, а стан
управління якістю процесів і послуг в Мінсоцполітики України в цілому є незадовільним.
Висновки та експертні пропозиції у додатку 7.2.
2.2.3. По Держлікслужбі (18.05.2018)
Згідно отриманої від Держлікслужби України інформації, керівники і фахівці цього
ОВВ приділяють належну увагу питанням якості процесів і послуг, а стан управління
якістю процесів і послуг в Держлікслужбі України в цілому є задовільним. Висновки та
експертні пропозиції у додатку 7.3.
Слід зазначити, що на сьогодні в Україні Держлікслужба – це поки що єдиний орган
виконавчої влади, який у відповідності до постанови КМУ від 5.11.2008 № 976 розглянув
пропозиції, отримані за результатами громадської експертизи діяльності з управління
якістю, та розробив заходи з подальшого свого удосконалення (додаток 7.4). І це при
тому, що цей ОВВ, у відмінність від інших, вже багато років застосовує у себе систему
управління якістю на засадах стандарту ISO 9001. А відтак, Держлікслужба може
слугувати зразком для наслідування для інших ОВВ України.
2.2.4. По МОЗ (20.08.2018)
Згідно отриманої від МОЗ інформації, керівники і фахівці цього міністерства не
приділяють належної уваги питанням якості процесів і послуг, а стан управління якістю
процесів і послуг в МОЗ України в цілому є незадовільним. Висновки та експертні
пропозиції у додатку 7.5.
2.2.5. На окрему увагу заслуговує ситуація, що склалася у Мінрегіоні. Штучно
пославшись на п.п. 3,4 постанови КМУ від 5.11.2008 № 976, керівництво цього ОВВ
відмовило УАДЯ у проведенні громадської експертизи діяльності міністерства щодо
його управління якістю процесів і послуг (запит у додатку 8.10), стверджуючи, що ця
діяльність не відноситься до компетенції Мінрегіону (лист у додатку 8.8). З цього можна
зробити висновок, що керівництво Мінрегіону уваги питанням управління якістю не
приділяє і не планує приділяти. Крім того, відмова у проведенні громадської експертизи
за надуманими причинами є порушенням постанови Кабінету Міністрів України від
5.11.2008 № 976.
2.3. Результати аналізу інформації, отриманої безпосередньо від ОВВ
2.3.1. Для отримання інформації від ОВВ, УАДЯ звернулась до них з відповідними
запитами (зразки листів у додатках 9.1-9.4).
Станом на 25.08.2018 на адресу УАДЯ надійшли листи і матеріали від 5 міністерств,
22 інших центральних ОВВ та 12 місцевих ОВВ. Перелік ОВВ, від яких станом на
25.08.2018 отримано матеріали, у додатку 9.5. Копії листів у додатку 9.6. Інші ОВВ на
запит УАДЯ не відповіли, з чого можна зробити висновок, що цим ОВВ для здійснення
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моніторингу не було про що повідомити. Результати аналізу наданих матеріалів
наведено нижче.
Центральні ОВВ
2.3.2. Впродовж довгого часу застосовують системи управління якістю на засадах
стандартів ISO 9001 лише три центральні ОВВ України: Держлікслужба,
Державіаслужба та Держатомрегулювання. Планує впровадити систему управління
якістю на базі ISO 9001:2015 ще Держстат.
2.3.3. Згідно рішенню семінару з питань досконалості і системного менеджменту,
проведеного у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками за участю представника УАДЯ, тут напрацьовані заходи з подальшого
удосконалення Держлікслужби до 2020 року. При цьому враховані пропозицій, надані
працівниками служби щодо формування стратегії і програми удосконалення
Держлікслужби на основі системного менеджменту. Зокрема, передбачено заходи щодо
удосконалення не тільки системи управління якістю на базі ISO 9001, але і в цілому
системи менеджменту Держлікслужби з використанням стандарту ISO 37001
(антикорупційний менеджмент), моделі CAF та моделі досконалості EFQM.
2.3.4. Ряд центральних ОВВ підтвердили свою підтримку Резолюції 10-го
Всеукраїнського
з`їзду
якості.
Крім
вже
згаданих
Держлікслужби,
Держенергоефективності, Держспецзв`язку та Держстату, це Укртрансбезпека,
Держводагентство, ДСЯО та інш.
Держенергоефективності також окремо підтримало рекомендацію Резолюції з`їзду
стосовно розроблення та прийняття Концепції державної політики у сфері ділової
досконалості організацій.
2.3.5. Зазначили, що вже враховують в своїй роботі рекомендації, викладені у
Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості, Державне агентство з питань
електронного урядування, Державіаслужба та Держпраці. Але які саме рекомендації та
яким чином вони враховують, ці ОВВ не розкрили. Лише Державіаслужба
поінформувала, що вона постійно проводить роботу для забезпечення функціонування
та удосконалення системи менеджменту якості на засадах стандарту ISO 9001.
2.3.6. Запевнили, що врахують рекомендації Резолюції з`їзду під час реалізації
відповідних державних політик такі ОВВ, як: ДСНС, ДСЯО, Державіаслужба,
Укрдержархів, Держпраці, Держархбудінспекція та Держводагентство.
Держводагентство, зокрема, заявило, що буде враховувати рішення Резолюції з`їзду
під час реалізації державної політики у своїй сфері управління, зважаючи на особливу
важливість та актуальність питань поліпшення якості надання послуг агентством та
підприємствами, установами і організаціями, які належать до сфери його управління.
2.3.7. Держпродспоживслужба ще у вересні 2017 р. поінформувала Мінагрополітики
про те, що вона врахує пропозиції, надані в Резолюції з`їзду, після проведення
навчання керівників та співробітників з питань якості і досконалості за участю УАДЯ та
УСПП (до цього часу ще не проведено - ПК).
2.3.8. Деякі ОВВ планують провести для своїх керівників і фахівців навчальні
семінари за участю УАДЯ у майбутньому (Держпродспоживслужба, Держаудитслужба,
Мінмолодьспорт та інш.).
Мінмолодьспорт уклало Угоду з УАДЯ щодо проведення семінару, але семінар не
відбувся через те, що ОВВ ще не визначився з датою його проведення.
Держаудитслужба своїм листом запросила розглянути можливість виступу фахівця
УАДЯ для проведення навчання з питань якості і ділової досконалості.
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2.3.9. ДРС поінформувала, що пропозиції стосовно організації та проведення
навчання керівників та співробітників з питань якості та ділової досконалості
підприємств, організацій і установ будуть враховані у роботі.
2.3.10. Керівництво Держгеокадастру щодо організації навчання з питань якості і
досконалості подало пропозиції до Нацдержслужби та Національної академії
державного управління при Президентові України. При цьому зазначивши, що, як воно
вважає, відповідно до положення про Нацдержслужбу ця служба є головним
державним замовником підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування.
2.3.11. Деякі ОВВ заявили лише про діяльність, яку вони виконують традиційно,
взагалі не відобразивши діяльність у відповідності до Резолюції з`їзду та доручення
Першого
віце-прем`єр-міністра
(Мінагрополітики,
Мінфін,
Укрдержархів,
Держекоінспекція, МІП, Держекспортконтроль, Казначейство).
В той же час МІП повідомило про свою готовність залучитися до проведення
спільних робочих зустрічей, роботи міжвідомчих робочих груп, а також опрацювання
відповідних проектів нормативно-правових актів, що сприятимуть досягненню завдань,
визначених у Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості.
2.3.12. Окрему позицію стосовно інформації та пропозицій, викладених у Резолюції
10-го Всеукраїнського з`їзду якості, зайняли Мінрегіон та Держфінмоніторинг.
Керівництво обох ОВВ повідомило, що ці питання «не належать до їх компетенції».
Місцеві ОВВ
2.3.13 Згідно отриманої інформації системи управління якістю за ISO 9001
застосовують Чугуєвська міськрада (Харківська ОДА) і два органи місцевої влади в
Хмельницькій ОДА.
2.3.14. Переважна більшість місцевих ОВВ (обласних державних адміністрацій,
ОДА) у своїх листах приділили основну увагу діяльності, спрямованій на забезпечення
безпечності та якості продукції і послуг (випробування, сертифікація, проведення
навчальних заходів, конкурсів і виставок тощо). Це такі ОДА, як: Волинська,
Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Хмельницька, а також
Київська МДА.
2.3.15. Практично всі представлені ОДА прозвітували про діяльність, що стосується
поширення в регіонах цільових систем менеджменту на базі стандартів ISO 9001 та інш.
(допомога з розробки і впровадження, сертифікація, проведення семінарів, моніторинг
та ведення реєстрів тощо). Це: Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Сумська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька і Чернігівська ОДА та Київська МДА. Разом з тим,
Київська МДА і Харківська ОДА, повідомивши про застосування підприємствами
цільових систем менеджменту якості, послалися на застарілі стандарти (ДСТУ ISO
9001:2009), тобто стандарти, які давно вже анульовані і не діють.
2.3.16. Ряд ОДА повідомив, що планує використовувати рекомендації Резолюції
з`їзду у майбутньому. Так, наприклад, Одеська ОДА сповістила, що матеріали, надані
УАДЯ щодо розвитку конкурентоспроможності та шляхів удосконалення підприємств,
будуть використані у роботі пізніше.
2.3.17. В деяких ОДА для сприяння врахуванню рекомендацій, викладених у
Резолюції з`їзду, залучені місцеві заклади вищої освіти.
Так, Херсонська обласна державна адміністрація повідомила, що співпрацює з
Міжнародним університетом бізнесу і права. Викладачі Університету ведуть
просвітницьку роботу з різних аспектів ділової досконалості підприємств і організацій,
механізмів державного заохочення підприємств до вдосконалення на засадах
стандартів, а також концепцій і моделей досконалості. Університетом заплановано у
12

2018/2019 навчальному році удосконалити свої навчальні програми та поліпшити
викладання в частині ділової досконалості організацій на засадах системного
менеджменту у відповідності до рекомендацій ІМЗО МОН. Крім того, у рамках науководослідних тем Університетом передбачається розробити і запровадити програму
досліджень та створення науково-практичних рекомендацій з удосконалення
українських організацій на засадах сучасних європейських підходів та кращих практик.
Волинська ОДА повідомила, що у Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки створено освітньо-консультаційний центр проектного менеджменту,
з метою розробки і реалізації в регіоні міжнародних проектів.
2.3.18. Волинська ОДА окремо відзначила, що підприємства, які хочуть бути
конкурентоспроможними на вітчизняному і світовому ринках у нинішніх складних
економічних умовах, повинні постійно і безперервно удосконалюватись у різних
векторах своєї діяльності, прагнучі до інноваційних і кардинальних змін, вони мають
підвищувати і підтримувати якість продукції і управління, вивчати і адаптувати
зарубіжний досвід ведення досконалого бізнесу, що у кінцевому результаті повинно
розвивати економіку держави в цілому.
2.3.19. Херсонська ОДА повідомила, що місцевими органами виконавчої влади
опрацьовано рекомендації УАДЯ та підтримано ініціативу щодо навчання керівників і
співробітників з питань якості і ділової досконалості із залученням фахівців цієї
асоціації. З метою забезпечення конкурентоспроможності, сталого розвитку
підприємств, організацій і установ області запропоновано розробити програму
удосконалення систем менеджменту, заходи якої передбачатимуть впровадження
рекомендацій, викладених у отриманих матеріалах.
2.3.20. Київська ОДА поінформувала, що на виконання доручення Першого віцепрем`єр-міністра України від 28.08.2017 та Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості
виступила замовником проекту «Створення сприятливих умов для розгортання в регіоні
руху за досконалість і конкурентоспроможність підприємств і економіки», який був
поданий до Мінрегіону для участі у конкурсі проектів регіонального розвитку.
Наразі додатково опрацьовується питання з підприємствами (організаціями) щодо
участі їх співробітників у навчаннях з питань якості та ділової досконалості, які
передбачається провести за участі фахівців УАДЯ.
2.4. Окремі коментарі щодо розуміння ситуації у сфері якості й досконалості
Протягом останнього часу УАДЯ вела листування з керівництвом ряду ОВВ.
Зважаючи, що питання, які розглядались, можуть покращити розуміння ситуації з боку
інших ОВВ, деякі з таких листів висвітлено й прокоментовано нижче.
2.4.1. В листі МОН від 07.06.2018 (додаток 8.1) зазначено, що згідно діючому
законодавству міністерство не може вказувати, що і як викладати у ЗВО; це справа
виключно ЗВО.
Зважаючи на те, що проблема неякісної підготовки менеджерів носить
загальносистемний характер і досить негативно впливає на соціально-економічний стан
України, УАДЯ своїм листом від 18.06.2018 (додаток 8.2) висловила думку про
недоцільність віддавати її вирішення виключно на відкуп самим ЗВО. Рекомендовано
опрацювати проблему на рівні МОН та відобразити її в державній політиці у сфері
освіти і науки.
2.4.2. В листах Нацдержслужби від 12.06.2018 та від 07.08.2018 (додатки 8.3, 8.5)
повідомлено, що замість семінару-наради представників ОВВ, передбаченого
резолюцією КМУ від 28.08.2017, НАДС планує провести семінар на тему:
«Впровадження системи управління діяльністю державних органів на основі

13

результатів з урахуванням моделі управління якістю» в рамках проекту TAIEX, на який
подано заявку до Європейської Комісії.
У своїх листах від 6.07.2018 та від 16.08.2018 (додатки 8.4, 8.6) УАДЯ підтримала
Нацдержслужбу щодо проведення семінару, але зазначила, що заявлений семінар не
може замінити семінар-нараду представників ОВВ, передбачений Кабінетом Міністрів
«з метою обговорення можливостей застосування пропозиції Резолюції 10-го з`їзду
стосовно покращення державного управління та внесення змін до законодавства,
програм та планів діяльності Уряду». До цього ж УАДЯ обґрунтувала ще ряд проблем,
які залишаться відкритими в разі запропонованої заміни.
2.4.3. Листом від 11.07.2018 (додаток 8.7) Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства повідомило, що порушені питання
стосовно пропозицій, викладених у Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості, «не
належать до компетенції Мінрегіону». На цьому твердженні ґрунтується, зокрема,
відмова у проведенні громадської експертизи діяльності Мінрегіону щодо управління
якістю (додаток 8.8).
УАДЯ листом від 26.07.2018 (додаток 8.9) відзначила, що таке твердження,
якнайменше, є непрофесійним і некоректним. Це рівнозначно, що до компетенції
Мінрегіону не належать поліпшення якості та підвищення ефективності своєї роботи.
Одночасно увагу керівництва міністерства звернуто на те, що Резолюція 10-го з`їзду
вже підтримана Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, рядом ОВВ,
громадськими організаціями і закладами вищої освіти. Також нагадано, що для надання
роз`яснень щодо сучасного менеджменту й досконалості ОВВ та Резолюції 10-го з`їзду
УАДЯ свого часу запропонувала Мінрегіону провести безкоштовно навчальний семінар
(листи від 2.10.2017 та від 20.04.2018 у додатках 6.1, 6.2), але, на відміну від ряду інших
ОВВ, міністерство цією пропозицією не скористалось.
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3. ВИСНОВКИ
Аналіз матеріалів, які були у розпорядженні УАДЯ, свідчить, що в Україні, за
традицією, ведеться робота, спрямована на покращення ситуації щодо забезпечення
безпечності продукції, поліпшення її якості та підвищення конкурентоспроможності.
Особливо це помітно на рівні регіонів, де таку діяльність очолюють місцеві державні
адміністрації.
Цієї роботи було би, мабуть, достатньо, якби наша країна, як і раніше, існувала за
умов ізольованості від просунутого зарубіжного співтовариства. Але вже понад чверть
століття Україна є частиною відкритого глобального світового середовища, для якого
властива насичена економіка та жорстка конкурентна боротьба. І в цих нових умовах
для збереження України і перетворення її у повноцінну розвинену державу необхідно
керуватись вже зовсім іншими парадигмами та докорінно змінити свою філософію і,
відповідно, діяльність на всіх рівнях та у всіх ланках економіки. І саме на це орієнтує
Резолюція 10-го Всеукраїнського з`їзду якості.
Також аналіз матеріалів показав, що певна частина українського суспільства,
зокрема керівників і фахівців органів виконавчої влади, проявляє зацікавленість у
застосуванні в своїй роботі рекомендацій, викладених у Резолюції 10-го
Всеукраїнського з`їзду якості. В той же час багатьом з них ще не вистачає відповідних
знань у сфері якості, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку.
Слід зазначити, що в Україні вже були спроби і на рівні Верховної Ради, і на рівні
Кабінету Міністрів в частині досконалості і системного менеджменту змінити ситуацію
на краще. Але, на жаль, ці спроби так і не були доведені до логічного завершення. І
сьогодні доводиться все починати з початку.
3.1. Позитивні складові
3.1.1. Кабінет Міністрів і Верховна Рада підтримали Резолюцію 10-го
Всеукраїнського з`їзду якості, що знову дає надію на її врахування ОВВ України,
бізнесом і суспільством для покращення соціально-економічної ситуації в державі.
3.1.2. Хоч і повільно, але вже почались певні зміни у ставленні до відзначеної
проблеми з боку науково-технічної громадськості, окремих ОВВ та суб`єктів бізнесу. В
системі вищої освіти розпочались процеси, скеровані на виправлення помилок та
підвищення ефективності підготовки фахівців за спеціальністю «менеджмент». МОН
підтримало Глобальний проект «Молодіжний творчий рух «Естафета якості», зокрема
Міжнародну і Всеукраїнську олімпіаду з менеджменту для молоді, що сприяє залученню
молоді до національного руху за досконалість.
3.1.3. Переважна більшість ОВВ, особливо на місцевому рівні, приділяє певну увагу
впровадженню та сертифікації цільових систем менеджменту на засадах стандартів
(наприклад ISO 9001) організаціями, які належать до сфери їх управління.
3.2. Негативні складові
3.2.1. Разом з тим, незважаючи, що від часу прийняття Резолюції з`їзду пройшло
вже 15 місяців, а від підписання доручення Першого віце-прем`єр-міністра України –12
місяців, переважна більшість центральних і місцевих ОВВ ще так і не приступила до
відповідних змін.
3.2.2. В своїх листах ОВВ звертають увагу, переважно, на безпеку і якість продукції,
а не на ділову досконалість підприємств, організацій і установ. У багатьох випадках
вони інформують про те, що фактично традиційно роблять ОВВ, а не про те, на що
націлює Резолюція з`їзду. Жоден ОВВ (за виключенням Держлікслужби) навіть не
згадав про:
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- перспективи удосконалення власних систем менеджменту понад та поза норми
стандарту ISO 9001 (які самі по собі впроваджені лише окремими ОВВ);
- мотивацію та створення умов для удосконалення організацій, які належать до
сфери їх управління;
- врахування відзначених проблем у відповідних державних політиках тощо.
3.2.3. Якщо місцеві ОВВ і приділяють увагу впровадженню та сертифікації цільових
систем менеджменту на базі стандартів, то через неадекватну орієнтацію у сфері
менеджменту і ділової досконалості та відсутність фахівців з сучасними знаннями в цій
сфері вони не спроможні забезпечити очікувану ефективність впроваджених систем. А
в деяких випадках, взагалі, наводять приклади використання підприємствами регіону
ще сьогодні давно вже не діючих стандартів ISO 9001, наприклад ДСТУ ISO 9001: 2009
року.
3.2.4. До цього часу ще так і не проведено, передбаченого дорученням Першого
віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017, семінару-наради за участю представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також УАДЯ і УСПП. І це,
незважаючи на повторне доручення з боку Першого віце-прем`єр-міністра України від
24.05.2018 та останнє його доручення від 30.07.2018.
3.2.5. Не внесено зміни до Законів України про Кабінет Міністрів України, ОВВ та
органи місцевого самоврядування щодо їх відповідальності за мотивацію, створення
умов та сприяння у постійному удосконаленні. Не розроблені концепції державної
політики «у сфері ділової досконалості підприємств (організацій, установ)» та «у сфері
якості продукції (процесів, послуг)», а хибна Концепція державної політики «у сфері
управління якістю продукції, процесів та послуг» залишається чинною. Не визначено та
не закріплено за ОВВ завдання і функції у сфері ділової досконалості на засадах
системного менеджменту.
3.2.6. Не удосконалено навчальні програмі у ЗВО в частині ділової досконалості
підприємств і організацій на засадах системного менеджменту. В переважній більшості
ЗВО ще не включено до спеціальності «Менеджмент» дисципліни щодо систем
цільового управління, регламентованих стандартами, а також щодо ділової
досконалості на базі концепцій і моделей ідеальної організації. Відповідно, ще не
організовано перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за удосконаленими
програмами. Не опрацьовано питання щодо розвитку та вдосконалення вітчизняної
інфраструктури з підготовки та сертифікації фахівців з менеджменту.
3.2.7. Не розроблено національну програму досліджень та розробки науковопрактичних рекомендацій з удосконалення українських організацій. Не покращено
координацію вітчизняної інфраструктури щодо надання професійної допомоги
підприємствам і організаціям у постійному удосконаленні. Не створено національну
систему вивчення, узагальнення та поширення кращої світової і вітчизняної практики
удосконалення компаній. Не активізовано діяльність щодо поширення та використання
в країні досвіду кращих вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня
організаційної досконалості. Не забезпечено державну підтримку засобів масової
інформації, що спеціалізуються на висвітленні питань якості, менеджменту й
організаційної досконалості.
3.2.8. Не всі центральні і місцеві ОВВ організували навчання своїх керівників і
фахівців з питань ділової досконалості на засадах сучасного системного менеджменту.
Практично ніхто з ОВВ не передбачив удосконалення своєї діяльності на засадах
сучасних підходів та кращих європейських й світових практик. З боку ОВВ практично ще
не організовано дискусії та просвітницьку роботу щодо сталого розвитку суспільства з
акцентом на його залежність від ділової досконалості підприємств і організацій. Не
розроблено механізми державного заохочення підприємств і організацій до
вдосконалення на засадах стандартів з менеджменту та концепцій і моделей
досконалості. В галузях і регіонах не розроблено програми посилення соціальної
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спрямованості, поліпшення якості продукції (робіт, послуг) та вдосконалення систем
менеджменту на засадах стандартів і концепцій досконалості. Практично не надано
державну підтримку рухові на засадах Української хартії «За ділову досконалість і
якість». До цього часу згадані питання ще не знайшли відображення у політиках
розвитку сфер діяльності, закріплених за конкретними ОВВ.
2.2.9. Серед органів виконавчої влади України на сьогодні є різні приклади: від
просунутого ОВВ, де керівництво вже довгий час переймається управлінням якістю і
досконалістю, до ОВВ, керівництво якого вважає, що якість і досконалість взагалі «не
відносяться до його компетенції». Але в цілому можна стверджувати, що переважна
більшість керівників і фахівців вітчизняних ОВВ ще дуже слабо розбирається в
питаннях системного менеджменту і досконалості та не приділяє їм належної уваги.
3.2.10. Незважаючи на надзвичайну актуальність зазначеної проблеми, у Верховній
Раді України до цього часу ще так і не заслухано питання щодо прискорення соціальноекономічного відродження держави шляхом формування руху за ділову досконалість, а
в країні не утворено Національну раду з питань ділової досконалості,
конкурентоспроможності і сталого розвитку.
3.3. Загальний висновок
3.3.1. Останнім часом намітилось певне пожвавлення щодо розв`язання проблем
якості й ділової досконалості, як на державному рівні, так і на рівні громадськості і
бізнесу. Але цього ще занадто мало для відчутного впливу на соціально-економічний
стан в державі. Ситуація в країні залишається критичною.
3.3.2. Незважаючи на деякі позитивні тенденції, переважна більшість керівників і
фахівців вітчизняних ОВВ взагалі не поінформована і не розуміє, що
відбувається в світі і Україні в сфері системного менеджменту і досконалості,
навіщо їм потрібно удосконалюватися самим та сприяти удосконаленню
організацій, які належать до сфери їх управління, а також як для цього
використати
Резолюцію
з`їзду,
яка
скерована
на
забезпечення
конкурентоспроможності економіки та поліпшення життя громадян. Як і раніше, вони
продовжують знаходитися в полоні філософії «дефіцитної економіки».
3.3.3. Однією із ключових причин незадовільного стану в Україні у сфері якості,
досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку є ще недостатня увага з боку
Мінекономрозвитку до розв`язання цих проблем для розвитку конкурентоспроможної
економіки та самоусунення Нацдержслужби від розв`язання зазначених проблем для
підвищення ефективності державної служби.
3.3.4. Зважаючи, що Україна практично вичерпала час для змін, потрібні екстрені
неординарні заходи для виправлення ситуації, що склалася в країні. Необхідно активно
розвивати позитивні зміни, які останнім часом намітилися в суспільстві.
3.4. Коментар до висновку. Для порівняння та кращого уявлення, як має бути та до
чого прагнути, наведено приклад емірату Дубай (ОАЕ), Програма досконалості уряду
якого заснована ще у 1997 р. за ініціативою Його Вищості шейха Мухаммед Бен Рашид
Аль Мактум, віце-президента ОАЕ, прем'єр-міністра, правителя Дубая (додаток 7.6).
Мета програми — виступати як інструмент для розвитку і вдосконалення державного
сектора в Дубаї шляхом реалізації концепції загального управління якістю. Місія —
просування, оцінка та заохочення досконалості у роботі органів державної влади,
установ і відомств Дубая. Бачення — для досягнення досконалості світового класу у
роботі державних органів, установ і відомств Дубая. Досягнуті тут результати широко
відомі і не потребують додаткових коментарів.
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4. ПРОПОЗИЦІЇ
4.1. Відповідно до доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від 30.07.2018
(додаток 5.6) до листа УАДЯ від 6.07.2018 (додаток 5.5) провести нараду під особистим
головуванням Першого віце-прем`єр-міністра України, на якому розглянути результати
даного моніторингу та прийняти відповідні організаційні рішення.
4.2. Зважаючи на фундаментальність і масштабність проблеми удосконалення
органів виконавчої влади і суб`єктів вітчизняного бізнесу, що є основою для
реформування української ділової культури дефіцитної економіки та перетворення її на
ділову культуру економіки насиченої, доцільно, перш за все, щоби Мінекономрозвитку
разом із Нацдержслужбою створили компетентну Робочу групу, запросивши увійти до
її складу повноважних представників Кабінету Міністрів, Верховної Ради і Адміністрації
Президента України, а також представників від Держлікслужби (як на сьогодні більш
просунутого ОВВ з питань досконалості), КНЕУ і УАДЯ.
4.3. Доручити Робочій групі системно і комплексно опрацювати рекомендації,
викладені у Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості, а також результати
моніторингу їх врахування та виконання резолюції Кабінету Міністрів України від
28.08.2017 органами виконавчої влади України. На цій основі підготувати та надати
уряду пропозиції щодо ідеологічних, функціональних та структурних змін в країні,
необхідних для забезпечення її конкурентоспроможності на глобальному насиченому
ринку, сталого розвитку і поліпшення якості життя громадян України та, як наслідок,
покращення відношення до влади з боку суспільства.
4.4. Підготувати і провести відповідні слухання у Верховній Раді України та
забезпечити широке професійне обговорення зазначеної проблеми в колах науковотехнічної громадськості.

Головний експерт:
президент Української асоціації досконалості та якості,
академік Української академії наук

П. Калита

30.08.2018
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МОНІТОРИНГ
виконання органами виконавчої влади резолюції
Кабінету Міністрів України від 28.08.2017 та врахування
Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості.
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Додаток 1.1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 серпня 2002 р. N 447-р
Київ

Про затвердження Концепції державної
політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, робіт, послуг)
Затвердити Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, робіт, послуг), що додається.
Держстандарту у
шестимісячний
термін
разом
із Мінпромполітики,
Міноборони,
Мінагрополітики,
МОН,
Мінтрансом, МОЗ, Мінпраці, Держбудом,
Держкомзв'язку, Мінфіном та Мінекономіки розробити і подати в установленому порядку
проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з
реалізації положень зазначеної Концепції.
Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 447-р
КОНЦЕПЦІЯ
державної політики у сфері управління
якістю продукції (товарів, робіт, послуг)
Державна політика у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)
спрямована на підтримку зусиль підприємств та організацій у задоволенні потреб
споживачів шляхом поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, розвитку і
впровадження методів управління якістю.
Стан розвитку сфери якості
Спад виробництва та зниження економічного потенціалу України на початку 90-х
років негативно вплинули на якість і конкурентоспроможність вітчизняних товарів,
робіт, послуг, впровадження сучасних методів управління якістю.
Ситуація ускладнювалася
інтервенціями
іноземних товарів, зниженням
платоспроможності населення. Це пояснюється недоліками економічної політики,
зокрема надмірною лібералізацією ринку, що відкрило необмежений доступ імпорту
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товарів, а також відсутністю важелів у сфері управління якістю. До того ж, акти
законодавства, що регулюють відносини у цій сфері, не узгоджені між собою і не
спрямовані на забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, а діюча система
державного регулювання не стимулює виробників до поліпшення її якості. Не
створено інфраструктури сприяння поліпшенню якості, підтримки інновацій, відсутнє
інформаційне забезпечення, практично не проводиться навчання у сфері управління
якістю та довкіллям.
Майже не проводяться наукові дослідження у сфері управління якістю
та
довкіллям.
Більшість вітчизняних підприємств не застосовує сучасних методів
поліпшення якості та підвищення рівня ділової досконалості, які базуються на
загальновизнаних принципах всеохоплюючого управління якістю (Total
Quality
Management). Не популяризується досвід підприємств, які досягли високого рівня
ділової досконалості, не налагоджено взаємодію та обмін інформацією між ними.
В Україні, як і в інших державах СНД, діють добровільні державні стандарти на
системи управління якістю, розроблені на основі міжнародних стандартів ISO серії
9000.
Тим часом у Європі та в світі застосовуються сучасні методи поліпшення якості,
рівня ділової досконалості та
управління довкіллям, зокрема за вимогами
міжнародних стандартів ISO серії 9000 та 14000 сертифіковано близько 400 тис.
систем управління якістю, і кожного року ця цифра збільшується на 50 тис., тоді як в
Україні сертифіковано близько 600 систем. На багатьох вітчизняних підприємствах
системи управління якістю не переглядалися впродовж останніх 10-15 років і не
відповідають сучасним вимогам. Аналіз свідчить, що основною причиною їх
низького рівня є відсутність системного підходу до управління та навчання у цій
сфері. До навчальних програм у закладах, де готують спеціалістів з питань
управління якістю, як правило, не включено вивчення сучасних методів та підходів
до управління якістю. Наслідком цього є незадовільна обізнаність керівників і
спеціалістів вітчизняних підприємств з європейським та світовим досвідом у сфері
управління якістю та діловою досконалістю.
Для відродження економіки України необхідно поліпшити
якість і
конкурентоспроможність продукції, створити умови для повного розкриття потенціалу
підприємств, досягнення ділової досконалості, надавати всіляку підтримку та сприяти
розвитку сфери управління якістю.
Тобто забезпечення поліпшення якості повинне стати завданням загальнодержавної
ваги, а основним шляхом його розв'язання - державна підтримка сучасних методів
управління якістю та діловою досконалістю, розроблення і впровадження систем
управління якістю та довкіллям відповідно до стандартів ISO серії 9000 та 14000,
принципів всеохоплюючого управління якістю, визнаних у Європі та в світі.
Мета і основні завдання Концепції
Метою цієї Концепції є визначення стратегічних напрямів, пріоритетів, а також
політичних, соціально-економічних і техніко-технологічних засад реалізації державної
політики у сфері управління якістю.
Основними завданнями Концепції є:
- визначення стратегічних напрямів, методів і механізмів реалізації державної
політики у сфері управління якістю;
- формування загальної культури якості;
- постійне вдосконалення управління якістю в усіх галузях економіки.
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Ця Концепція повинна лягти в основу діяльності органів виконавчої влади,
науково-дослідних установ і виробничих структур у сфері управління якістю та розвитку
фундаментальних і прикладних досліджень.
Завдання та напрями державної політики
у сфері управління якістю
Державна політика у сфері управління
оптимальному поєднанні інтересів держави
якісної та конкурентоспроможної продукції.

якістю повинна грунтуватися на
і товаровиробників щодо випуску

Завдання державної політики у
сфері
управління
якістю полягають
створенні необхідних правових, економічних, організаційних умов для:
- виробництва якісної продукції, конкурентоспроможної
зовнішньому ринку;

у

на внутрішньому та

- задоволення попиту на безпечну та якісну продукцію;
- збереження та відновлення безпеки довкілля;
-

збільшення доходів бюджету за рахунок інтенсифікації розвитку економіки;

- зростання зайнятості та підвищення життєвого рівня громадян;
- піднесення авторитету країни у світовому співтоваристві, забезпечення
стабільного розвитку її економіки та посилення обороноздатності.
Державна політика у сфері управління
всеохоплюючого управління якістю:

якістю

грунтується

на таких принципах

- орієнтація на споживача;
- провідна роль керівництва підприємств та організацій у вирішенні питань якості;
- залучення працівників підприємств та організацій до процесів управління якістю;
- процесний підхід
організацій;

до

управління

ресурсами

і

діяльністю підприємств та

- системний підхід до управління діяльністю підприємств та організацій;
- постійне навчання
працівників,
виробничих процесів;

впровадження

інновацій

та вдосконалення

- прийняття рішень з урахуванням конкретних фактів;
- розвиток партнерських стосунків з постачальниками.
Економічні заходи державного регулювання у
сфері
управління якістю
спрямовуються на стимулювання діяльності товаровиробників щодо поліпшення якості
продукції, підвищення їх відповідальності за виготовлення та реалізацію неякісної
продукції.
Організаційні заходи
спрямовуються на:

державного

регулювання у сфері управління якістю

- створення умов для впровадження систем управління якістю та довкіллям;
- залучення органів
державного
управління
і
громадських організацій
діяльності із забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;

до

- поширення досвіду підприємств та організацій, що досягли найвищих результатів
у сфері управління якістю і довкіллям;
- пропагування заходів із
населення щодо них.

забезпечення

якості

та

підвищення інформованості
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Державна політика у сфері управління якістю передбачає:
- безумовне дотримання вимог щодо якості продукції, закупівля якої здійснюється за
державні кошти. З цією метою замовлення на поставку такої продукції необхідно
розміщувати на підприємствах, які впровадили системи управління якістю та
довкіллям, і за умови їх сертифікації в національній системі;
- активізацію діяльності із сертифікації систем управління якістю та довкіллям,
досягнення високого рівня професіоналізму учасників цієї діяльності та підвищення
довіри до її результатів;
- сприяння визнанню у світі національної системи технічного регулювання;
- входження вітчизняних установ та організацій, що працюють у сфері управління
якістю, до міжнародних та регіональних спілок, забезпечення акредитації за
кордоном уповноважених органів із сертифікації та випробувальних лабораторій.
Удосконалення правових засад і нормативного
забезпечення діяльності з поліпшення якості продукції
З метою
удосконалення
правових
засад
і
нормативного забезпечення
діяльності з поліпшення якості продукції передбачається, зокрема, здійснити:
- прийняття нових і перегляд діючих нормативно-правових актів і нормативних
документів у сфері управління якістю продукції, систем управління якістю та
довкіллям відповідно до міжнародних і європейських вимог;
- поліпшення функціонування національної системи стандартизації з метою
забезпечення якості та безпеки продукції, досягнення максимально економічного
ефекту за рахунок застосування в національних стандартах принципів уніфікації,
взаємозамінності і сумісності, відображення передових досягнень науки і технологій
у нормативній документації;
- активізація участі України в розробленні
міжнародних стандартів, а також
стандартів, що широко застосовуються на вітчизняному ринку;
- спрямування національної метрологічної
підприємств у забезпеченні єдності вимірів.

системи

на

задоволення

потреб

Забезпечення підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів
Впровадження систем управління якістю потребує високого рівня професійних знань,
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань управління якістю. Державна
політика у цій сфері повинна базуватися на принципах безперервної та дистанційної
освіти, що будуть реалізуватися шляхом:
- розроблення програм багаторівневого навчання та підвищення кваліфікації кадрів
з питань управління якістю та довкіллям (на рівні міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств та організацій);
- запровадження у вищих навчальних закладах освітніх програм з питань управління
якістю та довкіллям, диференційованих за спеціальностями;
- проведення у
старших
класах
загальноосвітніх
навчальних закладів
факультативних занять із загальних питань стандартизації, оцінки відповідності,
метрології, управління якістю;
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- перегляду існуючих, розроблення нових навчальних і методичних посібників з
питань стандартизації, оцінки відповідності, метрології, управління якістю,
статистичних методів контролю якості із застосуванням новітніх комп'ютерних та
інтерактивних методик і засобів;
- навчання керівників у сфері
управління якістю та довкіллям;

стандартизації,

оцінки відповідності, метрології,

- видання спеціальних посібників,
створення навчальних програм з
управління якістю, зокрема дистанційних та на оптичних лазерних дисках;

питань

- розроблення освітніх стандартів відповідно до вимог цієї Концепції;
- розроблення заходів щодо підвищення соціального статусу наукових та науковотехнічних працівників, які забезпечують розвиток виробництва, підвищення якості
продукції.
Впровадження нових прогресивних технологій
та матеріалів, сприяння науково-технічному
розвитку виробництва
Поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції повинне базуватися
на
використанні
досягнень
науки,
впровадженні ресурсозберігаючих, екологічно
чистих прогресивних технологій та нових матеріалів. Науково-технічний рівень
виробництва повинен відповідати вимогам міжнародних та європейських стандартів. З
цією метою передбачається:
- пропагування досягнень вітчизняної та світової науки і техніки;
-

залучення інвестицій шляхом прийняття цільових державних та галузевих програм
створення нової техніки і високих технологій;

- залучення іноземного капіталу для забезпечення виробництва у пріоритетних
напрямах,
забезпечення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та
зовнішньому ринку.
Впровадження систем управління
якістю та довкіллям
Дієвим інструментом розв'язання проблем поліпшення якості та забезпечення
конкурентоспроможності продукції є впровадження систем управління якістю та
довкіллям відповідно до стандартів серій ISO 9000 та 14000, інших систем управління
та забезпечення якості, що довели свою ефективність.
Державна політика у сфері управління якістю повинна спрямовуватися на
створення необхідних умов для впровадження в усіх галузях економіки систем
управління якістю та довкіллям, а саме:
- розроблення науково-методичних засад надання
консультаційної підтримки у
впровадженні систем управління якістю та довкіллям, а також сучасних методів
контролю якості стратегічно важливих видів продукції в усіх галузях економіки;
- розроблення заходів щодо заохочення
управління якістю та довкіллям;

та

підтримки

впровадження

систем

- організація моніторингу впровадження, розвитку системи оцінки відповідності у сфері
управління якістю та довкіллям, сертифікації цієї системи;
- створення мережі методичних і консультаційних центрів
довкіллям у всіх регіонах.

з управління якістю та
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Державна підтримка впровадження
систем управління якістю
З метою активізації роботи з впровадження систем управління якістю необхідно
забезпечити державну підтримку підприємств та організацій шляхом компенсації (на
конкурсній основі) частини їх витрат на розроблення і впровадження цих систем за
рахунок цільового кредитування та інших джерел фінансування.
Органи виконавчої влади повинні керуватися при цьому таким критерієм, як
здатність підприємства чи організації до забезпечення конкурентоспроможності своєї
продукції.
Підприємства та організації можуть довести своє право на одержання державної
підтримки шляхом обгрунтування власних програм поліпшення
якості
та
забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Захист від недоброякісної
і фальсифікованої продукції
Державна політика у сфері захисту внутрішнього ринку від недоброякісної і
фальсифікованої продукції спрямовується на:
- створення дієвої системи державного і громадського контролю за безпекою і
відповідністю
якості
продукції
параметрам, задекларованим у товарній
документації та рекламі;
- розвиток системи
підтвердження
відповідності
(як обов'язкової, так і
добровільної). Сфера і способи обов'язкового підтвердження відповідності повинні
наближатися до міжнародної практики і відповідати вимогам Європейського
співтовариства та Світової організації торгівлі. Необхідно створити єдину систему
акредитації органів з підтвердження відповідності, що забезпечить об'єктивність і
компетентність діяльності цих органів;
- забезпечення невідворотності
притягнення
до юридичної відповідальності тих
виробників і постачальників, які реалізують небезпечну,
фальсифіковану
чи
невідповідну заявленій якості продукцію, а також посилення державного контролю у
цій сфері.
Пропагування поліпшення якості
та конкурентоспроможності продукції
Для розв'язання проблеми якості та конкурентоспроможності продукції необхідно
посилювати масовий рух за поліпшення якості, розширювати рекламу та пропаганду
в цій сфері. З цією метою передбачається здійснення таких заходів:
щорічне проведення:
- Всеукраїнського конкурсу на здобуття нагород з якості та ділової
досконалості;
- конкурсу "100 кращих товарів України";
- Європейського тижня якості;
установлення щорічних премій у сфері управління якістю та проведення регіональних
і галузевих конкурсів;
популяризація вітчизняного і світового досвіду управління якістю та довкіллям за
допомогою засобів масової інформації та мережі Інтернет.
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Очікувані результати
У результаті
передбачається:

реалізації

державної

політики

у

сфері

управління

якістю

- досягнення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку,
забезпечення на цій основі сталого розвитку української економіки та її інтеграції у
світову економіку;
- задоволення попиту
населення на якісну і безпечну продукцію, сприяння
збільшенню
зайнятості
населення,
зростанню платоспроможного попиту, а
отже - підвищенню рівня життя народу;
- досягнення високого
рівня
якості військової техніки та озброєнь для
забезпечення обороноздатності країни, захисту її незалежності;
- підвищення ролі держави в міжнародних відносинах;
- розв'язання завдань збереження та оздоровлення довкілля.

27

Додаток 1.2

ВИТЯГ ІЗ РЕЗОЛЮЦІЇ
7-го Всеукраїнського з’їзду якості
м. Київ

24 травня 2011 р.

Всебічно обговоривши стан, проблеми та перспективи у сфері безпеки і якості
продукції (послуг), ділової досконалості організацій та захисту прав споживачів,
…
7-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ВИРІШИВ:
СТАЛИЙ РОЗВИТОК, СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ,
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
1. З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств, організацій і
установ на соціально спрямовані, забезпечення їх організаційної досконалості й
конкурентоспроможності в умовах глобалізації та членства України у СОТ, а також
створення
умов
для
суттєвого
підвищення
ефективності
реформ,
конкурентоспроможності економіки та сталого розвитку України в цілому, вважати
за доцільне:
…
- актуалізувати Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, робіт, послуг), затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.08.2002 р. №447-р., а також План заходів щодо її реалізації з урахуванням членства
України у СОТ, прагнення інтеграції до ЄС та досвіду, накопиченого за останні роки. З
цією метою, зокрема, створити цільову робочу групу спільним розпорядженням
центрального органу виконавчої влади, на який покладено координацію робіт у сфері
якості, та громадської організації з якості, яка представляє Україну у Європейській
організації якості (EOQ);
…
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Додаток 1.3

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо матеріалів з розробки Державної програми управління якістю
(редакція від 15.08.2012 р., сайт Мінекономрозвитку України)
Той факт, що Мінекономрозвитку України звернуло увагу на проблеми якості та
управління якістю в масштабах держави, безумовно, заслуговує на схвалення. І дуже
хочеться, щоб на цей раз було досягнуто дійсно позитивних результатів.
Щодо самих наданих матеріалів.
1. Перш за все, необхідно визначитись з предметом даної програми.
Якщо мова йде про «управління якістю продукції (послуг)», то «екологічне
управління» (ISO 14000) не має до нього відношення, як і «інші системи управління
відповідно до вимог стандартів», серед яких можуть бути будь-які локальні цільові
системи управління, що не відносяться до управління якістю.
В разі, якщо будуть збережені такі поняття, як «екологічне управління» та «інші
системи управління…», може бути розроблена, наприклад, «Державна програма
вдосконалення систем управління на засадах стандартів». Це зовсім інше.
Щодо згадуваних «концепцій загального управління якістю (TQM)», то вони
знаходяться взагалі «поза стандартами». Якщо спиратись на ці концепції, можна
розробити програму, наприклад, з «сприяння удосконаленню підприємств і
організацій», або «сприяння розвитку руху за ділову досконалість і якість». Це буде
значно ширше і перспективніше для поліпшення стану економіки в державі.
В той же час, треба усвідомлювати, що програми, орієнтованої лише на
вдосконалення «систем управління якістю» замало для вирішення всього кола існуючих
проблем в сфері якості і безпеки продукції (послуг). Є ще такі аспекти, як прискорення
введення в дію технічних регламентів, розроблення державних стандартів, які
слугуватимуть доказовою базою виконання вимог відповідних регламентів, та багато
інших. Ці аспекти виходять за межі управління якістю на підприємствах (організаціях). І
тут доцільно говорити про програму «забезпечення безпеки та поліпшення якості
продукції…», в якій вдосконалення систем управління якістю займе відповідне місце
поряд з іншими заходами.
2. Із матеріалів не зрозуміло, яким чином проект програми пов'язаний з діючою
Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів робіт,
послуг), яка згадується лише один раз у пояснювальній записці серед «основних
нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання».
Крім того, Резолюцією 7-го Всеукраїнського з`їзду якості (травень 2011 р.) в котрий
раз було рекомендовано актуалізувати саму Концепцію державної політики у сфері
управління якістю продукції (товарів робіт, послуг), але цього не зроблено.
3. В програмі доцільно, перш за все, передбачити вдосконалення систем управління
якістю в публічному секторі, зокрема, в органах виконавчої влади і місцевого
самоврядування. В Казахстані, наприклад, ця робота проводиться на рівні Адміністрації
Президента країни.
Інакше важко переконати інші органи управління і громадськість в тому, що
вдосконалення управління якістю є для них насправді важливим завданням.
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4. Стандарт ISO 9001 не орієнтований на створення «конкурентних переваг», на які
робиться наголос у проекті програми. Він призначений для встановлення
взаємовідносин між конкретним постачальником і споживачем при укладанні між ними
угоди. У Європейській політиці сприяння якості відзначається, що при всій важливості
стандартів ISO 9000, їх впровадження - це тільки перші кроки до
конкурентоспроможності, яка базується на концепціях Загального управління на
засадах якості.
5. Відрив дисципліни «управління якістю» від кваліфікації «менеджмент» та її
поєднання зі «стандартизацією та сертифікацією» є принциповою помилкою з
негативними наслідками для української економіки загалом (див. статтю
«Расщепленный менеджмент»).
6. З наданих матеріалів складається враження, що в Україні взагалі не існує
громадського руху за поліпшення якості та професійної всеукраїнської (національної)
громадської організації у сфері якості. І це при тому, що проектом програми вкотре
передбачається «налагодження взаємодії з міжнародними, національними і
регіональними організаціями з питань впровадження та сертифікації систем
управління» та «розширення співпраці з міжнародними, національними і регіональними
організаціями з якості».
Авторам проекту програми нібито не відомо, що у Європейській організації якості
(EOQ) Україну вже 17 років успішно представляє Українська асоціація якості (УАЯ).
Слід зазначити, що вже багато років проведення Європейського тижня якості (ЄТЯ)
на континенті за дорученням Європейської Комісії організує EOQ через своїх
національних представників, зокрема в Україні через УАЯ. Тому саме національні
громадські організації якості за сприяння органів виконавчої влади (а не органи влади) є
основними організаторами ЄТЯ у європейських країнах.
УАЯ та ії професійні організації мають повноваження від міжнародних організацій,
суттєві напрацювання і багаторічний позитивний досвід з таких питань, як: навчання і
сертифікація персоналу, інформування і пропаганда у сфері якості, вдосконалення і
сертифікація систем управління, зокрема управління якістю тощо. При цьому, УАЯ
здійснює успішну діяльність з цих напрямків не тільки в Україні, але і в інших державах
Східної Європи.
7. Поряд з «Всеукраїнським конкурсом якості продукції» і «Конкурсом на здобуття
Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг» в програмі необхідно
зазначити «Український національний конкурс якості», який успішно проводиться 17
років поспіль і має міжнародне визнання, а також «Турнір з якості країн Центральної і
Східної Європи (ЦСЄ)», який 8 років організує УАЯ за підтримки EOQ та Європейського
фонду управління якістю (EFQM). Саме завдяки цим заходам понад 40 українських
компаній відмічені визнаними в розвинених країнах Європи і світу професійними
європейськими відзнаками.
8. В матеріалах взагалі не згадуються такі важливі складові «забезпечення якості» в
межах держави, як:
- Українська хартія «За ділову досконалість і якість», що 13 років слугує
організаційно-методичною базою вдосконалення управління та поліпшення якості в
Україні;
- Всеукраїнський з`їзд якості (Резолюція 7-го З`їзду, травень 2011 р., за дорученням
Першого віце-прем`єр-міністра України скерована керівникам міністерств і відомств для
опрацювання і врахування);
- Клуб лідерів якості України (успішно діє з 1998 р.) та створений у 2008 р. на його
базі Клуб лідерів якості країн ЦСЄ тощо.
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9. Представлений проект програми взагалі мало чим відрізняється від попередніх
аналогічних актів, які вже засвідчили свою неефективність.
Головне, що доцільно відобразити у програмі – це введення дієвої державної
системи мотивування власників, керівників і персоналу підприємств (організацій) та
створення сприятливих умов для безперервного вдосконалення на засадах кращої
світової і вітчизняної практики. Але цьому аспекту в проекті програми приділено дуже
мало уваги.
10. Вдосконалення управління якістю продукції, яке є складовою єдиної цілісної
системи управління організацією, не відноситься до функцій технічного регулювання
(що само по собі є дуже важливим, але має конкретну мету – недопущення на ринок
продукції та послуг, що є безпечними для життя та майна людей і довкілля). Відповідно,
сприяння вдосконаленню управління якістю продукції, як і в цілому управління
організаціями, має бути закріплено не за регуляторним відомством, а за відомством,
яке орієнтовано на розвиток економіки в державі.
Висновок.
Є сумніви, що заходи, передбачені в наданому проекті програми суттєво вплинуть
на якість продукції (послуг) та конкурентоспроможність і ефективність економіки. Не
говорячи вже про задекларовані «підвищення рівня життя народу» і «сталий розвиток
української економіки та її інтеграцію у світову економіку». З професійної точки зору в
проекті програми також мають місце неточності і некоректна подача матеріалу.
В разі зацікавленості дійсно поліпшити якість продукції (послуг) та підвищити
ефективність і конкурентоспроможність економіки, представлений для
обговорення проект Державної програми управління якістю доцільно суттєво
доопрацювати з залученням професійної громадськості, зокрема провідних
фахівців Української асоціації якості, яка на сьогодні у сфері якості є лідером в
Україні та одним з лідерів у регіоні Центральної і Східної Європи.
Додатки.
1. Резолюція 13-го Міжнародного проекту «Сузір`я якості 2012»
2. Резолюція 7-го Всеукраїнського зізду якості
3. Листи Генерального директора Європейської організації якості
4. Стаття «Стрижень реформ» («ДТ» від 23 березня 2012 р.)
5. Стаття «Расщепленный менеджмент» (Стандарты и качество, № 3, 2012)
6. Збірка матеріалів «Сходження до вершин європейської досконалості»
7. Каталог «ЦВЕ. Лидеры качества, 2011»

Петро Калита,
президент Української асоціації якості
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Додаток 1.4

ВИТЯГ ІЗ РЕЗОЛЮЦІЇ

8-го Всеукраїнського з’їзду якості
м. Київ

23 травня 2013 р.

…

8-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ВИРІШИВ:
СТАЛИЙ РОЗВИТОК, СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ,
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
1. З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств, організацій та
установ на соціально спрямовані, забезпечення їх організаційної досконалості й
конкурентоспроможності в умовах глобалізації та членства України у СОТ, а також
створення
умов
для
суттєвого
підвищення
ефективності
реформ,
конкурентоспроможності економіки та сталого розвитку України в цілому, вважати
за доцільне:
…
- актуалізувати Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, робіт, послуг), затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17.08.2002 №447-р., а також План заходів щодо її реалізації з урахуванням досвіду,
накопиченого за останні роки. З цією метою, зокрема, створити цільову робочу групу
спільним розпорядженням центрального органу виконавчої влади, на який покладено
координацію робіт у сфері якості, та громадської організації з якості, яка представляє
Україну у Європейській організації якості;
…
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Додаток 1.5

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації державної політики
в частині розробки, впровадження та функціонування систем управління якістю,
екологічного управління та інших систем управління»
(розміщений на сайті Мінекономрозвитку України)
До пункту 1.
Концепція державної політики у сфері управління якістю від початку була
розроблена не кращим чином. Це неодноразово зазначалося у Резолюціях
Всеукраїнських з'їздів якості (2007, 2009, 2011 рр.), в яких були дані рекомендації по її
актуалізації шляхом створення робочої групи спільним розпорядженням центрального
органу влади та всеукраїнської професійної громадської організації, що представляє
Україну в EOQ. На жаль, ці рекомендації не взято до уваги.
І те, що необхідність перегляду концепції, нарешті, відзначена в проекті
розпорядження Кабінету Міністрів України - безумовно позитивний факт. Однак нам не
зрозуміло, чому знову не передбачена участь УАЯ у вдосконаленні концепції? І чому
цей перегляд намічений тільки на 2015 рік? На наш погляд, це неприпустимо для
України, враховуючи її складний соціально-економічний стан. Концепція повинна бути
актуалізована вже в 2013 році. І саме під актуалізовану концепцію повинен бути
розроблений план реалізації.
До пункту 2.
Термін подання на затвердження нормативно-правового акту, що спрямований на
заохочення впровадження систем управління, встановлено 2015 рік. А що
підприємствам, організаціям і установам (а в підсумку – економіці України) робити до
2015 року – залишатися не вмотивованими? Тоді незрозуміло, яким чином буде
забезпечена ефективність Програми розвитку економіки України на 2013-2014 роки?
До пункту 4.
Тут також для не надто успішної України термін 2014-2016 роки неприйнятний. І
знову ж у виконанні заходів по цьому пункту проігнорована УАЯ. При тому, що
настанова та методичні матеріали з розробки, впровадження і функціонування систем
управління якістю ще у 2008-2010 рр. були розроблені фахівцями УАЯ для органів
влади (за дорученням Головдержслужби України). Ці документи успішно пройшли
апробацію і показали свою ефективність. Їх доопрацювання для підприємств
(організацій) промисловості та сфери послуг може бути виконано фахівцями УАЯ вже у
2013 році.
До пункту 9.
В Україні ще з 1999 року проводиться Всеукраїнський з'їзд якості (один раз на два
роки). З'їзд проводиться за участю всіх! зацікавлених сторін: органів влади, громадських
організацій та бізнесу. З'їзд підтримується вищими посадовими особами України.
Співорганізатором з'їзду до теперішнього часу був Держспоживстандарт України (до
його розформування). 23 травня 2013р. проходитиме черговий 8-й Всеукраїнський з'їзд
якості. Прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров дав доручення від 20.02.2013 р.
центральним і місцевим органам виконавчої влади сприяти у проведенні цього з'їзду. Зі
свого боку, голова оргкомітету з'їзду Анатолій Кирилович Кінах звернувся до Міністра
економічного розвитку і торгівлі з пропозиціями: Міністерству виступити в числі
основних організаторів з'їзду, а особисто Міністру - взяти на себе функції співголови
оргкомітету.
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Виникає питання: для чого вводити з 2014-2016 років паралельно ще одну
Всеукраїнську конференцію в сфері якості (за участю громадських організацій), а не
проводити об'єднаними зусиллями вже сталий Всеукраїнський з'їзд якості на
найвищому рівні?
До пункту 10.
Чому за стандартом ІSО 22000 передбачено окремий захід і відповідальними за його
виконання записані Держветфітослужба і Мінагрополітики? І чому тут немає
Мінекономрозвитку?
Це якраз і є відповідь на одну із системних помилок, що були допущені в концепції
державної політики ще у 2002 році. Стандарти ISO і подібні поширюються на локальні
цільові системи менеджменту. А різні цілі закріплені за різними органами виконавчої
влади. Так, якість продукції – за Держспоживстандартом (на теперішній час за
Мінекономрозвитку), безпека харчових продуктів - за Мінагрополітики і
Держветфітослужбою. Екологія - за Мінприроди та Держекоінспекцією. Професійна
безпека на виробництвах - за Мінсоцполітики та Держгірпромнагляду. І т.п. Так чому ж
(по аналогії зі стандартом ІSО 22000) відповідальними за систему екологічного
управління закріплені не Мінприроди і Держекоінспекція, а Мінекономрозвитку? Чому
відповідальними за систему управління виробничою безпекою закріплені не
Мінсоцполітики і Держгірпромнагляду, а знову ж таки Мінекономрозвитку? Адже ці
системи управління не мають прямого відношення до якості продукції і, відповідно, їх не
слід було включати до Концепції державної політики у сфері управління якістю
продукції (товарів, робіт, послуг).
До пункту 11.
За дорученням Європейської комісії ще в 1994 році EOQ розробила та ввела в
Європі Гармонізовану схему сертифікації та реєстрації персоналу в сфері якості. EOQ
встановила вимоги до 34-х кваліфікацій, в тому числі: спеціаліст, менеджер і аудитор
систем управління якістю; менеджер і аудитор систем екологічного менеджменту;
менеджер і аудитор систем адміністративного управління; менеджер і аудитор з
корпоративної соціальної відповідальності і т.п. У національних агентів EOQ з
сертифікації персоналу вже давно є відповідні навчальні програми. Є вони і в Органі
сертифікації персоналу УАЯ, який має ексклюзивні повноваження від EOQ на
сертифікацію персоналу з видачею сертифікатів EOQ, що схвалені Європейською
комісією, а також на проведення експертизи навчальних програм ВНЗ. Цей орган вже
сертифікував в європейській системі понад 1600 керівників, викладачів і фахівців, у
тому числі з Росії, Казахстану, Азербайджану та ряду інших країн.
Звідси випливає питання: чи потрібно вкотре розробляти вже існуючі навчальні
програми, та ще з терміном 2013-2015 роки?
До пункту 12.
Заслуга Держстандарту СРСР полягала в тому, що він в рамках «дефіцитного»
Радянського Союзу першим привернув увагу та ініціював дослідження і розробки в
сфері системного управління якістю. Однак, ще в ті далекі роки була зроблена
фатальна, на наш погляд, помилка. Проблема управління якістю не була передана у
відповідні інституції, які професійно займаються організаційним управлінням, а
збереглася в системі Держстандарту. Звідси виникло багато суттєвих для наших країн
проблем. У тому числі кваліфікація «управління якістю» до сих пір відокремлена від
спеціальності «менеджмент» з негативними наслідками, що з цього витікають. Це
потрібно якнайшвидше виправляти.
До пункту 13.
Чому розміщення інформаційних матеріалів з питань розробки, впровадження та
функціонування систем управління передбачено тільки на сайтах органів виконавчої
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влади? Ще з 2007 року, відповідно до постанови КМУ від 11.05.2006 р. № 614, на сайті
УАЯ розміщувалася інформація щодо впровадження систем управління якістю в
органах влади. І це для суспільства приносило тільки користь.
До пункту 14.
Чому інформаційно-роз'яснювальна робота на підприємствах, в установах та
організаціях з питань впровадження систем управління якістю і т.п. (семінари, школитренінги, конференції, круглі столи) передбачена тільки для органів виконавчої влади?
Фахівці УАЯ таку роботу проводять вже близько 20-ти років. У тому числі для органів
влади (чотири роки за держзамовленням здійснювалась перепідготовка співробітників
центральних органів виконавчої влади), для розробників та інших фахівців систем
управління (зокрема з Держспоживстандарту України), в зарубіжних країнах.
До проекту плану заходів в цілому.
В державі, якщо вона дійсно опікується якістю, потрібно, перш за все, поновити
впровадження системи управління якістю в центральних та місцевих органах
виконавчої влади. І передбачити перепідготовку керівників і фахівців цих органів.
Якщо вже, як ми бачимо, проект розпорядження Кабміну присвячено не якості
продукції (робіт, послуг), а системам управління з урахуванням різних цілей, то
доцільно не обмежуватись нормами стандартів на локальні цільові системи управління,
а зорієнтувати підприємства (організації, установи) відразу на створення єдиної цілісної
системи менеджменту, яка була би соціально орієнтованою і спрямованою на
задоволення всіх зацікавлених сторін. Як це роблять кращі організації Європи і світу. В
такому разі доцільно розробити інший документ, присвячений питанням безперервного
вдосконалення систем менеджменту в організаціях (підприємствах, установах), де
впровадження систем управління на засадах стандартів має бути однією із складових
цього документу.
Ми вважаємо, що доручення КМУ від 18.12.2013 р. № 19816/10/1-12 та лист
Адміністрації Президента України від 19.12.2012 р. № 03-01/3404 передбачають
виправлення ситуації і розробку документів на високому професійному рівні. Тому, як
ми пропонували раніше, слід було спочатку проаналізувати причини неефективності
попередніх аналогічних рішень (або їх невиконання), а вже потім готувати нові рішення,
щоб знову «не наступити на ті самі граблі». Особливо відзначаючи, що заплановані
заходи вже містилися в попередньому плані, який було затверджено ще у 2004 році і
намічається скасувати лише зараз.
Висновок.
Проект плану заходів недосконалий і не відповідає нагальним потребам України у
поліпшенні якості продукції (товарів, робіт, послуг). З іншого боку, він не спроможний
задовольнити сучасні потреби країни у підвищенні рівня досконалості підприємств
(організацій, установ) і економіки в цілому.
Проект плану заходів потребує суттєвого доопрацювання, яке доцільно здійснити
після актуалізації Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, робіт, послуг), яка сама потребує удосконалення. До процесів актуалізації
Концепції державної програми, розробки і виконання плану її реалізації доцільно
залучити професійну громадськість, зокрема фахівців Української асоціації якості, яка
представляє Україну у Європейській організації якості і має значний практичний досвід з
питань якості продукції (товарів, робіт, послуг) та системного менеджменту підприємств
(організацій, установ).
Петро Калита,
президент Української асоціації якості
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Додаток 1.6

36

Додаток 1.7
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Додаток 1.8

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 квітня 2015 р. № 421-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 2002 р. № 447
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 447
“Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, робіт, послуг)” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1620) зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 421-р
ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 серпня 2002 р. № 447
1. У назві та абзаці першому розпорядження слова “якістю продукції (товарів,
робіт, послуг)” замінити словами “якістю продукції, процесів та послуг”.
2. У Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів,
робіт, послуг), затвердженій зазначеним розпорядженням:
1) у назві та абзаці першому Концепції слова “якістю продукції (товарів, робіт,
послуг)” замінити словами “якістю продукції, процесів та послуг”;
2) у розділі “Стан розвитку сфери якості”:
в абзаці першому слова і цифри “на початку 90-х років” виключити;
абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
“В Україні, як і в інших державах, діють національні стандарти на системи
управління якістю, екологічного управління та інші системи управління.
За інформацією Міжнародної організації із стандартизації, станом на 2013 рік
загальна кількість у світі сертифікованих систем управління якістю становитиме понад 1
мли. В Україні сертифіковані більш як 4000 систем управління якістю, у тому числі
понад 3000 зареєстровано у державній системі сертифікації. При цьому, за оцінками
міжнародних експертів, впровадження системи управління якістю підвищує ринкову
вартість підприємств, установ та організацій у середньому на 5 відсотків.”;
в абзаці сьомому слова і цифри “систем управління якістю та довкіллям відповідно
до стандартів 180 серії 9000 та 14000” замінити словами “систем управління якістю,
екологічного управління, інших систем управління”;
3) абзац четвертий розділу “Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів” виключити;
4) в абзаці першому розділу “Впровадження систем управління якістю та
довкіллям” слова і цифри “систем управління якістю та довкіллям відповідно до
стандартів серій 180 9000 та 14000” замінити словами “систем управління якістю,
екологічного управління”;
5) розділ “Пропагування поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції”
викласти в такій редакції:
“Пропагування поліпшення якості та конкурентоспроможності
продукції
З метою розв’язання проблеми підвищення якості та конкурентоспроможності
продукції необхідно поліпшувати її якість, розширювати рекламу та пропаганду шляхом:
проведення щороку:
- Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих
товарів України”;
- Європейського тижня якості;
- Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному
світі”;
- проведення на державному рівні інших конкурсів на відповідну тематику;
- установлення щорічних премій у сфері управління якістю та проведення
регіональних і галузевих конкурсів;
- поширення вітчизняного і світового досвіду управління якістю та навколишнім
природним середовищем з використанням засобів масової інформації та Інтернету.”
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Додаток 1.9

ВИТЯГ ІЗ РЕЗОЛЮЦІЇ

9-го Всеукраїнського з’їзду якості
м. Київ

22 травня 2015 р.

…
Всебічно обговоривши стан, проблеми та перспективи у сфері ділової
досконалості організацій (підприємств, установ), а також безпечності і якості
продукції (товарів, послуг),
…

9-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ВИРІШИВ:
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
1. З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств, організацій і
установ на соціально спрямовані, забезпечення їх організаційної досконалості й
конкурентоспроможності в умовах глобалізації, членства України у СОТ та
прагнення інтеграції до ЄС, а також створення умов для суттєвого підвищення
ефективності реформ, конкурентоспроможності економіки та сталого розвитку
України в цілому, вважати за доцільне:
…
- розробити та прийняти Концепцію державної політики у сфері ділової досконалості
підприємств (організацій, установ). З цією метою спільним рішенням центрального
органу виконавчої влади, відповідального за розвиток підприємництва і економіки
України, та всеукраїнської громадської організації, що представляє Україну в
європейських об’єднаннях з питань якості і ділової досконалості, створити робочу групу,
до якої залучити провідних вчених і фахівців з ділової досконалості і менеджменту, а
також керівників підприємств, які вже отримали визнання в Європі;
- чину Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт,
послуг) перетворити на Концепцію державної політики у сфері якості продукції
(товарів, робіт, послуг), з урахуванням впливу на якість продукції систем стандартизації,
технічного регулювання, ринкового нагляду, метрологічного забезпечення тощо;
…
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Додаток 1.10

2. Постанови, резолюція та рішення ОВВ
за попередні роки
2.1. Постанова Кабінету Міністрів № 614 про управління якістю в ОВВ (2006)
2.2. Постанова Кабінету Міністрів про відміну № 614 (2011)
2.3. Резолюція круглого столу Комітету з промислової політики ВРУ (2010)
2.4. Рішення семінару-наради представників ОВВ України (2013)
2.5. Лист Першого заступника Міністра Мінекономрозвитку від 17.12.2013
2.6. Лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.12.2013
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РОЗ`ЯСНЕННЯ
ЩОДО ДІЮЧОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
1. Діюча Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції та
її основні недоліки
Концепція, яка була прийнята ще у 2002 році, до сьогоднішнього дня не принесла
відчутної користі ні більшості підприємств, які запровадили стандарти на системи
менеджменту, ні національній економіці в цілому. В чому основні причини?
По-перше, у плутанині понять. Об’єктом політики тут визначено не кінцеву мету
«якість продукції», а «управління якістю». Це звузило орієнтацію щодо забезпечення
якості самої продукції - за межами політики залишилися: нормування якості продукції, її
метрологічне забезпечення, технічне регулювання, ринковий нагляд, захист прав
споживачів, тощо. З іншого боку - під «управління якістю продукції» помилково підвели
інші цільові системи менеджменту, які не мають відношення до якості продукції
(екологічний менеджмент, менеджмент професійної безпеки, тощо), але на які прийняті
міжнародні стандарти.
По-друге, у спрощеному (примитивному) підході до впровадження стандартів
на цільові системи менеджменту, що переважно виливається у звичайну імітацію
вдосконалення. Впровадження стандарту має бути не просто «механістичним»
написанням відповідей на поставлені цим стандартом «питання», а одночасно
супроводжуватися підвищенням рівня ділової культури організації. Адже базою для
розробки стандартів на цільові системи менеджменту вибирають не відсталі
підприємства, а найбільш успішні компанії, які відрізняються високою діловою
культурою. Компанії, що мають сучасні цілісні системи менеджменту, органічною
частиною яких і є їх цільові системи управління, наприклад, якістю. А ми спрощено
читаємо стандарти і формально намагаємося «упровадити» їх вимоги в організації. На
жаль, це безперспективно. Хіба що надія на позитивний результат може бути у
випадках, коли підприємства, що впроваджують цільові системи відповідно до
стандартів, вже мають загальні системи менеджменту, що більш-менш відповідають
сучасним вимогам. Але таких у нас, на жаль, дуже мало.
По-третє, у неадекватному розумінні місця і ролі цільових систем менеджменту
у цілісній системі менеджменту організації. Розроблені, як правило, ізольовано,
відокремлено від загальної системи менеджменту організації, такі цільові системи
менеджменту не можуть бути достатньо ефективними.
В результаті реальна ефективність організацій практично не підвищується, а в
суспільстві формується стійке негативне ставлення до стандартів на цільові системи
менеджменту і до систем менеджменту в цілому. Мабуть саме тому і впровадження
стандартів на цільові системи менеджменту в Україні просувається вкрай незадовільно.
Згідно звітам ISO, Україна в частині запровадження стандартів ISO 9001 на одного
громадянина відстає від Китаю в 8 разів, а від Італії – в 86 разів. По іншим стандартам
стан ще гірший.
Зазначене у великій мірі є наслідком неякісної підготовки фахівців з менеджменту у
вищих навчальних закладах. Де так само, як і в Концепції державної політики у сфері
управління якістю продукції, створено плутанину. Свого часу в класифікатор
спеціальностей, яким керуються українські ВНЗ, була включена кваліфікація «Якість,
стандартизація та сертифікація», де під «якістю», крім традиційних понять
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«нормування», «контроль», «вимірювання та випробування» почали розуміти також
«управління якістю», яке є складовою загальної системи менеджменту організації.
Пізніше, як і в державній політиці у сфері управління якістю продукції, сюди почали
додавати і інші цільові системи управління, на які вводилися міжнародні стандарти:
«екологічний менеджмент», «менеджмент виробничої безпеки» тощо. У той же час, зі
спеціальності «менеджмент» питання управління якістю (і подібних цільових систем)
були практично виключені. Це призвело до того, що вища школа випускає менеджерів,
які не достатньо підготовлені для забезпечення успішності компаній в умовах
насиченого ринку. А фахівці, навчені за фахом «Якість, стандартизація та
сертифікація», не мають базової підготовки менеджера, що не дозволяє їм ефективно
удосконалювати систему менеджменту компанії в цілому.
У зв’язку з викладеним, спробуємо глибше розібратися у особливостях формування
політик.
2. Політики у різних сферах хозяйнування та управління державою
З метою більш ефективного управління життєдіяльністю держави її розбивають на
окремі сфери:
- економіка (суттєво залежить від виробництва і обігу продукції),
- екологія,
- трудові ресурси,
- енергетика,
- освіта,
- охорона здоров`я тощо.
У кожній сфері утворюється відповідний орган виконавчої влади (ОВВ). Так, в Україні
на сьогодні опікується станом:
- економіки - Мінекономрозвитку,
- довкілля – Мінприроди,
- трудових ресурсів – Мінпраці,
- енергетики – Міненергетики,
- освіти – МОН,
- охорони здоров`я – МОЗ тощо.
ОВВ, перш за все, мають визначитися з політиками функціонування та розвитку
закріплених сфер, тобто сформувати:
- економічну політику,
- екологічну політику,
- політику праці,
- енергетичну політику тощо.
У деяких сферах можуть додатково створюватися політики на окремі значущі
складові. Так, в економіці може бути окремо сформовано:
- політику розвитку промисловості,
- політику розвитку підприємництва,
- політику, щодо продукціїї (послуг) та її якості тощо.
Бажано, щоб такі політики відображали принаймні три основні умовні рівня стану
відповідної сфери:
- критичний (регулюється прийняттям обов`язкових нормативів),
- звичайний (на рівні прийнятих в країні норм та правил, які є добровільними),
- перспективний (до якого бажано підтягнутися, з урахуванням кращих міжнародних
досягнень).
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3. Стандарти на цільові системи менеджменту та їх відображення у політиках
У свою чергу, на міжнародному (національному) рівні приймаються стандарти на
цільові системи менеджменту, тобто складові загальної системи менеджменту,
зорієнтовані на відповідні цілі, наприклад такі, як:
- якість продукції (послуг),
- збереження довкілля,
- безпечність праці персоналу організацій,
- ефективність використання енергоресурсів тощо.
Відображаючи накопичений досвід, ці стандарти спрямовані на удосконалення
систем менеджменту організацій з метою забезпечення формування і прийняття
ефективних рішень щодо усунення проблем, які можуть створюватися для різних
зацікавлених сторін (в межах відповідних сфер діяльності):
- споживачів щодо безпечності і якості продукції (ISO 9000),
- суспільства щодо стану оточующого середовища (ISO 14000),
- працівників щодо безпечності умов праці (OHSAS 18000),
- суспільства щодо енергетичного забезпечення (ISO 50000) тощо.
Міжнародні стандарти на цільові системи менеджменту – це, по суті, інструмент,
розповсюдження якого має сприяти відповідним органам виконавчої влади у виконанні
своїх функцій і поліпшенні стану у закріплених сферах:
- ISO 9000 – інструмент Мінекономрозвитку,
- ISO 14000 – інструмент Мінприроди,
- OHSAS 18000 – інструмент Мінпраці,
- ISO 50000 – інструмент Міненергетики тощо.
Зважаючи на це, застосування стандартів на цільові системи менеджменту доцільно
відображати у політиках функціонування та розвитку відповідних сфер:
- ISO 14000 - у екологічній політиці,
- OHSAS 18000 - у політиці щодо праці,
- ISO 50000 – у енергетичній політиці тощо.
У той же час і стандарт ISO 9000 має бути складовою політики у сфері якості
продукції (послуг), а не представлений окремою політикою з його застосування (адже
при такому підході потрібно окремо розробляти політики по всіх стандартах на цільові
системи менеджменту).
Слід усвідомити, що стандарти ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 50000 та інші не
мають ніякого відношення до управління якістю продукції (послуг), на яке
розповсюджується тільки стандарт ISO 9000. А відтак, Концепція державної політики у
сфері управління якістю продукції (процесів, послуг) не може розповсюджуватися на
інші цільові системи менеджменту (ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 50000 та ін.).
Включення стандартів ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 50000 та інших стандартів на
цільові системи менеджменту до політики у сфері управління якістю продукції є
суттєвою помилкою, яка утворює плутанину з багатьма негативними наслідками для
економіки і суспільства.
4. Щодо Концепції державної політики у сфері якості продукції
Ще у 2001 році Українська асоціація якості (УАЯ) підготувала та направила до
Держстандарту України пропозиції щодо формування в країні політики якості.
Одночасно вони були надруковані в журналі «Стандарты и качество». Пропозиції УАЯ
стосувались формування політики не в сфері систем менеджменту якості, а переважно
в сфері якості продукціі (послуг). Система управління якістю розглядалась лише, як
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інструмент розвязання проблем якості продукції. На жаль ці пропозиції, як і ряд
наступних, залишились поза увагою керівництва Держстандарту, а згодом і
Мінекономрозвитку.
5. Щодо Концепції державної політики у сфері менеджменту (досконалості)
організацій
З іншого боку, якщо розглядати не окремо будь-яку цільову систему менеджменту,
регламентовану стандартом, а всю сукупність цільових систем менеджменту, то в
цьому разі доцільно вже говорити про єдину цілісну систему менеджменту організації
(підприємства, установи).
Але тут необхідно усвідомити, що система менеджменту сучасної європейської
організації суттєво перевищує норми, передбачені стандартами, та включає в себе
значно більше цілей, ніж ті, на які вже прийняті міжнародні стандарти. Тому орієнтація
лише на стандарти автоматично закладає відставання української економіки від
економік розвинених європейських країн.
Для суттєвого удосконалення українських організацій, підвищення рівня їх ділової
культури і конкурентоспроможності на розвинених зарубіжних, зокрема європейському,
ринках, потрібно розробити іншу Концепцію державної політики - у сфері менеджменту,
або ділової досконалості організацій (підприємств, установ). Ця політика має
враховувати сучасні європейські і світові підходи та кращу практику із удосконалення
організацій.
Вона
повинна
бути
зорієнтована
на
сприяння
розвитку
загальнонаціонального руху за ділову досконалість і якість.
Висновок
Починаючи розробку Концепції державної політики у сфері якості, розробникам
необхідно було професійно розібратися з проблемою, її особливостями, зрозуміти яким
чином проблему слід розв’язувати. І необхідно було прислухатись до пропозицій
професійної громадськості, щоб уникнути необґрунтованих помилкових рішень. Адже
відомо, що першим досягає мети не той, хто просто рухається швидше, а той, хто
рухається у вірному напрямку. І постає питання до Інституту управління якістю, який
було утворено у системі Держспоживстандарту понад 10 років тому. Чому Україна
втратила стільки часу і до сих пір рухається в невірному напрямку щодо забезпечення
ділової досконалості своїх організацій, зокрема в частині управління якістю продукції?
Чому її повели хибним шляхом, який не сприяє підвищенню конкурентоспроможності
вітчизняних організацій і національної економіки в цілому?
Свого часу великий гуру якості Едвард Демінг сказав: «Удосконалюватися не
обов`язково. Виживання – справа добровільна». Але, якщо ми насправді хочемо мати
надію на перетворення України у розвинену процвітаючу європейську державу, ми
маємо визнати і виправити свої помилки. Маємо удосконалюватися. І чим швидше, тим
краще.
Петро Калита,
президент Української асоціації якості
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2. Постанови, резолюція та рішення ОВВ
за попередні роки
2.1. Постанова Кабінету Міністрів № 614 про управління якістю в ОВВ (2006)
2.2. Постанова Кабінету Міністрів про відміну № 614 (2011)
2.3. Резолюція круглого столу Комітету з промислової політики ВРУ (2010)
2.4. Рішення семінару-наради представників ОВВ України (2013)
2.5. Лист Першого заступника Міністра Мінекономрозвитку від 17.12.2013
2.6. Лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.12.2013
2.7. Рішення круглого столу з питань конкурентоспроможності (2015)
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Додаток 2.1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 травня 2006 р. N 614
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
Про затвердження Програми
запровадження системи управління якістю
в органах виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 548 ( 548-2008-п ) від 18.06.2008 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму запровадження системи управління якістю в органах
виконавчої влади, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити подання щороку до 30 червня і 31 грудня
починаючи з 2007 року Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики даних про хід виконання Програми, затвердженої цією
постановою, для їх узагальнення та інформування відповідно до 15 липня і 15 січня
Кабінету Міністрів України.
Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 40
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 614
ПРОГРАМА
запровадження системи управління якістю
в органах виконавчої влади
Загальні положення
Система управління якістю, що створена відповідно до міжнародних стандартів
ISO серії 9000, спрямована на забезпечення високої якості продукції, процесів, робіт та
послуг.
За функціональним призначенням міжнародні
стандарти
ISO серії 9000 є
універсальними. Вони застосовуються на всіх етапах виробництва продукції і надання
послуг підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності
та виду їх діяльності.
Необхідність розроблення Програми запровадження системи управління якістю в
органах виконавчої влади (далі - Програма) обумовлена:
- відсутністю єдиних для всіх органів виконавчої влади стандартів і процедур
діяльності;
- недостатньою орієнтованістю діяльності органів виконавчої влади на задоволення
потреб споживачів, зокрема у сфері надання послуг;
- низькою якістю значної кількості послуг, що надаються органами виконавчої
влади;
- потребою у здійсненні додаткових заходів щодо запобігання проявам корупції серед
посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до
міжнародних стандартів ISO серії 9000 сприяє оптимізації процесів планування,
розподілу ресурсів, а також визначенню додаткових підходів до об'єктивного
оцінювання результатів їх діяльності.
Основними ознаками ефективності державного управління у сфері надання послуг є:
-

орієнтація на споживача;
провідна роль керівників;
заінтересованість службовців у
процесний підхід;
системний підхід;
прийняття обґрунтованих рішень.

досягненні

кінцевого результату;

Ефективність діяльності органів виконавчої влади
рівнем організації державного управління.

значною мірою обумовлюється

В основу організації державного управління у сфері надання послуг покладені
принципи верховенства права, підзвітності органів виконавчої влади, консенсусу,
прозорості та ефективності прийняття ними рішень. При цьому забезпечується
задоволення інтересів усіх учасників прийняття управлінських рішень та протидія
проявам корупції.
Система управління якістю, що створена відповідно до міжнародного стандарту
ISO 9001:2000, ефективно функціонує в органах державного управління більшості
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держав - членів ЄС. В Японії зазначена система управління якістю запроваджена
майже у 90 відсотках муніципальних органів.
Першим з органів виконавчої влади в Україні, що успішно запровадив систему
управління
якістю
відповідно
до
вимог ДСТУ ISO
9001-2001, стала
Головдержслужба, а серед органів місцевого самоврядування - виконавчі комітети
Бердянської (Запорізька область) та Комсомольської (Полтавська область) міських
рад.
У процесі інтеграції України до ЄС необхідно реформувати систему державного
управління, а ефективним засобом для цього є запровадження системи управління
якістю в органах виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.
Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у підвищенні результативності та ефективності діяльності
органів виконавчої влади.
Завданням Програми є запровадження системи управління якістю в органах
виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.
Напрями виконання Програми
Програма виконується за такими напрямами:
- визначення порядку координації діяльності органів виконавчої влади щодо
запровадження системи управління якістю;
- інформаційно-методичне забезпечення запровадження системи управління якістю
в органах виконавчої влади;
- організація навчання керівників та
фахівців
органів виконавчої влади з
питань
запровадження
та забезпечення функціонування системи управління
якістю;
- контроль за запровадженням та ефективністю функціонування системи управління
якістю в органах виконавчої влади.
Заходи щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади
здійснюються згідно з додатком.
Шляхи виконання Програми
Виконання Програми здійснюється двома етапами.
На першому етапі (до 2010 року включно) передбачається запровадження системи
управління якістю в центральних апаратах міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, апаратах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. { Абзац другий із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 548 ( 548-2008-п ) від 18.06.2008 }
На першому етапі передбачається:
- забезпечити органи
виконавчої
влади
методичними рекомендаціями та
інформаційними матеріалами щодо запровадження системи управління якістю
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001;
- визначити з числа керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та
Севастопольської
міських держадміністрацій головних уповноважених з питань
запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю та
організувати їх навчання;
- організувати навчання
працівників
міністерств,
інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
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-

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань запровадження та
функціонування системи управління якістю;
розробити плани заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування
системи управління якістю в органах виконавчої влади;
визначити перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади, а також
процесів надання таких послуг;
розробити документацію та забезпечити запровадження системи управління якістю в
органах виконавчої влади;
визначити аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи управління
якістю в органах виконавчої влади;
забезпечити проведення:
внутрішнього аудиту (періодичне оцінювання
результатів запровадження
системи управління якістю);
передсертифікаційного
аудиту (оцінювання результатів запровадження
системи управління якістю перед проведенням сертифікаційного аудиту);
- сертифікаційного
аудиту (оцінювання
результатів запровадження системи
управління для видачі органу виконавчої влади сертифіката, який підтверджує
виконання вимог ДСТУ ISO 9001-2001).

На другому етапі (починаючи з 2009 року) передбачається запровадження та
забезпечення функціонування системи управління якістю в територіальних органах
міністерств та інших центральних органах
виконавчої
влади, міністерствах та
республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях.
Заходи з виконання Програми на другому етапі здійснюються у тій самій
послідовності, що і на першому етапі.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених
центральним та місцевим органам виконавчої влади у державному бюджеті, а також за
рахунок інших джерел відповідно до законодавства.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити результативність та ефективність державного управління, зокрема в
результаті зменшення необгрунтованих витрат, в тому числі витрат часу;
- урахувати в діяльності органів виконавчої влади потреби споживачів у конкретних
послугах та забезпечити належну якість їх надання;
- здійснити чітку
регламентацію діяльності посадових осіб, уповноважених на
виконання функцій держави;
- визначити перелік послуг, що надаються органами виконавчої влади;
- забезпечити прозорість прийняття управлінських рішень та підвищити їх якість;
- забезпечити формування позитивного міжнародного іміджу України.
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Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
щодо запровадження системи управління
якістю в органах виконавчої влади
1. Підготувати методичні рекомендації щодо запровадження в органах виконавчої
влади системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.
Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за згодою).
Липень 2006 року.
2. Забезпечити органи виконавчої влади інформаційними матеріалами щодо
запровадження
та
функціонування
системи управління якістю, зокрема з
використанням Інтернет.
Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за згодою).
Серпень 2006 року.
3. Провести
інформаційно-роз'яснювальну
роботу
серед керівників органів
виконавчої влади з питань запровадження системи управління якістю (семінари,
зустрічі за круглим столом).
Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за згодою).
Серпень-жовтень 2006 року.
4. Визначити
з
числа
керівників
міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій головних уповноважених з питань
запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Жовтень-листопад 2006 року.
5. Організувати навчання головних уповноважених з питань запровадження та
забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.
Головдержслужба, Держспоживстандарт,
Українська асоціація якості (за згодою).
Грудень 2006 року березень 2007 року.
6. Організувати навчання працівників центральних апаратів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, апаратів Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
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Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Березень-квітень 2007 року.
7. Провести роботу із самооцінювання результатів діяльності органів виконавчої
влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, обласні, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, Київська, Севастопольська
міські держадміністрації.
Травень-червень 2007 року.
8. Розробити
та
затвердити
за погодженням з Держспоживстандартом
план заходів щодо запровадження
та забезпечення функціонування системи
управління якістю в органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Травень 2007 року.
9. Розробити настанову щодо застосування ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи
управління якістю. Вимоги" в органах виконавчої влади, передбачивши
в
ній
переліки послуг, що надаються органами виконавчої влади, та процесів з їх надання, які
є типовими для органів виконавчої влади.
Держспоживстандарт, Головдержслужба,
державне підприємство "НДІ
"СИСТЕМА", Українська асоціація
якості (за згодою).
Червень 2009 року.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 548 ( 548-2008-п ) від 18.06.2008 }
10. Скласти переліки послуг, що надаються органами виконавчої влади, та процесів
з їх надання і визначити осіб, які відповідають за дотримання цих процесів.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
У шестимісячний строк після
затвердження настанови щодо
застосування ДСТУ ISO 9001-2001 в
органах виконавчої влади.
{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 548 ( 548-2008-п ) від 18.06.2008 }
11. Визначити аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи
управління якістю в органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
52

Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Протягом 2008 року.
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 548 ( 548-2008-п ) від
18.06.2008 }
12. Організовувати навчання головних уповноважених з питань запровадження та
забезпечення функціонування системи управління якістю, внутрішніх аудиторів та
працівників центральних апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, апаратів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій з питань
запровадження системи
управління
якістю
в
органах виконавчої влади на основі настанови щодо
застосування ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги".
Держспоживстандарт, Головдержслужба,
міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Українська
асоціація якості (за згодою).
Постійно.
{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 548 ( 548-2008-п ) від 18.06.2008 }
13. Розробити
документацію
з
питань
запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Відповідно до строків, визначених у
плані заходів щодо запровадження та
забезпечення функціонування системи
управління якістю в органах
виконавчої влади.
14. Запровадити систему управління якістю в органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Відповідно до плану заходів щодо
запровадження та забезпечення
функціонування системи управління
якістю в органах виконавчої влади.
15. Забезпечити проведення внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
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Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Відповідно до плану заходів щодо
запровадження та забезпечення
функціонування системи управління
якістю в органах виконавчої влади.
16. Провести сертифікаційний (в разі потреби - передсертифікаційний) аудит в
органах виконавчої влади.
Держспоживстандарт, міністерства,
інші центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Відповідно до плану заходів щодо
запровадження та забезпечення
функціонування системи управління
якістю в органах виконавчої
влади.
{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 548 ( 548-2008-п ) від
18.06.2008 }
17. Запровадити та забезпечити функціонування системи управління якістю в
територіальних органах міністерств та інших центральних
органах
виконавчої
влади, міністерствах
та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим,
структурних підрозділах
обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, а також районних, районних у мм.
Києві та Севастополі
держадміністраціях.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські, районні, районні у мм. Києві
та Севастополі держадміністрації.
Починаючи з 2009 року.
18. Надавати консультаційну та методичну допомогу в запровадженні та
забезпеченні функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.
Держспоживстандарт, Головдержслужба,
Українська асоціація якості (за
згодою).
Постійно.
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Додаток 2.2

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 червня 2011 р. N 704
Київ
Про скорочення кількості та укрупнення
державних цільових програм
На виконання підпункту 1.1.1 пункту 1.1 Національного плану дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014
роки
"Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого
Указом Президента України від 27 квітня 2011 р. N 504 (504/2011), Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно з переліком (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Дніпропетровській,
Донецькій, Одеській обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям,
Національній академії наук подати в установленому порядку до 15 липня 2011 р.
Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів у частині уточнення
завдань і заходів, обсягів та джерел фінансування, строків виконання державних
цільових програм згідно з додатком.
{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1021 (1021-2011-п) від 05.10.2011}
{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 114(114-2012-п) від 22.02.2012}
{Пункт

5 виключено на підставі Постанови КМ N 801( 801-2011-п)від 20.07.2011}

6. Головному управлінню державної служби внести до 15 липня 2011 р. на
розгляд Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України "Про визнання
таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 9 листопада 2000 р. N 1212
"Про Комплексну програму підготовки державних службовців".
7. Державному
агентству
з
управління
державними корпоративними
правами та майном внести до 15 липня 2011 р. на розгляд Кабінету Міністрів України
проект Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону
України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних
технологій", проект Указу Президента України "Про визнання таким, що втратив
чинність, Указу Президента України від 2 листопада 004 р. N 1338-19".
Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 704

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 114 ( 114-99-п ) "Про
затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку".
***
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 614 (6142006-п ) "Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в
органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1435).
***
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 493 ( 493-2011п ) "Про внесення змін до Державної програми "Вчитель" (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 35, ст. 1461).
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Додаток 2.3

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
„Про сприяння підприємствам і організаціям
у системному вдосконаленні”
м.Київ

29 жовтня 2010 р.

Учасники «круглого столу», який проведено Комітетом з питань промислової і
регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України за ініціативи
Української асоціації якості, відзначають наступне.
1. Значне коло проблемних питань, що склалися в Україні, пов’язано з низьким рівнем
ділової досконалості вітчизняних організацій (підприємств, установ). Саме низький
рівень ділової досконалості породжує негативі наслідки: колосальні непродуктивні
витрати ресурсів, в тому числі не поновлюваних; високу собівартість продукції і низьку
продуктивність праці; виробництво і постачання низькоякісної й небезпечної продукції;
порушення договірних зобов'язань; низьку конкурентоспроможність і скорочення
робочих місць; зубожіння громадян, що втратили робочі місця або отримують мізерну
зарплатню; несплату податків і, як наслідок, дефіцит бюджету; забруднення
навколишнього середовища; соціальну напруженість і злочинність; захворювання,
раннє старіння і смертність та багато інших.
2. Незважаючи на досить складний стан українських компаній і економіки, в Україні
протягом останніх 15 років успішно проводяться роботи з освоєння світового досвіду
організації вдосконалення. Краща практика успішного ведення справ, яка впроваджена
в
Україні,
дозволила
багатьом
українським
організаціям,
безперервно
удосконалюючись, значно підвищити свій діловий рівень і конкурентоспроможність.
Більше 40 українських компаній отримали від EFQM (провідної європейської організації
у сфері досконалості) сертифікати «Визнання досконалості в Європі», 18 стали
призерами Нагороди за якість країн Центральної і Східної Європи, у тому числі 7 переможцями. Кращі українські підприємства 12 років тому об'єдналися в Клуб лідерів
якості України, який став діловим локомотивом, що прокладає для української
промисловості і економіки шлях у завтрашній день.
3. В Україні створено основу для осмисленого, цілеспрямованого, довготривалого,
послідовного і системного вдосконалення будь-яких організацій. Знання, експерти,
практичний досвід, підприємства-лідери й відпрацьовані технології дозволяють
розгорнути в Україні масовий рух за ділову досконалість і якість. Однак, на жаль, цей
рух до теперішнього часу ще не набув в країні широкомасштабного розвитку, зокрема,
через неадекватне розуміння чиновниками і більшістю експертів того, якою мірою
конкурентоспроможність економіки України залежить від ділової досконалості її
підприємств і організацій.
4. В Україні на державному рівні основний упор як і раніше робиться на
стандартизацію, метрологію, технічне регулювання та захист прав споживачів. В той же
час питанням удосконалення організацій увага в країні приділяється лише епізодично,
що не забезпечує прийнятної конкурентоспроможності українських компаній і
вітчизняної економіки. Одна з головних причин такої ситуації полягає в тому, що
вирішення проблем вдосконалення «взяли на себе» регулюючі органи, для яких ця
функція є невластивою, що підтверджує і міжнародна практика.
5. Негативний вплив на розвиток руху за ділову досконалість і якість має і
неадекватне розуміння ряду основоположних понять в цій сфері:
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- стандарт підноситься суспільству як ідеал, до якого треба прагнути і відповідність
якому автоматично забезпечує конкурентоспроможність компанії. У той час як стандарт
- це тільки компроміс між сильними і слабкими сторонами і він відображає лише
середній рівень вимог, досягнутий більшістю. В умовах перенасиченого ринку
відповідність стандарту не дає гарантії конкурентоспроможності і явно недостатня для
забезпечення соціально-економічного прориву. У розвинених країнах конкурентна
боротьба давно вже ведеться на рівні, що перевищує норми стандартів;
технічне
регулювання
представляється,
як
засіб
підвищення
конкурентоспроможності. Насправді технічне регулювання взагалі не має відношення
до конкурентоспроможності. Це засіб виключно для попередження появи на ринку
продукції, небезпечної для здоров'я людей, їх майна та природного середовища.
Технічне регулювання оперує єдиними нормами, обов'язковими для всіх. Нижче цієї
норми - злочин. Вище норми - виходить за рамки технічного регулювання;
- державний контроль та нагляд звичайно важливі для захисту від потенційно
небезпечної продукції. Однак практика свідчить, що їх посилення не гарантує
поліпшення ситуації з безпекою та якістю на ринку. А за певних обставин вони можуть
негативно впливати на конкурентоспроможність підприємств;
- безпека і якість продукції, безумовно, мають першорядне значення. Але займатися
виявленням і усуненням дефектів продукції - це витратна і малоефективна справа.
Низька якість продукції - це вже наслідок, а основну увагу потрібно приділяти аналізу і
попередженню причин, що якраз і належить до сфери ділової досконалості. Це з одного
боку, а з іншого - крім якості продукції є її собівартість. І випускати продукцію прийнятної
якості ще недостатньо, щоб компанія мала довготривалий стабільний успіх. Є також
такі важливі характеристики, як ціна, сервісне обслуговування продукції, обов'язковість
компанії у відносинах із споживачами тощо. Тому в світі вже давно основний акцент
робиться не на продукцію, а на організації, що виробляють продукцію. Адже досконала
організація не виробляє небезпечну і неякісну продукцію, забезпечуючи при цьому
прийнятний рівень продуктивності, собівартості та інших важливих параметрів.
6. Досконалість організації - це найбільш ефективне і перспективне вкладення
ресурсів. Але, на жаль, на сьогодні в Україні навіть банальних систем управління якістю
за ISO 9001 в перерахунку на 1000 жителів менше, ніж у Китаї, у три з половиною рази,
а в порівнянні з Італією - майже в 40 разів! При цьому реально працюючих
сертифікованих систем за експертною оцінкою - не більше 20 відсотків. Крім того,
досконалість компанії - це не тільки система менеджменту якості, а ще й багато чого
іншого.
7. Соціальну відповідальність компаній в Україні намагаються просувати у відриві від
ділової досконалості і якості - її основної бази. Але недосконалі компанії, навіть при
бажанні, не в змозі систематично і повнокровно задовольняти зацікавлені сторони. В
результаті маємо чергове розпорошення ресурсів, втрату часу.
8. Чиновники дотепер не усвідомили, що вдосконалювання компаній може істотно
полегшити їм наповнення держбюджету і збільшення ВНП. Адже у досконалих компаній
значно вищі доходи, прибуток та інші показники. Зокрема, їм є з чого платити податки.
А, отже, це самий безконфліктний шлях вирішення економічних, а також інших проблем
держави.
9. Ще зберігається недостатнє розуміння важливості ділової досконалості для своєї
конкурентоспроможності і з боку бізнесу. В результаті, об'єднуючись у боротьбі за
послаблення регуляторних впливів і лобіювання корпоративних інтересів у
преференціях, до власного вдосконалення, навіть у частині сприяння з боку влади,
бізнес поки що досить пасивний.
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10. Наші основні суперники - досконалі компанії-«професіонали», які перебувають
значно вище вимог стандартів. І вони не стоять на місці, а продовжують
вдосконалюватися, ще більше віддаляючись від нас. Тому, щоб мати шанс виправити
ситуацію, влада повинна орієнтувати свої ділові кола на досягнення найвищих рубежів,
а не тих, які вже пройдені міжнародними лідерами. І забезпечувати їм усіляке сприяння
в скороченні відставання. Це принципово!
11. У той же час провідні спеціалісти України, що мають міжнародний досвід і
визнання, вже більше 5-ти років консультують кращі компанії Росії, Білорусі,
Казахстану, інших країн, допомагаючи їм удосконалюватися, підвищувати
конкурентоспроможність і наближатися до рівня європейських лідерів. Оскільки ці
фахівці ще не досить затребувані у себе в Україні.
За результатами проведення «круглого столу» та обговорення проблемних питань
його учасники рекомендують:
1. Верховній Раді України:
- провести Парламентські слухання з питань підвищення конкурентноздатності
економіки на засадах масового безперервного системного удосконалення підприємств,
організацій і установ;
- ініціювати розробку законопроекту «Про засади сприяння і розвитку руху за ділову
досконалість і якість». З цією метою створити робочу групу з залученням фахівців
Української асоціації якості.
2. Уряду України:
- здійснити заходи, спрямовані на забезпечення
організацій та процесів ділового удосконалення;

престижності

досконалих

- ввести в дію механізми мотивації власників, керівників та персоналу підприємств,
організацій і установ до постійного системного удосконалення своєї діяльності;
- впровадити заходи щодо підтримки громадських об`єднань та професійних
організацій, які сприяють розвитку руху за досконалість і якість;
- впровадити заходи, скеровані на створення національної системи збору,
узагальнення і розповсюдження інформації про кращу ділову практику, зокрема у сфері
ділової досконалості;
- передбачити здійснення навчання вищого керівництва держави, зокрема
державних службовців першого рангу, з питань якості та ділової досконалості;
- доручити Міністерству освіти здійснити перепідготовку та сертифікацію з питань
ділової досконалості та якості викладачів дисциплін менеджменту із забезпеченням їх
визнання на міжнародному (європейському) рівні;
- передбачити внесення до Законів про органи влади положень щодо їх зобов’язань
сприяти підприємствам, організаціям і установам в їх удосконаленні.
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Додаток 2.4

РІШЕННЯ

учасників наради-семінару представників органів виконавчої влади України
з питань якості, організаційної досконалості, соціальної спрямованості та сталого
розвитку, відповідно до Резолюції 8-го Всеукраїнського з`їзду якості
(на виконання доручення Прем`єр-міністра України
від 01.10.2013 р. № 22892/5/1-13)
м. Київ

13.11.2013 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію з питань якості, організаційної досконалості,
соціальної відповідальності та сталого розвитку, учасники наради-семінару вирішили:
1. Взяти до відому інформацію про Всеукраїнський з`їзд якості та Резолюцію 8-го з`їзду,
вдосконалення та інтеграцію підходів для забезпечення конкурентоспроможності
економіки та сталого розвитку України, удосконалення українських організації для
забезпечення конкурентоспроможності України в умовах євроінтеграції.
2. Відзначити, що цілеспрямоване системне вдосконалення організацій (підприємств,
установ) на засадах сучасних концепцій і моделей досконалості та кращої практики є
одним із ключових чинників покращення соціально-економічного стану України та
виконання настанов Президента України щодо створення «Заможного суспільства,
конкурентоспроможної економіки та ефективної держави».
3. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням:
- утворити робочу групу із представників органів виконавчої влади, провідних вчених і
фахівців, а також представників професійних громадських організацій для опрацювання
висновків і рекомендацій Резолюції 8-го Всеукраїнського з`їзду якості та розробки
відповідних рекомендацій і методичних матеріалів для органів виконавчої влади
України;
- розглянути питання щодо апробації розгортання руху за ділову досконалість і якість в
межах пілотних проектів у двох-трьох регіонах України;
- ухвалити рішення щодо використання в економіці України досвіду і можливостей
Української асоціації якості (УАЯ), її європейських і міжнародних повноважень, зокрема
утворивши на базі УАЯ консультаційний пункт для надання роз`яснень і методичної
допомоги органам виконавчої влади з питань ділової досконалості.
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Додаток 2.5
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Додаток 2.6
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Додаток 2.7.

РЕЗОЛЮЦІЯ

«Круглого столу» на тему
«Як прискорити забезпечення конкурентоспроможності
та сталого розвитку підприємств і економіки України»
м. Київ

11 березня 2015 р.

Останнім часом, з метою покращення умов ведення бізнесу та економічного
зростання, суспільство України постійно та активно обговорює питання щодо
необхідності суттєвого поліпшення бізнес-клімату в країні, якнайшвидшого проведення
економічних реформ, зокрема у сфері технічного регулювання та стандартизації,
вжиття негайних заходів з дерегуляції бізнесу тощо.
Разом
з
тим,
проблеми
підвищення
ділової
досконалості
і
конкурентоспроможності самих підприємств (організацій, установ) та потреба
сприяння їм з боку уряду у цілеспрямованому системному вдосконаленні на
засадах сучасних підходів та кращих практик залишаються поза увагою
громадськості. І це при тому, що саме «недосконалість» українських підприємств
породжує цілу низку проблем, таких як: постачання небезпечної продукції та порушення
прав споживачів; випуск неконкурентоспроможної продукції через її низьку якість;
висока собівартість виготовлення продукції та низька продуктивність праці; порушення
термінів постачання продукції та інших договірних зобов`язань, непродуктивні витрати
ресурсів, зокрема енергетичних; проблеми податків та дефіцит бюджету; зубожіння
громадян через втрату робочих місць та мізерну платню; забруднення довкілля та
соціальна напруженість тощо. Крім того «недосконалість» породжує умови для розвитку
корупції.
Враховуючи вищевикладене, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України,
Українська асоціація якості, Комітет підприємців базових галузей промисловості при
ТППУ та УСПП в межах підготовки 9-го Всеукраїнського з`їзду якості, який намічено на
22.05.2015 року, організували «круглий стіл» на тему «Як прискорити забезпечення
конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств і економіки України». У заході
взяли участь представники органів виконавчої влади, керівники і провідні фахівці
професійних громадських об’єднань, підприємств, зокрема тих, що є членами Клубів
лідерів якості України та країн Центральної і Східної Європи, експерти з досконалих
організацій та інш.
На розгляд учасників були винесені наступні проблемні питання:
- економіка України та її залежність від досконалості і конкурентоспроможності
підприємств і організацій;
- конкурентоспроможність підприємств та чинники, які впливають на її рівень;
- чи адекватно влада і бізнес України розуміють шляхи підвищення
конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств і економіки;
- світові тенденції та сучасні європейські підходи до вдосконалення підприємств,
організацій і установ;
- процеси, що необхідні для кардинального підвищення рівня ділової досконалості і
конкурентоспроможності підприємств України;
- методичні аспекти забезпечення ефективності систем менеджменту для
підвищення досконалості і конкурентоспроможності українських підприємств;
- роль та завдання держави щодо сприяння вітчизняним підприємствам у
вдосконаленні на засадах сучасних європейських підходів і ділових практик.
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Заслухавши доповіді та всебічно обговоривши підняті питання, учасники «круглого
столу» відзначили наступне:
1. Соціально-економічний стан України знаходиться на вкрай низькому рівні, який
останнім часом погіршився ще й через військові події на Сході країни. Національна
економіка України в цілому суттєво відстає за рівнем конкурентоспроможності від країн
Європейського Союзу, до якого наша країна прагне інтегруватися.
2. Одним із ключових чинників незадовільного соціально-економічного стану України
та низької конкурентоспроможності вітчизняної економіки є неефективна робота
переважної більшості підприємств, в першу чергу через низький рівень їх ділової
досконалості, недосконалі системи менеджменту, які вони застосовують у своїй роботі.
3. Методологічні підходи до вдосконалення систем менеджменту та система освіти з
цих питань в Україні на сьогодні є недосконалими, не враховують реальний стан та
потреби суспільства і потребують системного аналізу та суттєвого доопрацювання.
4. Діяльність, яка практикується в Україні щодо впровадження цільових систем
менеджменту на базі міжнародних стандартів (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO
50000, OHSAS 18000 тощо), здійснюється переважно не професійно та зводиться до
імітації вдосконалення, що не створює для підприємств очікуваний ефект і
супроводжується формуванням у суспільстві стійкої недовіри, як до цих стандартів так і
до систем менеджменту взагалі.
5. Низький рівень ділової досконалості українських підприємств в цілому є
наслідком, з одного боку, переважно відсталої ділової культури в країні, яка збереглася
ще від часів існування в умовах тотального дефіциту та відрізняється низькою якістю
продукції, високою її собівартістю та низькою продуктивністю праці, а з другого відсутності в Україні державної політики сприяння підвищенню ділової досконалості
вітчизняних підприємств (організацій, установ).
6. Заходів, які плануються на рівні держави щодо приведення технічних регламентів
та вітчизняних стандартів у відповідність до європейських, а також з дерегуляції
бізнесу, недостатньо для того, щоби без цілеспрямованого системного удосконалення
вітчизняних підприємств забезпечити їх конкурентоспроможність, а відтак
конкурентоспроможність вітчизняної економіки на ринках ЄС.
7. Незважаючи на відзначені проблеми, в Україні завдяки професійній громадськості
за останні 15 років накопичено досвід з організації вдосконалення, що дозволило
десяткам українських підприємств підвищити свій рівень досконалості та наблизитися
до рівня провідних європейських компаній. В грудні 2014 р. в м. Льовен (Бельгія) дві
українські компанії (ВАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Одескабель») отримали Нагороди
призерів престижного Турніру з якості країн Центральної ї Східної Європи. Нагороди в
присутності лідерів рухів за якість європейських країн їм вручив особисто Президент
Європейської Ради пан Херман Ван Ромпей, зазначивши, що ці компанії мають стати
зразками для наслідування в регіоні ЦСЄ.
8. Перетворити успішні пілотні проекти з удосконалення у масовий
загальнонаціональний рух можливо лише за умови активного сприяння вітчизняним
підприємствам з боку влади і суспільства. Без такого сприяння українські підприємства
можуть програти у конкурентній боротьбі і бути масово витіснені більш досконалими
зарубіжними компаніями навіть з власного ринку.
З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств на соціально
спрямовані, забезпечення їх організаційної досконалості й конкурентоспроможності в
умовах глобалізації, членства України у СОТ і прагнення інтегруватися в європейське
співтовариство, а також створення умов для суттєвого підвищення ефективності
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реформ, конкурентоспроможності економіки та сталого розвитку України в цілому,
учасники «круглого столу»
вважають за доцільне:
1. Визначити одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного відродження
України подальший розвиток національного руху за ділову досконалість на засадах
сучасного системного менеджменту та його інтеграцію до загальноєвропейського руху з
урахуванням сучасних світових та європейських тенденцій, зокрема стосовно
посилення соціальної спрямованості та поширення концепцій організаційної
досконалості.
2. Розробити та прийняти Концепцію державної політики у сфері ділової
досконалості підприємств (організацій, установ). З цією метою спільним рішенням
центрального органу виконавчої влади, відповідального за розвиток підприємництва і
економіки України, та всеукраїнської громадської організації, що представляє Україну в
європейських об’єднаннях з питань якості і ділової досконалості, створити робочу групу,
до якої залучити провідних вчених і фахівців з ділової досконалості і менеджменту, а
також організаторів підприємств, які вже отримали визнання в Європі. У ході
розроблення Концепції керуватися рекомендаціями, викладеними у Резолюції 8-го
Всеукраїнського з’їзду якості (Київ, 23.05.2013 р.).
3. Чинну Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів,
робіт, послуг) перетворити на Концепцію державної політики у сфері якості
продукції (товарів, робіт, послуг), включивши до неї системи стандартизації,
технічного регулювання, ринкового нагляду, метрологічного забезпечення тощо.
4. Здійснити в масштабах країни перерозподіл функцій і відповідальності у сфері
ділової досконалості на засадах системного менеджменту із закріпленням:
- методології стандартизації в галузі менеджменту — за Національним органом
стандартизації;
- методології розвитку і вдосконалення систем менеджменту — за відповідними
провідними інститутами НАНУ і МОН;
- організації застосування цільових систем менеджменту на базі стандартів — за
органами виконавчої влади, відповідальними за конкретні цілі (менеджмент якості — за
Мінекономрозвитку, екологічний менеджмент — за Мінприроди, енергоменеджмент —
за Міненерго тощо);
- сприяння розвитку руху за ділову досконалість підприємств на засадах системного
менеджменту в масштабах країни — за Мінекономрозвитку (департаменти,
відповідальні за розвиток підприємництва та економіки).
5. Перейменувати Департамент «державної регуляторної політики та розвитку
підприємництва» Мінекономрозвитку в Департамент «розвитку підприємництва та
державної регуляторної політики». Встановити, що основна увага Департаменту має
бути сконцентрована на розвитку конкурентоспроможного підприємництва.
6. Перейменувати реформу у сфері «регуляторної політики та розвитку
підприємництва» на реформу у сфері «розвитку підприємництва та регуляторної
політики».
7. Передбачити під час реформування органів виконавчої влади вдосконалення цих
органів на засадах сучасних підходів та кращої європейської й світової практики (на
засадах Моделі CAF та інш.), як це практикується у країнах ЄС. Це стосується, зокрема,
Міністерства оборони України, РНБОУ, МВС України, СБУ тощо.
8. Доручити центральним органам виконавчої влади при формуванні політик
розвитку галузей в обов’язковому порядку передбачати ділове вдосконалення на
засадах системного менеджменту підприємств, які за ними закріплені.
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9. Організувати навчання (перепідготовку) з питань ділової досконалості на засадах
сучасного системного менеджменту для вищого керівництва країни, галузей та регіонів.
10. Організувати навчання (перепідготовку) з питань ділової досконалості на засадах
сучасного системного менеджменту для викладачів кафедр «менеджмент» та «якість,
стандартизація і сертифікація») ВНЗ.
11. Організувати в масштабах країни дискусії та широку просвітницьку роботу з різних
аспектів ділової досконалості із залученням ЗМІ.
12. Доручити Національній академії наук України та Міністерству освіті і науки
України за участю Української асоціації якості (яка представляє Україну в Європейській
організації з якості та є національним партнером EFQM) розробити методичні
рекомендації з вдосконалення українських організацій на засадах сучасних
європейських підходів та кращих практик.
13. Доручити Міністерству освіти і науки України розглянути питання щодо
вдосконалення навчальних програм та поліпшення викладання у ВНЗ в частині ділової
досконалості підприємств на засадах системного менеджменту.
14. Рекомендувати об`єднанням підприємців розробити заходи щодо поширення та
роз`яснення серед своїх членів необхідності, можливості та доцільності вдосконалення
на засадах сучасних європейських підходів та кращих практик.
15. Рекомендувати власникам і керівникам українських підприємств, зокрема тим, що
відносяться до категорії малих і середніх, ознайомитися з сучасними європейськими
підходами та кращими практиками щодо цілеспрямованого системного вдосконалення
та передбачити заходи з їх запровадження у діяльність своїх підприємств.
16. Включити додатково у список першочергових реформ, що передбачені
«Стратегією — 2020», реформу, орієнтовану на забезпечення позитивних змін у сфері
ділової досконалості і якості в масштабах країни.
17. З метою мотивації та координації розвитку національного руху за ділову
досконалість в країні утворити при Президентові України Національну раду з питань
ділової досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку.
18. Оргкомітету 9-го Всеукраїнського з`їзду якості винести питання щодо
формування та реалізації в Україні активної державної політики сприяння розвитку руху
за ділову досконалість на розгляд учасників з`їзду.
Прийнято одноголосно.
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3. Резолюція та рішення з питань ділової досконалості
за останні роки
3.1. Витяг з Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду якості (2017)
3.2. Рішення 26-го Міжнародного форуму «Дні якості в Києві» (2017)
3.3. Рішення семінару представників громадських організацій України (2018)
3.4. Рішення семінару-наради керівників і фахівців з менеджменту ВЗО (2018)
3.5. Витяг із Платформи економічного патріотизму (2017)
3.6. Лист Комітету з питань економічної політики ВРУ (2018)
3.7. Лист Комітету з питань освіти і науки ВРУ (2018)
3.8. Лист Інституту модернізації змісту освіти до ЗВО (2018)
3.9. Зразок реакції на рекомендації ІМОЗ (2018)
3.10. Рішення круглого столу з питань якості державного управління (2016)
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Додаток 3.1

ВИТЯГ ІЗ РЕЗОЛЮЦІЇ
10-го Всеукраїнського з’їзду якості
м. Київ

26 травня 2017 р.

26 травня 2017 року в Києві відбувся 10-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом
«Якість як національна ідея України». Мета З’їзду — виробити загальнонаціональні
підходи
до
забезпечення
задоволення
потреб
громадян
України
та
конкурентоспроможності і сталого розвитку економіки шляхом подальшого підвищення
ділової досконалості українських підприємств (організацій, установ) ...
Ініціаторами та організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація досконалості та
якості (УАДЯ), Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і
підприємців (УСПП) та Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана (КНЕУ). З’їзд підтримали: Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та Громадська рада при
МЕРТ,
Мінрегіону,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
МОН,
Мінсоцполітики,
Мінмолодьспорту, а також ряд державних служб, агентств, комітетів і інспекцій,
місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, провідних всеукраїнських
громадських організацій, зокрема об`єднань промисловців і підприємців. На ім`я
учасників З’їзду надійшли вітання від Голови Верховної Ради України, Генерального
директора Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) тощо.
У роботі З’їзду взяли участь 267 представників центральних і місцевих органів
виконавчої влади (ОВВ), всеукраїнських громадських об’єднань, підприємств,
організацій і установ із переважної більшості регіонів України...
...
Всебічно обговоривши стан, проблеми та перспективи у сфері ділової
досконалості організацій (підприємств, установ)...
10-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ЗАЗНАЧАЄ:
За період, що пройшов після 9-го З’їзду, в Україні реалізовано ряд заходів щодо
поліпшення ситуації у сфері ділової досконалості організацій...
Проведено низку конференцій, семінарів і круглих столів з питань якості, досконалості і
конкурентоспроможності (УАДЯ, УАЯ, УСПП, Антикризова рада громадських
організацій, ТППУ, Громадська рада при МЕРТ тощо); у КНЕУ в межах магістерської
програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» вперше в Україні
введено дисципліну «Управління діловою досконалістю» (апробована на стаціонарному
і заочному відділеннях, в аспірантурі); проведено 20-й Український національний
конкурс якості та 11-й Міжнародний турнір з якості країн Центральної і Східної Європи
(на засадах Моделі досконалості EFQM); організовано 4-у Всеукраїнську олімпіаду з
менеджменту серед молоді; спільно з департаментом туризму і курортів МЕРТ
розпочата розробка Національної системи досконалості і сталості в туризмі тощо.
...
Разом з тим ціла низка принципових положень Резолюції 9-го З’їзду залишилася
поза увагою органів влади й громадськості.
Розвиток національного руху за якість і досконалість на засадах сучасного системного
менеджменту так і не став пріоритетним напрямком соціально-економічного
відродження України. В ОВВ і органах місцевого самоврядування не відновлено
впровадження системи управління якістю за ДСТУ ІSО 9001 та не розпочато
вдосконалення на засадах Моделі CAF (Загальна схема оцінювання, Common
Assessment Framework). Не набула поширення розробка галузевих і регіональних
програм удосконалення систем управління на засадах міжнародних і національних

68

стандартів та сучасних концепцій досконалості з використанням кращої світової і
вітчизняної практики. Не організовано перепідготовку викладачів з менеджменту.
....
Слід зазначити, що в Україні до цього часу продовжує панувати застаріла філософія
дефіцитного ринку, яка заклала хронічне відставання вітчизняної економіки. Так,
незважаючи, що в умовах насиченого ринку конкурентна боротьба переважно точиться
понад норми стандартів, до цього часу вважається, що для забезпечення
конкурентоспроможності достатньо відповідати стандартам і технічним регламентам.
Базуючись на застарілій філософії, в країні продовжують стверджувати, що для
забезпечення
конкурентоспроможності
організацій
і
економіки
достатньо
сконцентрувати увагу на продукції, в той час як на насиченому ринку цьому вже давно
слугують системи управління (менеджменту). В Україні далеко не завжди адекватно
розуміють, якими мають бути сучасні системи менеджменту організацій, і що потрібно
робити для підвищення їх ефективності. Як наслідок, українські компанії не спроможні
адекватно реагувати на ситуації та зміни цих ситуацій, які постійно виникають на
глобальному насиченому ринку. Принциповим недоліком є й те, що в Україні практично
не готують фахівців, які системно і комплексно розуміються на сучасному менеджменті
та його впливі на конкурентоспроможність організацій. Таким чином, можна
стверджувати, що владні структури та суспільство в цілому ще не приділяють належної
уваги проблемам системного менеджменту та досконалості підприємств, організацій і
установ, притаманних насиченому ринку. Поза увагою залишається й те, що у світі
набирає обертів четверта промислова революція, в результаті якої конкурентна
боротьба на світових ринках ще більше загостриться.
Однією з основних причин такого стану є відсторонення від розв`язання проблем якості,
досконалості і сприяння у вдосконаленні бізнесу на засадах сучасних підходів і методів
з боку МЕРТ, а органів виконавчої влади – з боку Нацдержслужби.
Керуючись настановами Президента України щодо перетворення держави на
процвітаючу країну, зважаючи на прагнення України інтегруватися до ЄС, а також
враховуючи світовий досвід і досвід, який накопичено в Україні щодо
поліпшення якості продукції та підвищення організаційної досконалості
підприємств і організацій,
10-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ВИРІШИВ:
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
1. З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств, організацій і
установ на соціально спрямовані, забезпечення їх організаційної досконалості й
конкурентоспроможності в умовах глобалізації, членства України в СОТ та
прагнення інтеграції до ЄС, а також створення умов для суттєвого підвищення
ефективності реформ, конкурентоспроможності та сталого розвитку економіки
України в цілому, вважати за доцільне:
- заслухати на засіданні Верховної Ради України питання щодо прискорення соціальноекономічного відродження держави в умовах децентралізації шляхом формування руху
за ділову досконалість на засадах моделей сталого розвитку і системного менеджменту
з урахуванням світових тенденцій, зокрема 17 цілей сталого розвитку і 10 принципів
соціальної відповідальності, схвалених ООН, та фундаментальних концепцій
досконалості EFQM;
- розробити та прийняти Концепцію державної політики у сфері ділової досконалості
підприємств (організацій, установ). З цією метою спільним рішенням центрального
органу виконавчої влади, відповідального за розвиток підприємництва і економіки
України, та всеукраїнської громадської організації, що представляє Україну в
європейських об’єднаннях з питань досконалості, створити робочу групу, до якої
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залучити провідних учених і фахівців із ділової досконалості і менеджменту, а також
керівників підприємств, які вже отримали визнання в Європі;
- чинну Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції, процесів
та послуг переробити на Концепцію державної політики у сфері якості продукції,
процесів та послуг, з урахуванням систем стандартизації, технічного регулювання,
ринкового нагляду, метрологічного забезпечення тощо;
- визначити в масштабах країни завдання і функції у сфері ділової досконалості на
засадах системного менеджменту із закріпленням:
а) методології стандартизації в галузі менеджменту – за НОС;
б) методології створення і вдосконалення систем менеджменту – за провідними
науковими установами, ВНЗ, іншими організаціями, які спеціалізуються на розв`язанні
проблем системного менеджменту або набули практичного досвіду щодо застосування
сучасних систем менеджменту для забезпечення ділової досконалості організацій;
в) організації застосування цільових систем менеджменту на базі стандартів – за ОВВ,
відповідальними за конкретні цілі (менеджмент якості – за МЕРТ, екологічний
менеджмент – за Мінприроди, енергоменеджмент – за Міненерго тощо);
г) сприяння розвитку руху за ділову досконалість підприємств, організацій і установ на
засадах системного менеджменту в масштабах країни – за МЕРТ (департаменти,
відповідальні за розвиток підприємництва і економіки в цілому), а серед ОВВ та органів
місцевого самоврядування – за Нацдержслужбою;
- внести зміни до законів України про Кабінет Міністрів України, центральні і місцеві
ОВВ та органи місцевого самоврядування щодо їх відповідальності за мотивацію,
створення умов та сприяння громадськості, підприємствам, організаціям і установам у
постійному удосконаленні з урахуванням кращої світової та вітчизняної практики;
- передбачити під час реформування ОВВ та органів місцевого самоврядування
вдосконалення їх на засадах сучасних підходів та кращої європейської й світової
практики, зокрема із застосуванням Моделі CAF, як це практикується у країнах ЄС, та
системи антикорупційного менеджменту за ISO 37001:2015;
- організувати в масштабах країни дискусії та широку просвітницьку роботу (із
залученням ЗМІ) з різних аспектів сталого розвитку суспільства з акцентом на його
залежність від сталого споживання та ділової досконалості підприємств і організацій;
- розробити та ввести в дію додаткові механізми державного заохочення підприємств
(організацій) будь-яких форм власності та підпорядкування до вдосконалення на
засадах стандартів з менеджменту, а також концепцій та моделей досконалості;
- забезпечити широке інформування міжнародної спільноти про українські підприємства
й
організації,
які
досягли
професійного
визнання
досконалості
на
загальнонаціональному та європейському рівнях;
- розробити і запровадити в усіх галузях та на всіх рівнях економічної діяльності України,
зокрема в регіонах, програми посилення соціальної спрямованості, поліпшення якості
продукції (товарів, робіт, послуг) та вдосконалення систем менеджменту на засадах ...
стандартів та концепцій досконалості з використанням кращої ... практики;
- надати державну підтримку рухові, що засновано в країні на засадах Української хартії
«За ділову досконалість і якість»;
- підтримати Глобальний проект «Молодіжний творчий рух «Естафета якості», зокрема
Міжнародну і Всеукраїнську олімпіаду з менеджменту для молоді, як такий, що сприяє
залученню дітей та молоді до національного руху за досконалість і якість;
- надати юридичну допомогу УАДЯ у подальшому опрацюванні проекту нормативноправового акта «Про засади підтримки та розвитку руху за організаційну досконалість і
якість в Україні» та ініціювати його внесення в установленому порядку до КМУ;
- з метою мотивації та координації розвитку руху за ділову досконалість в країні
утворити при Президентові України Національну раду з питань ділової досконалості,
конкурентоспроможності та сталого розвитку.

70

2. Задля суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня керівників і фахівців з
питань сучасних методів та кращої практики забезпечення ділової досконалості й
конкурентоспроможності вважати за доцільне:
- забезпечити вдосконалення навчальних програм та поліпшення викладання у ВНЗ в
частині ділової досконалості підприємств і організацій на засадах системного
менеджменту, зокрема з використанням досвіду КНЕУ;
- включити до спеціальності «Менеджмент» дисципліни щодо систем цільового
управління, регламентованих ... стандартами, а також щодо ділової досконалості на
базі концепцій і моделей ідеальної організації (з урахуванням взаємозв’язків з
конкурентоспроможністю, соціальною відповідальністю та сталим розвитком);
- розробити та поетапно запровадити програми багаторівневого навчання й підвищення
кваліфікації працівників усіх галузей економіки з питань менеджменту з суттєвим
поглибленням знань щодо соціальної відповідальності і сталого розвитку, а також
організаційної досконалості, зокрема на засадах менеджменту якості, екологічного
менеджменту, менеджменту безпеки тощо;
- організувати навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації) з питань ділової
досконалості на засадах сучасного системного менеджменту для представників
центральних і місцевих ОВВ та органів місцевого самоврядування;
- опрацювати питання щодо розвитку та вдосконалення вітчизняної інфраструктури з
підготовки та сертифікації фахівців з менеджменту із забезпеченням визнання
сертифікатів на міжнародному рівні;
- передбачити перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за удосконаленими
програмами з подальшою їх сертифікацією на міжнародному рівні.
3. Для забезпечення доступності та підвищення ефективності ресурсів,
необхідних для організаційної досконалості й конкурентоспроможності
підприємств і організацій України, вважати за доцільне:
- розробити і запровадити національну програму досліджень та створення науковопрактичних рекомендацій з вдосконалення українських організацій на засадах сучасних
європейських підходів та кращих практик, залучивши до її виконання УАДЯ, яка є національним партнером EFQM, наукові установи, заінтересовані суб’єкти господарювання;
- продовжити формування та покращити координацію вітчизняної інфраструктури щодо
надання професійної допомоги підприємствам, організаціям і установам у постійному
вдосконаленні, залучивши до цього організації, що працюють у сфері якості й
досконалості (дослідницькі, навчальні, консалтингові, сертифікаційні тощо) та
накопичили позитивний досвід роботи у цій сфері;
- створити національну систему вивчення, узагальнення та поширення кращої світової і
вітчизняної практики вдосконалення компаній, а також досвіду у сфері ділової
досконалості, накопиченого такими провідними міжнародними організаціями, як EOQ,
EFQM, WAQ (Всесвітній альянс якості) та ін.;
- активізувати діяльність щодо поширення та використання в країні досвіду кращих
вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня організаційної досконалості та
отримали професійне європейське визнання, зокрема підприємств-членів Клубів лідерів
якості України та країн Центральної і Східної Європи;
- забезпечити державну підтримку засобів масової інформації, що спеціалізуються на
висвітленні питань якості, менеджменту й організаційної досконалості.
...
Постійний секретаріат Всеукраїнського з`їзду якості:
Українська асоціація досконалості та якості, 02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6-д
Тел./факс: (044) 459-78-16, 541-05-32. E-mail:quality@quality.kiev.ua, info@uaq.org.ua
http://www.uaq.org.ua
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Додаток 3.2

РІШЕННЯ
26-го Міжнародного форуму «Дні якості в Києві `2017»
8-9 листопада 2017 р. на базі Київського національного економічного університету ім.
Вадима Гетьмана (КНЕУ) відбулися заходи 26-го Міжнародного форуму «Дні якості в
Києві», організованого Українською асоціацією досконалості та якості (УАДЯ), УАЯ,
УСПП і КНЕУ за підтримки Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та Клубів
лідерів якості України і країн Центральної і Східної Європи. Заслухавши та обговоривши
16 доповідей і повідомлень, а також проаналізувавши отримані інформаційноаналітичні матеріали, понад 250 учасників Форуму, присвяченого Всесвітньому дню
якості, ВІДЗНАЧИЛИ наступне.
Українські бізнес і економіка мають дві основні проблеми: незадовільний бізнес-клімат
та низький рівень ділової досконалості підприємств, організацій і установ. Перша
проблема активно дискутується, а друга майже не згадується. Не зважаючи на те, що
незадовільна
досконалість
є
однією
із
ключових
проблем
низької
конкурентоспроможності, яка спирається одночасно і на зовнішні умови, і на внутрішню
досконалість.
Україна вже 25 років існує в умовах глобального насиченого ринку, який
характеризується жорсткою конкуренцією, але продовжує керуватися переважно
застарілою філософією дефіцитної економіки, де конкуренція відсутня за визначенням.
На насичених ринках конкурентна боротьба точиться переважно понад норми
стандартів, а українське суспільство зорієнтовано на досягнення відповідності тільки
вимогам технічних регламентів і стандартів. Держава стверджує, що для забезпечення
конкурентоспроможності необхідно концентрувати увагу на продукції (послугах), в той
час, як на насичених ринках вона забезпечується здебільшого сучасними системами
менеджменту, щодо яких в Україні розуміння і ставлення взагалі неадекватні. І це при
тому, що багато українських проблем є наслідком саме недосконалих систем
менеджменту та, відповідно, низького рівня досконалості більшості, як органів влади,
так і бізнесових організацій.
Необхідно усвідомити, що здійснивши в Україні «дерегуляцію», але не забезпечивши
одночасно підвищення досконалості переважної більшості вітчизняних підприємств,
уряд створить сприятливий бізнес-клімат, перш за все, для просунутих зарубіжних
компаній, які прийдуть в нашу країну і витіснять недосконалих українських виробників з
їх власного ринку. Саме тому держава має активно сприяти розгортанню в Україні
масового руху за досконалість, конкурентоспроможність і сталий розвиток підприємств
(організацій, установ).
Останнім часом з`явились деякі зрушення в цьому напрямку: прийнята Резолюція 10-го
Всеукраїнського з`їзду якості (Київ, 26.05.2017), яку Кабмін від 28.08.2017 № 22744/3/117 доручив органам виконавчої влади (ОВВ) врахувати в своїй роботі; Антикризова
рада громадських організацій включила розділ «Досконалість, конкурентоспроможність
та сталий розвиток» до Платформи економічного патріотизму; губернатор Київської
області направив до Мінрегіону на конкурс проект щодо створення умов для розвитку
руху за досконалість, конкурентоспроможність і сталий розвиток в своєму регіоні тощо.
Але сьогодні цього вже замало. Адже часу для відродження України практично не
залишилось.
Учасники Форуму ВИРІШИЛИ схвалити Резолюцію 10-го Всеукраїнського з`їзду якості,
доручення Кабінету Міністрів України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 та Платформу
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економічного патріотизму в частині розділу «Досконалість, конкурентоспроможність та
сталий розвиток», які додаються. Одночасно, зважаючи на надзвичайну важливість
відзначеної проблеми для промисловості і економіки України, запропонувати на
засадах та в розвиток цих документів, не чекаючи урядових рішень, зробити наступне.
1. Національній академії наук України, Українській академії наук, галузевим
академіям наук України, із залученням УАДЯ, а також відповідних наукових і вищих
навчальних закладів, розглянути питання щодо досліджень та розробки науковометодичних засад удосконалення вітчизняних підприємств, організацій і установ
шляхом суттєвого підвищення ефективності їх систем менеджменту.
2. Торгово-промисловій палаті України, Українському національному комітету
Міжнародної торгової палати, Європейській економічній палаті торгівлі, комерції і
промисловості в Україні організувати перепідготовку своїх фахівців з питань
конкурентоспроможності в умовах насиченого ринку і особливостей сучасного
системного менеджменту та провести відповідну роз`яснювальну роботу на
підприємствах-членах.
3. Федерації професійних спілок України та галузевим профспілкам України
організувати перепідготовку профспілкового активу з питань конкурентоспроможності в
умовах насиченого ринку і особливостей сучасного системного менеджменту та
зорієнтувати його на необхідність просування відповідних ідей на підприємствах
(організаціях, установах).
4. Федерації роботодавців України, іншим об`єднанням роботодавців України
організувати перепідготовку своїх фахівців та передбачити в своїх нормативних
документах сприяння удосконаленню підприємств-членів на засадах сучасного
системного менеджменту, як одне із пріоритетних завдань об`єднань (на рівних із
сприянням створенню в країні задовільного бізнес-клімату).
5. Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України, громадським радам при
Мінекономрозвитку України та інших центральних і місцевих ОВВ розглянути на
своїх засіданнях питання про підвищення досконалості ОВВ і підприємницьких структур
та прийняти відповідні рішення.
6. Підприємствам, організаціям і установам України приділити особливу увагу
удосконаленню своїх систем менеджменту на засадах сучасних світових підходів та
кращої ділової практики. З цією метою ознайомитись з концепціями та моделлю
досконалості EFQM, а також з методичними розробками з цих питань УАДЯ.
7. Регіональним, галузевим і загальноукраїнським засобам масової інформації
широко розповсюджувати інформацію щодо проблем та досвіду підвищення
досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку підприємств, організацій і
установ України.
8. УАДЯ ініціювати та провести у першому кварталі 2018 р. Всеукраїнський семінарнараду для провідних громадських організацій (спілок), об`єднань роботодавців та ЗМІ
на тему «Конкурентоспроможність підприємств в умовах насиченого ринку та її
забезпечення на засадах удосконалення систем менеджменту».
9. Стан виконання даного Рішення розглянути на 11-му Всеукраїнському з`їзді якості.
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Додаток 3.3

РІШЕННЯ
семінару представників громадських об`єднань і організацій України
з питань менеджменту, досконалості і конкурентоспроможності
м. Київ

19 лютого 2018 р.

Відповідно до Рішення 26-го Міжнародного форуму «Дні якості в Києві» (Київ,
9 листопада 2017 р.) Українською асоціацією досконалості та якості (УАДЯ)
організовано і проведено для громадських об`єднань і організацій (ГО) України семінар
на тему «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності та сталого розвитку
організацій і економіки». В роботі семінару взяли участь керівники і фахівці провідних
всеукраїнських ГО (академій наук, об`єднань роботодавців і профспілок, громадських
рад при ОВВ).
Заслухавши та обговоривши інформацію з питань системного менеджменту,
організаційної досконалості і конкурентоспроможності, учасники семінару
ВІДЗНАЧАЮТЬ:
- досконалість організацій (підприємств, установ), що базується на системному
менеджменті, в умовах глобального насиченого ринку є одним із ключових факторів
забезпечення їх конкурентоспроможності та сталого розвитку;
- в Україні в ряді випадків неадекватно розуміють процеси у сфері якості та
організаційної досконалості. Це стало однією із причин незадовільної якості продукції
(послуг), низького рівня конкурентоспроможності більшості українських підприємств і
економіки в цілому і, як наслідок, критично низького валового національного доходу на
душу населення в Україні;
- у сфері організаційної досконалості необхідні кардинальні зміни, чому може
сприяти виконання рекомендацій, викладених в Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду
якості (Київ, 26.05.2017) в розділі «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність
та сталий розвиток підприємств, організацій і установ».
Зважаючи на проблемну ситуацію, що склалася в Україні, учасники семінару
ВВАЖАЮТЬ ЗА ДОЦІЛЬНЕ ТА РЕКОМЕНДУЮТЬ:
1. Підтримати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 26.05.2017) в
частині організаційної досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку
підприємств, організацій і установ.
2. Керівникам громадських об`єднань організувати аналіз ситуації, що склалася в ГО
та їх колективних членах в частині організаційної досконалості, та розробити відповідні
заходи з її покращення.
3. Громадським об`єднанням та організаціям зробити наступне:
- академіям наук організувати перепідготовку своїх фахівців з питань
конкурентоспроможності в умовах насиченого ринку і особливостей сучасного
системного менеджменту та розглянути питання щодо їх участі в організації досліджень
та науково-методичного забезпечення процесів удосконалення вітчизняних підприємств
і організацій на засадах осучаснення систем менеджменту;
- торгово-промисловим палатам організувати перепідготовку своїх фахівців з питань
конкурентоспроможності в умовах насиченого ринку і особливостей сучасного
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системного менеджменту
підприємствах-членах;

та

провести

відповідну

роз`яснювальну

роботу

на

- об`єднанням роботодавців організувати перепідготовку своїх фахівців та
передбачити в своїх нормативних документах сприяння удосконаленню підприємствчленів на засадах сучасного системного менеджменту, як одне із пріоритетних завдань
об`єднань (на рівних із сприянням створенню в країні задовільного бізнес-клімату);
- профспілковим об`єднанням організувати перепідготовку профспілкового активу з
питань конкурентоспроможності в умовах насиченого ринку і особливостей сучасного
системного менеджменту та зорієнтувати його на необхідність просування відповідних
ідей на підприємствах (організаціях, установах);
- громадським радам при органах виконавчої влади розглянути на своїх засіданнях
питання про підвищення досконалості ОВВ і підприємницьких структур та прийняти
відповідні рішення.
4. Підприємствам і організаціям України приділити особливу увагу питанням
удосконалення своїх систем менеджменту на засадах сучасних європейських підходів
та кращої ділової практики. З цією метою ознайомитись з концепціями і моделлю
досконалості EFQM, а також з методичними розробками з цих питань УАДЯ.
5. Звернутись з пропозиціями:
- до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку України щодо прискорення
розгляду питання про сприяння підприємствам і організаціям України у
цілеспрямованому системному удосконаленні на засадах сучасних європейських
підходів та кращих практик, зокрема забезпеченні їх відповідними нормативнометодичними матеріалами;
- до Верховної Ради України щодо прискорення заслуховування на своєму засіданні
питання про забезпечення соціально-економічного відродження держави в умовах
децентралізації шляхом формування руху за ділову досконалість на засадах моделей
сталого розвитку і системного менеджменту;
- до УАДЯ щодо надання інформаційної та консультаційної підтримки громадським
об`єднанням і організаціям з питань сучасного менеджменту, організаційної
досконалості і конкурентоспроможності.
5. Для об`єднання і координації діяльності, ГО України приєднатися до Української
хартії «За ділову досконалість і якість» і Координаційної ради громадських об`єднань і
організацій України з питань якості, досконалості, соціальної спрямованості та сталого
розвитку.
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Додаток 3.4

РІШЕННЯ
семінару-наради керівників і фахівців з менеджменту та якості,
стандартизації і сертифікації ВЗО України на тему: «Ділова досконалість основа конкурентоспроможності і сталого розвитку організацій і економіки»
м. Київ

13 квітня 2018 р.

Згідно дорученню Кабінету Міністрів України від 28.08.2017 р. № 22744/3/1-17
Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ) підготувала І провела семінарнараду на тему: «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності та сталого
розвитку організацій і економіки». Семінар-нараду проведено за підтримки Інституту
модернізації змісту освіти при МОН України, Громадської ради при Мінекономрозвитку
України та УСПП.
В роботі семінару взяли участь керівники і фахівці вищих закладів освіти України,
зокрема кафедр з менеджменту та з якості, стандартизації і сертифікації, всього 32
чоловіка.
Заслухавши і обговоривши інформацію з питань системного менеджменту та
організаційної (ділової) досконалості, учасники семінару-наради
ВІДЗНАЧАЮТЬ:
- досконалість організацій (підприємств, установ), що базується на системному
менеджменті, є одним із ключових факторів їх конкурентоспроможності і сталого
розвитку;
- уряд і бізнес України, залишаючись переважно в полоні філософії дефіцитного
ринку, ще не завжди адекватно розуміють особливості процесів формування
конкурентоспроможності в умовах насиченої економіки, а також визначальної ролі в
цьому системного менеджменту і організаційної досконалості. Це стало однією з
істотних причин незадовільної якості продукції (послуг), низького рівня
конкурентоспроможності переважної більшості українських організацій і економіки в
цілому і, як наслідок, низького рівня валового національного доходу на душу населення
в Україні;
- у сфері організаційної досконалості і системного менеджменту необхідні
кардинальні зміни, чому може сприяти виконання рекомендацій, викладених в
Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 26.05.2017) в розділі «Організаційна
досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і
установ».
Учасники семінару-наради ВВАЖАЮТЬ ЗА ДОЦІЛЬНЕ:
1. Підтримати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 26.05.2017) в
частині організаційної досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку
підприємств, організацій і установ.
2. Привернути увагу Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України до критичних проблем, що склалися у сфері системного менеджменту
і ділової досконалості вітчизняних організацій, та їх негативного впливу на розвиток
України і процеси її перетворення у сучасну розвинену державу.
3. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України з пропозиціями:
- відмінити чинну Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції
(товарів, робіт, послуг), як хибну;
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- організувати розробку та прийняття Концепції державної політики у сфері
системного менеджменту і ділової досконалості підприємств (організацій, установ) та
Концепції державної політики у сфері якості продукції (послуг).
4. Звернутися до Міністерства освіти і науки України та вищих закладів освіти з
пропозиціями:
- опрацювати питання, які стосуються дослідження і розробки науково-методичних і
практичних рекомендацій по вдосконаленню учбових програм щодо системного
менеджменту, а також процесів створення і застосування сучасних систем
менеджменту, що відрізняються високою ефективністю;
- включити до навчальної програми за спеціальністю «Менеджмент» всі складові
системного менеджменту, зокрема, цільові системи на базі міжнародних стандартів,
концепції та моделі досконалості, інженерію побудови цілісної системи менеджменту
організації тощо;
- включити до спеціальностей з екології, енергетики та інших вивчення відповідних
цільових систем менеджменту, на які прийнято міжнародні стандарти;
- за спеціальністю «Якість, стандартизація і сертифікація» залишити лише ті цільові
системи менеджменту, регламентовані стандартами, які мають безпосереднє
відношення до якості продукції (послуг);
- організувати перепідготовку викладачів з питань системного менеджменту, ділової
досконалості, стандартизації і якості.
5. Рекомендувати вищим закладам освіти України посилити увагу до питань
удосконалення своїх систем менеджменту на засадах сучасних європейських підходів
та кращих ділових практик. З цією метою:
- ознайомитись з концепціями і моделлю досконалості EFQM (Європейського фонду
менеджменту якості), а також з методичними розробками з цих питань УАДЯ;
- проаналізувати фактичні ситуації в частині організаційної досконалості, що
склалися в ВЗО, з урахуванням рекомендацій, викладених в Резолюції з'їзду;
- створити робочі групи для опрацювання питань щодо введення удосконалень з
системного менеджменту у практику ВЗО;
- визначити осіб, на яких покласти відповідальність за здійснення процесів
організаційного удосконалення;
- забезпечити вивчення основ організаційної досконалості й системного
менеджменту керівництвом ВЗО;
- розробити й прийняти стратегії і програми удосконалення ВЗО на основі
системного менеджменту до 2020 р.
6. Звернутись до УАДЯ щодо надання інформаційної та консультаційної підтримки
вищим закладам освіти з питань сучасного системного менеджменту і організаційної
досконалості.
7. Утворити при УАДЯ Раду з питань системного менеджменту і ділової досконалості
організацій, включивши до її складу учасників даного семінару-наради.
Прийнято одноголосно
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Додаток 3.5
Антикризова рада громадських організацій України

ПЛАТФОРМА
ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ

ВИТЯГ
ДОСКОНАЛІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Для
перетворення
вітчизняних
організацій
(підприємств,
установ)
на
соціальноспрямовані і забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах глобального
насиченого ринку, а також для сприяння підвищенню ефективності реформ,
конкурентоспроможності і сталого розвитку національної економіки необхідно
невідкладно зробити наступне.
Прийняти Закон України «Про сприяння
конкурентоспроможність і сталий розвиток».

руху

за

ділову

досконалість,

Внести зміни до Законів України про Кабінет Міністрів України, центральні і місцеві
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в частині їх
відповідальності за постійне удосконалення власних систем менеджменту на засадах
сучасних європейських підходів, сприяння постійному (безперервному) удосконаленню
підвідомчих (закріплених) організацій.
Розробити та прийняти Концепцію державної політики у сфері ділової досконалості та
системного менеджменту організацій (підприємств, установ) та Концепцію державної
політики у сфері безпеки та якості продукції (послуг).
Розробити та прийняти державну цільову програму з питань створення сприятливих
умов для розгортання в Україні руху за ділову досконалість, конкурентоспроможність і
сталий розвиток, передбачивши:
- створення науково-методичних та нормативних засад розвитку руху за ділову
досконалість, конкурентоспроможність і сталий розвиток в Україні;
- створення організаційно-економічних механізмів мотивації та заохочення організацій
до удосконалення на засадах концепцій і моделі досконалості EFQM (Європейського
фонду менеджменту якості), моделі CAF (Загальна схема оцінювання,Common
Assessment Framework), міжнародних стандартів на цільові системи менеджменту та
кращої ділової практики;
- удосконалення систем навчання у ВНЗ та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема
керівників вищого рівня законодавчої і виконавчої влади, з питань ділової досконалості і
системного менеджменту; перепідготовку викладачів з менеджменту та підтвердження
їх кваліфікації із забезпеченням міжнародного визнання;
- створення інфраструктури сприяння організаціям в удосконаленні, зокрема
визначення та закріплення відповідних функцій за органами виконавчої влади;
- започаткування у двох-трьох регіонах України пілотних проектів з опрацювання
підходів щодо забезпечення конкурентоспроможності і сталого розвитку економік на
засадах сприяння руху за досконалість.
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Додаток 3.6
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Додаток 3.10

РІШЕННЯ
круглого столу на тему: «Якість державного управління
та її вплив на соціально-економічний стан України»
м. Київ

7 червня 2016 р.

З метою прискорення соціально-економічного розвитку та поліпшення життя
громадян України Антикризова рада громадських організацій України і УСПП з
залученням Української асоціації якості підготували і провели публічне обговорення
сучасних проблем у цій сфері та ролі органів державної влади у їх розв`язанні. Круглий
стіл підтримано Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України та Громадською
радою при Мінекономрозвитку України.
В роботі круглого столу взяли участь представники всеукраїнських об`єднань бізнесу та
навчальних закладів, науковці, керівники і фахівці органів виконавчої влади, засоби
масової інформації.
У виступах учасників круглого столу було зазначено, що при сучасному розвитку
світової науки і технологій, конкуренція компаній і економік ведеться вже не на рівні
продукції і послуг, а на рівні систем менеджменту. Саме цим пояснюється підвищена
увага до вдосконалення менеджменту в розвинених країнах, як у бізнесових структурах,
так і в публічному секторі, зокрема в органах влади.
В ЄС, до якого прагне інтегруватися Україна, для вдосконалення систем
менеджменту та підвищення ефективності реформування органів влади з 2000 року
застосовується модель CAF. Цю модель активно використовують 27 європейських
країн. Свого часу і Україна в особі Національного агентства державної служби
отримала від ЄС в рамках проекту Twinning допомогу з освоєння цієї моделі.
У 2006 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову (№ 614) щодо
впровадження в органах виконавчої влади (ОВВ) системи управління якістю. Не можна
сказати, що все було передбачено і здійснювалося бездоганно. Але важливо, що в
країні почався процес вдосконалення ОВВ і осмислення ролі системного управління.
Та, на жаль, у 2010 році, після чергової зміни влади, до числа скасованих нормативних
документів потрапила і постанова КМУ № 614.
Якість державного управління в цілому можна охарактеризувати таким інтегральним
показником, як валовий національний дохід (ВНД) на душу населення. В Україні він до
25 разів нижчий, ніж в розвинених європейських країнах. А якщо до цього додати, що
зовнішній борг України дорівнює її валовому внутрішньому продукту (ВВП), то цим вже
все сказано. Великою мірою це наслідки недосконалих систем менеджменту, що
застосовують вітчизняні органи державної влади.
Якість управління, яка притаманна українським ОВВ на сьогодні, була
проілюстрована на прикладі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ),
відповідального в країні за якість та якісний менеджмент. Протягом 2015 року в МЕРТ
було проведено дві громадські експертизи: щодо якості послуг, управління якістю і
вдосконалення діючої системи менеджменту та щодо забезпечення розвитку
конкурентоспроможної економіки України. Незважаючи на особливий статус МЕРТ у
сфері якості в масштабах країни, стан управління якістю в міністерстві є вкрай
незадовільним. Керівники і фахівці у своїй діяльності не приділяють належної уваги
питанням якості процесів і послуг, в результаті чого їх якість здебільшого не можна
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оцінити позитивно. В міністерстві не займаються вдосконаленням СУЯ та загальної
системи менеджменту.
Учасники
круглого
столу
звергнули
увагу
також
на
незадовільну
конкурентоспроможність переважної більшості вітчизняних виробників через їх вкрай
низьку ділову досконалість. При тому, що конкурувати вітчизняним підприємствам
доведеться не стільки між собою, скільки з більш просунутими зарубіжними компаніями.
А від результатів цієї конкуренції буде залежати, наскільки нам вдасться відстояти свій
внутрішній ринок, захистити економічну незалежність України, її автентичність.
У той же час надзвичайно важливі для відродження української економіки питання
удосконалення систем менеджменту органів влади і бізнесу навіть не відображені у
програмі «Україна - 2020».
Заслухавши та обговоривши виступи, учасники круглого столу вирішили, що ДЛЯ
ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ДОЦІЛЬНО ЗДІЙСНИТИ НАСТУПНЕ.
1. Провести у Верховній Раді України публічні слухання з питань якості державного
управління та її впливу на соціально-економічний стан нашої країни.
2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект постанови КМУ «Про
заходи щодо поліпшення якості державного управління», передбачивши удосконалення
діючих в органах виконавчої влади систем менеджменту, зокрема із застосуванням
Моделі CAF (Загальна схема оцінювання, Common Assessment Framework), як це
практикується у країнах ЄС.
3. Доопрацювати національну програму реформ з метою відображення в ній вимог
щодо вдосконалення органів виконавчої влади та сприяння з боку держави розвитку
руху за ділову досконалість підприємств і організацій України.
4. Здійснити перепідготовку вищих посадових осіб та провідних фахівців органів
державної влади і місцевого самоврядування з питань ділової досконалості і сучасного
системного менеджменту, зокрема щодо управління якістю продукції (процесів, послуг).
5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 р. № 976
розробити методичні рекомендації з підготовки та проведення громадської експертизи
діяльності ОВВ щодо вдосконалення систем менеджменту.
6. Утворити робочу групу із представників галузевих громадських організацій
(громадських рад при ОВВ) та фахівців з питань ділової досконалості і системного
менеджменту, якій доручити проведення громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади щодо забезпечення якості послуг та вдосконалення систем
менеджменту (аналогічно тому, як це зроблено для МЕРТ).
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4. Резолюція Кабінету Міністрів України
від 28.08.2018
4.1. Витяг з диста Міністра економічного розвитку від 28.07.2016
4.2. Витяг з листа Мінекономрозвитку від 28.07.2017
4.3. Доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017
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Додаток 4.1

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81 Web: http://www.me.gov.ua , email: meconomy ame.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

28.07.2016 № 5003-05/23608-07
Ha No_____ від ____________

Президенту Всеукраїнської
громадської організації “Українська
асоціація якості
Калиті П. Я.
Шановний Петре Яковичу!
Мінекономрозвитку неодноразово отримувало від Всеукраїнської громадської
організації “Українська асоціація якості” листи, рекомендації та пропозиції, й у свою
чергу надавало відповіді листами від 04.07.2015 No 2601-07/11329-07, від 23.07.2015 No
2601-07/24079-07, від 19.10.2015 No 2601-07/34528-07 та від 18.03.2016 No 260105/7728-07.
Мінекономрозвитку цілком підтримує прагнення представників інститутів
громадянського суспільства працювати на користь держави, тому Ваша пропозиція
надавати й надалі рекомендації з питань якості, ділової досконалості й
конкурентоспроможності є слушною. Ви, як голова комітету з питань якості,
досконалості і конкурентоспроможності Громадської ради при Мінекономрозвитку
наділені високим статусом та маєте всі повноваження для здійснення
інформаційноконсультаційної та дорадчої діяльності.
... Мінекономрозвитку повідомляє наступне.
...
Вимоги щодо систем управління якістю визначено стандартами Міжнародної організації
стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) серії 9000 (далі —
стандарти ISO серії 9000).
Зокрема, стандарт ISO 9001 “Системи управління якістю. Вимоги” (далі — ISO
9001) встановлює вимоги, виконання яких дозволяє організаціям та підприємствам
оптимізувати процеси, підвищити ефективність роботи, продемонструвати здатність на
постійній основі надавати своїм клієнтам високоякісні товари та послуги. Стандарт ISO
9001 може бути застосований будь-якими підприємствами та організаціями незалежно
від їх виду, галузі діяльності, розміру, тощо, у тому числі органами влади.
...
Для впровадження системи управління якістю відповідно до ISO 9001 організація
має визначити процеси, їх послідовність і взаємодію, визначити критерії та методи
забезпечення їх результативності та контролювання, забезпечити наявність необхідних
ресурсів та інформації, здійснювати моніторинг, вимірювання, аналізування та
поліпшення таких процесів.

88

Стандарт ISO 9001 є єдиним стандартом, призначеним для сертифікації системи
управління якістю, тобто зовнішнього незалежного підтвердження відповідності
вимогам стандарту, але не вимагає обов'язкової її сертифікації.
…
З метою покращення якості управління й удосконалення своєї діяльності крім
застосування стандартів ISO серії 9000 заінтересовані організації та підприємства
можуть використовувати й інші сучасні інструменти, зокрема концепцію Загального
управління якістю (Total Quality Management, далі — TQM), Модель досконалості
Європейського фонду управління якістю (European Foundation for Quality Management,
далі – модель EFQM), Загальну схему оцінки (Common Assessment Framework, далі –
CAF), тощо.
TQM є методом безперервного підвищення якості всіх організаційних процесів.
Головна ідея TQM полягає в тому, що компанія повинна працювати не тільки над якістю
продукції, але й над якістю організації роботи в компанії, включаючи роботу персоналу.
Має бути досягнуто постійне одночасне удосконалення 3-х складових: якості продукції,
якості організації процесів, кваліфікації персоналу.
В основу TQM покладено такі принципи: орієнтація на споживача, залучення усіх
працівників, підхід до системи якості як до процесу, системний підхід до управління,
постійне поліпшення.
Модель EFQМ це практичний інструмент, який допомагає організаціям встановити
цілісну систему управління, визначити їх місце на шляху до ділової досконалості,
зрозуміти прогалини в діяльності, прийняти необхідні рішення для досягнення успіху.
...
Модель EFQM побудовано на дев'яти критеріях, п'ять з яких – “Можливості”
(лідерство, політика та стратегія, персонал, партнерство та ресурси, процеси), чотири
— “Результати” (результати для клієнтів, для персоналу, для суспільства, ключові
результати діяльності).
Модель CAF концептуально повторює моделі TQM та EFQM, але враховує
специфічні особливості організацій бюджетної сфери.
CAF пропонує інструмент, який допомагає європейським організаціям бюджетної
сфери застосовувати методи управління якості для поліпшення своєї діяльності.
Модель CAF дозволяє оцінити якість управління в органах влади шляхом самооцінки
або за допомогою зовнішніх фахівців.
Модель CAF використовується також для порівняльного аналізу систем
управління європейських держав, а також для виявлення і поширення кращого досвіду
(бенчмаркінгу).
Основні цілі моделі CAF:
впровадити в сферу адміністративного управління принципи управління якістю,
сприяти переходу від ланцюга “плануй-дiй” до циклу PDCA;
надати механізм для самооцінки організації з метою діагностування і поліпшення її
діяльності;
надати основу для поєднання різних моделей управління якістю;
забезпечити обмін досвідом між організаціями бюджетної сфери і вивчення їх
кращої практики в сфері управління.
Головна відмінність моделі CAF від стандартів ISO серії 9001 полягає в тому, що
модель CAF орієнтована на підвищення якості послуг, коли вже досягнуто певного
рівня, а впровадження стандартів ISO серії 9001 спрямоване на зменшення ймовірності
зробити що-небудь невірно.
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Зважаючи на викладене, зазначені моделі не є суперечливими, їх принципи та
підходи значною мірою є спільними.
Загальну інформацію щодо моделі CAF, її відмінності від стандартаів ISO серії
9000 та посібник Європейського інституту державного управління (EIPA) щодо
провадження CAF опубліковано на сайті Центру адаптації державної служби до
стандартів Європейського союзу (далі – Центр), який є державною установою і
належить до сфери управління Нацдержслужби.
Положенням про Центр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2008 No 528, визначено, що основними завданнями Центру є, зокрема:
участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та
нормотворчій діяльності у сфері державної служби та державного управління, їх
адаптації до стандартів ЄС, проведення адміністративної реформи і розвитку
державних інституцій у контексті європейської інтеграції України, використання в Україні
інституціональних інструментів;
наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методологічне, організаційне та
інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері;
удосконалення чинних та сприяння впровадженню нових стандартів і процедур
роботи державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі кращої світової
практики;
консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, поширення правової, наукової та іншої інформації щодо державної
служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, адміністративної
реформи та розвитку державних інституцій у контексті європейської інтеграції України.
Враховуючи зазначене, питання щодо ... впровадження в Мінекономрозвитку
системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії
9000, або застосування з метою удосконалення своєї діяльності інших сучасних
інструментів та моделей доцільно розглянути ... за участю Нацдержслужби та Центру
адаптації державної служби до вимог Європейського союзу.
З повагою,
Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Степан КУБІВ

Цимбаленко Д. П., 253-50-49
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Додаток 4.2

Витяг з листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 28.07.2017р. № 3411-01/25950-01
на адресу Кабінету Міністрів України
На
доручення
Першого
віце-прем'єр-міністра
України
Мінекономрозвитку опрацювало та узагальнило пропозиції органів
виконавчої влади (ОВВ) щодо Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду якості
(Київ, 26 травня 2017 р.) та передало до Кабінету Міністрів України свої
рекомендації.
1. Надати доручення центральним та місцевим ОВВ опрацювати
інформацію та пропозиції, викладені у Резолюції, та застосувати їх під час
підготовки проектів нормативно-правових та законодавчих актів, зокрема
пропозицій до урядових програм та планів діяльності.
2. З метою обговорення можливостей застосування пропозицій
Резолюції стосовно покращення державного управління та внесення змін
до законодавства, програм та планів діяльності Уряду доручити
Національному агентству з питань державної служби (НАДС), як
центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює
функціональне управління державною службою, та Мінекономрозвитку, яке
є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що,
зокрема, забезпечує формування та реалізує державну політику
економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову
політику, розвитку підприємництва, держано-приватного партнерства,
провести семінар-нараду за участю представників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, до участі у якій запросити
представників УАДЯ та УСПП.
3. Надати доручення центральним та місцевим ОВВ провести навчання
керівників і співробітників з питань якості та ділової досконалості із
залученням фахівців УАДЯ.
28 серпня 2017 р. Перший віце-прем'єр-міністр України підтримав
пропозиції Мінекономрозвитку щодо Резолюції 10-го Всеукраїнського з`їзду
якості та дав відповідне доручення органам виконавчої влади, яке
додається.
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Додаток 4.3
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5. Виконання резолюції КМУ –
щодо семінару-наради представників ОВВ
5.1. Рішення Громадської ради при Мінекономрозвитку від від 1.03.2018
5.2. Лист УАДЯ до КМУ від 14.05.2018
5.3. Доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від 24.05.2018
5.4. Рішення Громадської ради при Мінекономрозвитку від 4.06.2018
5.5. Лист УАДЯ до КМУ від 6.07.2018
5.6. Доручення Першого віце-прем`єр-міністра України від 30.07.2018
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Додаток 5.1

РІШЕННЯ
Громадської ради при МЕРТ
Київ

1.03.2018 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету з менеджменту,
досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку П. Калити, Громадська рада
при МЕРТ вирішила:
1. Звернутися з прохання до Першого Віце-прем’єр-міністра України – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України дати доручення:
- провести службову перевірку причин незадовільного виконання доручення Першого
Віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України від
28.08.2017 р. № 22744/3/1-17;
- здійснити аналіз наявності та функціонування систем менеджменту якості в
центральних органах виконавчої влади України, зокрема в частині контролю виконання
доручень;
- підготувати рішення, що покращить ефективність виконання органами виконавчої
влади України доручень керівництва Кабінету Міністрів України;
- забезпечити розповсюдження серед органів виконавчої влади України досвіду
Держлікслужби, Держспецзв`язку та Держенергоефективності щодо організації
навчання керівників і фахівців з питань сучасного системного менеджменту, ділової
досконалості й конкурентоспроможності підприємств, організацій і установ.
2. Комітету з менеджменту, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку
Громадської ради при МЕРТ здійснювати моніторинг виконання доручень Першого
Віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України від
28.08.2017 р. № 22744/3/1-17 та систематично інформувати про результати його
моніторингу Громадську раду.
Голова Громадської ради при МЕРТ

О. Балдинюк
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Додаток 5.3
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РІШЕННЯ

Додаток 5.4

Громадської ради при Мінекономрозвитку України
Київ
4.06.2018 р.
п.5. Інформація про роботу комітету з розвитку руху за досконалість,
конкурентоспроможність та сталий розвиток українських підприємств.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету з менеджменту,
досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку Калити П.Я. Громадська рада
вирішила.
1. Інформацію Калити П.Я. взяти до відому.
2. Схвалити та підтримати доручення Першого віце-прем`єр-міністра України Кубіва
С.І. від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 та від 24.05.2018 № 20057/1/1-18 щодо Резолюції 10го Всеукраїнського з`їзду якості (Київ, 26.05.2017). Рекомендувати йому дати доручення
щодо розповсюдження серед органів виконавчої влади (ОВВ) досвіду у сфері якості і
досконалості, накопиченого Держлікслужбою, та започаткувакти на її базі пілотний
проект з системного удосконалення ОВВ.
3. Підтримати Рішення семінару представників громадських об`єднань і організацій
України з питань менеджменту, досконалості і конкурентоспроможності (Київ,
19.02.2018) та рекомендувати членам Громадської ради розглянути його на засіданнях
громадських об`єднань, які вони представляють.
4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України та вітчизняним вищим
закладам освіти (ВЗО) врахувати у своїй діяльності Рішення семінару-наради
.керівників і фахівців з менеджменту та якості, стандартизацій і сертифікації ВЗО
України на тему «Ділова досконалість – основа конкурентоспроможності і сталого
розвитку організацій і економіки» (Київ, 13.04.2018).
5. Рекомендувати Міністру економічного розвитку і торгівлі України врахувати
матеріали, що були викладені під час семінару керівників і фахівців Мінекономрозвитку
(Київ, 23.04.2018), для покращення роботи міністерства та підвищення
конкурентоспроможності
української
економіки
шляхом
сприяння
розвитку
національного руху за ділову досконалість.
6. Зважаючи на важливість інформації, отриманої в результаті громадської
експертизи діяльності вже чотирьох органів виконавчої влади (Мінекономрозвитку,
Нацдержслужба, Мінсоцполітики та Держлікслужба), вважати за доцільне продовжити
проведення громадської експертизи діяльності щодо якості і досконалості в інших
органах виконавчої влади України.
7.
Схвалити
діяльність
Комітету
з
менеджменту,
досконалості,
конкурентоспроможності і сталого розвитку, спрямованої на розвиток в країні руху за
досконалість і конкурентоспроможність, та рекомендувати продовжувати її у співпраці з
іншими комітетами Громадської ради.
8. Підтримати 19-й Міжнародний проект «Сузір`я якості–2018» (Одеса, 2530.06.2018) та рекомендувати представникам громадських організацій, які представлені
в Громадській раді, взяти участь у даному заході. Звернутись до керівництва
Мінекономрозвитку України з пропозицією надати інформаціійну підтримку «Сузір`ю
якості-2018» шляхом висвітлення цього заходу на своєму сайті.
9. Рекомендувати голові Громадської ради Балдинюку О.В. разом з Комітетом з
менеджменту, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку організувати
для членів Громадської ради навчальний семінар, аналогічний тому, що проводиться
для ОВВ згідно дорученню Першого віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017 р.
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6. Виконання резолюції КМУ –
щодо семінару керівників і фахівців ОВВ
6.1. Зразок листа УАДЯ про безкоштовний семінар від 2.10.2017
6.2. Зразок листа УАДЯ про безкоштовний семінар від 20.04.2018
6.3. Програма семінару для ОВВ
6.4. Меморандум про намір Держенергоефективності 2017)
6.5. Рішення семінару Держенергоефективності (2017)
6.6. Меморандум про намір Держспецзв`язку (2017)
6.7. Рішення семінару Держспецзв`язку (2017)
6.8. Меморандум про намір Держлікслужби (2017)
6.9. Рішення семінару Держлікслужби (2018)
6.10. Меморандум про намір Держстатистики (2018)
6.11. Рішення семінару Держстатистики (2018)
6.12. Зразок листа щодо проведення семінару ОВВ після семінару-наради
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ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності
та сталого розвитку організацій і економіки»
МОДУЛЬ І. УКРАЇНА НА СТИКУ ДВОХ СТОЛІТЬ, ДВОХ СИСТЕМ І ДВОХ КУЛЬТУР.
ЩО У ЗВ`ЯЗКУ З ЦИМ ТРЕБА ЗНАТИ
• Чому удосконалення організацій є критично важливим для перетворення України у
розвинену європейську державу.
• Світові установки та що в світі розуміють під «діловою досконалістю» підприємств,
організацій і установ.
• Які в світі тенденції у сфері виробництва продукції, що орієнтовані на безпеку,
якість і конкурентоспроможність.
• В чому різниця між «досконалістю організацій», «технічним регулюванням» і
«стандартизацією» та які принципові помилки ми припускаємо.
• Яка залежність конкурентоспроможності організацій від їх ділової досконалості та
від державного регулювання.
• Чи достатньо успішно провести в Україні «дерегуляцію», щоб досягти
конкурентоспроможності на європейських ринках.
• Що відбувається в світі і що чекає Україну у недалекому майбутньому.
МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ – ОСНОВА ДІЛОВОЇ ДОСКОНАЛОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ
• Що потрібно знати про системи менеджменту та, зокрема, про цільові системи
менеджменту, регламентовані міжнародними стандартами.
• Модель досконалості EFQM, як модель ідеальної організації.
• Якою має бути сучасна система менеджменту організації.
МОДУЛЬ 3. ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ І ЯК ЦЕ ВИПРАВИТИ
• Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції:основні недоліки
та наслідки.
• Недоліки щодо підготовки фахівців у вищих закладах освіти.
• Недоліки щодо застосування цільових систем менеджменту.
• Як би мало бути.
МОДУЛЬ 4. ПРО СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
МОДУЛЬ 5. РОЗ`ЯСНЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ 10 ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З`ЇЗДУ ЯКОСТІ
МОДУЛЬ 6. ЩО РОБИТИ
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РІШЕННЯ
семінару «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності
та сталого розвитку організацій і економіки»
м. Київ

12 грудня 2017 р.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 та
Меморандуму «Про намір активізувати діяльність в Держенергоефективності України у
сфері ділової досконалості на основі системного менеджменту» від 07.11.2017 р.
Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України
організовано семінар на тему «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності та
сталого розвитку організацій і економіки». Семінар проведено за підтримки Української
асоціації досконалості та якості (УАДЯ) і Українського союзу промисловців і підприємців
(УСПП). В роботі семінару взяли участь керівники та фахівці Держенергоефективності,
всього 33 чоловіка.
Заслухавши та обговоривши інформацію з питань організаційної досконалості,
учасники семінару ВІДЗНАЧАЮТЬ:
- досконалість організацій (підприємств, установ), що базується на системному
менеджменті, є одним з ключових факторів забезпечення їх конкурентоспроможності та
сталого розвитку в умовах насиченого ринку;
- в Україні в ряді випадків неадекватно розуміють процеси у сфері якості та
організаційної досконалості. Це стало однією з істотних причин незадовільної якості
продукції (послуг), низького рівня конкурентоспроможності більшості українських
підприємств і економіки в цілому і, як наслідок, критично низького валового
національного доходу на душу населення в Україні;
- у сфері організаційної досконалості необхідні кардинальні зміни, чому може
сприяти виконання рекомендацій, викладених в Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду
якості (Київ, 26.05.2017) в розділі «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність
та сталий розвиток підприємств, організацій і установ».
Учасники семінару ВВАЖАЮТЬЗА ДОЦІЛЬНЕ:
- підтримати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 26.05.2017) в
частині організаційної досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку
підприємств, організацій і установ;
- проаналізувати фактичну ситуацію в частині організаційної досконалості, що
склалася в системі Держенергоефективності, із залученням зовнішніх експертів і з
урахуванням рекомендацій, викладених в Резолюції з'їзду;
- створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо організації вдосконалення в
системі Держенергоефективності;
- визначити для центрального апарату Держенергоефективності та її структурних
підрозділів перелік осіб, на яких покласти відповідальність за організацію процесів
удосконалення;
- організувати в системі Держенергоефективності поглиблене вивчення основ
організаційної досконалості і системного менеджменту;
- розробити і прийняти стратегію і програму удосконалення Держенергоефективності
України на основі системного менеджменту до 2020 р.;
- приєднатися до Української хартії «За ділову досконалість і якість».
Прийнято одноголосно
106

Додаток 6.6

107

108

Додаток 6.7

РІШЕННЯ
семінару «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності
та сталого розвитку організацій і економіки»
м. Київ

19 грудня 2017 р.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 та
Меморандуму «Про намір активізувати діяльність в Держспецзв`язку України у сфері
ділової досконалості на основі системного менеджменту» від 07.11.2017 р. Державною
службою спеціального зв`язку та захисту інформації України організовано семінар на
тему «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності та сталого розвитку
організацій і економіки». Семінар проведено за підтримки Української асоціації
досконалості та якості (УАДЯ) і Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).
В роботі семінару взяли участь керівники та фахівці Держспецзв`язку, всього 19
чоловік.
Заслухавши та обговоривши інформацію з питань організаційної досконалості,
учасники семінару ВІДЗНАЧАЮТЬ:
- досконалість організацій (підприємств, установ), що базується на системному
менеджменті, є одним з ключових факторів забезпечення їх конкурентоспроможності та
сталого розвитку в умовах насиченого ринку;
- в Україні в ряді випадків неадекватно розуміють процеси у сфері якості та
організаційної досконалості. Це стало однією з істотних причин незадовільної якості
продукції (послуг), низького рівня конкурентоспроможності більшості українських
підприємств і економіки в цілому і, як наслідок, критично низького валового
національного доходу на душу населення в Україні;
- у сфері організаційної досконалості необхідні кардинальні зміни, чому може
сприяти виконання рекомендацій, викладених в Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду
якості (Київ, 26.05.2017) в розділі «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність
та сталий розвиток підприємств, організацій і установ».
Учасники семінару ВВАЖАЮТЬЗА ДОЦІЛЬНЕ:
- підтримати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 26.05.2017) в
частині організаційної досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку
підприємств, організацій і установ;
- проаналізувати фактичну ситуацію в частині організаційної досконалості, що
склалася в системі Держспецзв`язку, із залученням зовнішніх експертів і з урахуванням
рекомендацій, викладених в Резолюції з'їзду;
- створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо організації вдосконалення в
системі Держспецзв`язку;
- визначити для центрального апарату Держспецзв`язку та її структурних підрозділів
перелік осіб, на яких покласти відповідальність за організацію процесів удосконалення;
- організувати в системі Держспецзв`язку поглиблене вивчення основ організаційної
досконалості і системного менеджменту;
- розробити і прийняти стратегію і програму удосконалення Держспецзв`язку України
на основі системного менеджменту до 2020 р.;
- приєднатися до Української хартії «За ділову досконалість і якість».
Прийнято одноголосно

109

Додаток 6.8

110

111

Додаток 6.9

РІШЕННЯ
семінару «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності
та сталого розвитку організацій і економіки»
м. Київ

12 січня 2018 р.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 та
Меморандуму «Про намір активізувати діяльність в Державній службі України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері ділової досконалості на основі
системного менеджменту» від 19.10.2017р. Державною службою України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками організовано семінар на тему «Ділова досконалість
- основа конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій і економіки». Семінар
проведено за підтримки Української асоціації досконалості та якості (УАДЯ) і
Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП). В роботі семінару взяли участь
керівники та фахівці Держлікслужби, всього 138 чоловік.
Заслухавши та обговоривши інформацію з питань організаційної досконалості,
учасники семінару ВІДЗНАЧАЮТЬ:
- досконалість організацій (підприємств, установ), що базується на системному
менеджменті, є одним з ключових факторів забезпечення їх конкурентоспроможності та
сталого розвитку в умовах насиченого ринку;
- в Україні в ряді випадків неадекватно розуміють процеси у сфері якості та
організаційної досконалості. Це стало однією з істотних причин незадовільної якості
продукції (послуг), низького рівня конкурентоспроможності більшості українських
підприємств і економіки в цілому і, як наслідок, критично низького валового
національного доходу на душу населення в Україні;
- у сфері організаційної досконалості необхідні кардинальні зміни, чому може
сприяти виконання рекомендацій, викладених в Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду
якості (Київ, 26.05.2017) в розділі «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність
та сталий розвиток підприємств, організацій і установ».
Учасники семінару ВВАЖАЮТЬЗА ДОЦІЛЬНЕ:
- підтримати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 26.05.2017) в
частині організаційної досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку
підприємств, організацій і установ;
- проаналізувати фактичну ситуацію в частині організаційної досконалості, що
склалася в системі Держлікслужби, із залученням зовнішніх експертів і з урахуванням
рекомендацій, викладених в Резолюції з'їзду;
- створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо організації вдосконалення в
системі Держлікслужби;
- визначити для центрального апарату Держлікслужби та її структурних підрозділів
перелік осіб, на яких покласти відповідальність за організацію процесів удосконалення;
- організувати в системі Держлікслужби поглиблене вивчення основ організаційної
досконалості і системного менеджменту;
- розробити і прийняти стратегію і програму удосконалення Держлікслужби на основі
системного менеджменту до 2020 р.;
- приєднатися до Української хартії «За ділову досконалість і якість».
Прийнято одноголосно
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РІШЕННЯ
семінару «Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності
та сталого розвитку організацій і економіки»
м. Київ
25 травня 2018 р.
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17 та
Меморандуму «Про намір активізувати діяльність в Державній службі статистики
України у сфері ділової досконалості на основі системного менеджменту» від
16.05.2018р. Державною службою статистики України організовано семінар на тему
«Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій
і економіки». Семінар проведено за підтримки Української асоціації досконалості та
якості (УАДЯ) і Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП). В роботі
семінару взяли участь керівники та фахівці Державної служби статистики України,
всього 39 чоловік.
Заслухавши та обговоривши інформацію з питань організаційної досконалості,
учасники семінару ВІДЗНАЧАЮТЬ:
- досконалість організацій (підприємств, установ), що базується на системному
менеджменті, є одним з ключових факторів забезпечення їх конкурентоспроможності та
сталого розвитку в умовах насиченого ринку;
- в Україні в ряді випадків неадекватно розуміють процеси у сфері якості та
організаційної досконалості. Це стало однією з істотних причин незадовільної якості
продукції (послуг), низького рівня конкурентоспроможності більшості українських
підприємств і економіки в цілому і, як наслідок, критично низького валового
національного доходу на душу населення в Україні;
- у сфері організаційної досконалості необхідні кардинальні зміни, чому може
сприяти виконання рекомендацій, викладених в Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду
якості (Київ, 26.05.2017) в розділі «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність
та сталий розвиток підприємств, організацій і установ».
Учасники семінару ВВАЖАЮТЬЗА ДОЦІЛЬНЕ:
- підтримати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з'їзду якості (Київ, 26.05.2017) в
частині організаційної досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку
підприємств, організацій і установ;
- проаналізувати фактичну ситуацію в частині організаційної досконалості, що
склалася в системі Державної служби статистики України, із залученням зовнішніх
експертів і з урахуванням рекомендацій, викладених в Резолюції з'їзду;
- створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо організації вдосконалення в
системі Державної служби статистики України;
- визначити для центрального апарату Державної служби статистики України та її
структурних підрозділів перелік осіб, на яких покласти відповідальність за організацію
процесів удосконалення;
- організувати в системі Державної служби статистики України поглиблене вивчення
основ організаційної досконалості і системного менеджменту;
- розробити і прийняти стратегію і програму удосконалення Державної служби
статистики України на основі системного менеджменту до 2020 р.;
- приєднатися до Української хартії «За ділову досконалість і якість».
Прийнято одноголосно
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Додаток 6.12
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7. Висновки та експертні пропозиції
для ОВВ України
7.1. Висновок та експертні пропозиції для Нацдержслужби (2017)
7.2. Висновок та експертні пропозиції для Мінсоцполітики (2018)
7.3. Висновок та експертні пропозиції для Держлікслужби (2018)
7.4. Заходи Держлікслужби за результатами громадської експертизи
7.5. Висновок та експертні пропозиції для МОЗ (2018)
7.6. Перспективи удосконалення ОВВ, на прикладі уряду міста Дубай (ОАЕ)
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Додаток 7.1
Витяг зі Звіту громадської експертизи
діяльності Нацдержслужби України щодо загального управління
якістю процесів і послуг та сприяння органам виконавчої влади
і місцевого самоврядування в удосконаленні на засадах сучасних
підходів та кращих практик

4. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
4.1. Загальні висновки
Інформація та матеріали, що надані з боку Нацдержслужби на запит Українській
асоціації якості, та результати їх експертизи дозволяють зробити висновки, що
керівники і фахівці Нацдержслужби у своїй діяльності:
- не вивчають і не узагальнюють інформацію про фактичний стан якості процесів і
послуг Нацдержслужби, зокрема щодо задоволеності споживачів послуг, і, відповідно,
не здійснюють коригуючих дій;
- неадекватно розуміють, що для них є системою управління якістю (СУЯ), а саму
СУЯ не визначили і не відслідковують; не ведуть діяльність з вдосконалення СУЯ та
загальної системи менеджменту; не співпрацюють із дослідницькими центрами,
фахівцями і експертами з метою отримання допомоги з вдосконалення системи
управління якістю;
- не приділяють увагу підвищенню кваліфікації співробітників агентства у сфері
якості, управління якістю і ділової досконалості; не організували внесення
співробітниками агентства пропозицій щодо вдосконалення системи управління якістю;
не обговорюють питання щодо поліпшення якості послуг та вдосконалення системи
управління якістю на рівні вищого керівництва агентства;
- не приділяють увагу опрацюванню чинних та не сприяють впровадженню нових
стандартів, систем і процедур удосконалення діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування на засадах сучасних підходів і кращих практик, зокрема з
використанням моделі CAF; не проводять роботу з підготовки пропозицій уряду щодо
здійснення в країні (в межах адміністративної реформи та у контексті європейської
інтеграції України) удосконалення державних інституцій;
- не здійснюють наукового, інформаційно-аналітичного, методологічного та
організаційного забезпечення підготовки та виконання програм і заходів з
удосконалення державних інституцій на засадах сучасних підходів та кращих практик,
не надають консультаційної підтримки органам державної влади та місцевого
самоврядування в їх удосконаленні.
Підсумовуючи результати громадської експертизи, маємо визнати, що, згідно
отриманої від Нацдержслужби інформації, керівники і фахівці цього агентства не
приділяють належної уваги питанням якості процесів і послуг, а стан управління якістю
процесами і послугами в Нацдержслужбі України в цілому є незадовільним.
Саме це і є однією із основних причин недостатньо ефективного функціонування
Нацдержслужби та, як наслідок, неналежної уваги до проблем якості, управління якістю
і процесів удосконалення в центральних і місцевих органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування України.
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Пропозиції
Для покращення ситуації у сфері якості продукції, процесів і послуг, управління
якістю і ділової досконалості в Нацдерслужбі України Українська асоціація якості
вважає за доцільне здійснити, в першу чергу, наступне:
- вищому керівництву Нацдерслужби (на чолі з Головою) необхідно якнайшвидше
зробити якість пріоритетом у роботі агентства. Це особливо важливо здійснити саме в
Національному агентстві України з питань державної служби, яке, згідно чинному
положенню про Нацдержслужбу, є провідним центральним органом влади України, що
має опікуватись питаннями якості і досконалості органів державної влади та місцевого
самоврядування в масштабах всієї країни;
- на першому ж засіданні Колегіі агентства розглянути стан якості процесів і послуг
Нацдержслужби, а також діючої в ній системи управління якістю й прийняти невідкладні
рішення шодо суттєвого поліпшення ситуації;
- призначити осіб, відповідальних за вдосконалення і функціонування системи
управління якістю процесів і послуг в апараті агентства та його структурних підрозділах;
- здійснити перепідготовку персоналу Нацдержслужби (перш за все, вищого
керівництва та осіб, відповідальних за якість) з питань системного управління якістю та
ділової досконалості в цілому;
- визначитися з методичною базою для вдосконалення системи управління якістю в
Нацдержслужбі: стандарт ISO 9001 та/або Модель CAF;
- якнайшвидше розробити і прийняти програму робіт з вдосконалення системи
управління якістю в агентстві, передбачивши в ній заходи, терміни і відповідальних
виконавців;
- звернутися до уряду країни щодо необхідності прийняття невідкладних мір,
спрямованих на суттєве поліпшення якості державного управління, з використанням
сучасних підходів та кращих практик у сфері досконалості та системного менеджменту;
- за необхідності залучити зовнішні професійні організації чи фахівців для
методичної допомоги з вдосконалення системи управління якістю в агентстві.

Головний експерт

П.Я. Калита
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Додаток 7.2
Витяг зі Звіту громадської експертизи
діяльності Міністерства соціальної політики України
щодо управління якістю процесів і послуг

4. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
4.1. Загальні висновки
Інформація та матеріали, що надані Міністерством соціальної політики України на
запит Українській асоціації досконалості та якості, та результати їх експертизи
дозволяють зробити висновки, що керівники і фахівці Мінсоцполітики у своїй діяльності:
- неадекватно розуміють, що для них є системою управління якістю (СУЯ), а саму
СУЯ не визначили і не відслідковують; не ведуть діяльність з удосконалення системи
управління якістю та загальної системи менеджменту; не співпрацюють із
дослідницькими центрами, фахівцями і експертами з метою отримання допомоги з
удосконалення СУЯ;
- не приділяють належної уваги підвищенню кваліфікації співробітників міністерства
у сфері якості, управління якістю і ділової досконалості; не організували внесення
співробітниками міністерства пропозицій щодо удосконалення системи управління
якістю; не обговорюють питання щодо поліпшення якості послуг та вдосконалення
системи управління якістю на рівні вищого керівництва міністерства;
- не організували належним чином виконання доручення Першого віце-прем`єрміністра України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17.
Підсумовуючи результати громадської експертизи, маємо визнати, що, згідно
отриманої від Мінсоцполітики інформації, керівники і фахівці цього міністерства не
приділяють належної уваги питанням якості процесів і послуг, а стан управління якістю
процесами і послугами в Мінсоцполітики України в цілому є незадовільним.
4.2. Пропозиції
Для покращення ситуації у сфері якості процесів і послуг, управління якістю і
досконалості в Мінсоцполітики України Українська асоціація досконалості та якості
вважає за доцільне здійснити, в першу чергу, наступне:
- вищому керівництву Мінсоцполітики (на чолі з Міністром) необхідно якнайшвидше
зробити якість пріоритетом у роботі міністерства;
- оперативно розглянути питання, що стосується забезпечення виконання доручення
Першого віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17;
- на першому ж засіданні Колегіі міністерства розглянути стан якості процесів і
послуг Мінсоцполітики, а також діючої в міністерстві системи управління якістю й
прийняти невідкладні рішення шодо суттєвого поліпшення ситуації;
- призначити осіб, відповідальних за впровадження, функціонування і вдосконалення
системи управління якістю процесів і послуг в апараті міністерства та його структурних
підрозділах;
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- здійснити перепідготовку персоналу Мінсоцполітики (перш за все, вищого
керівництва та осіб, відповідальних за якість) з питань системного управління якістю та
досконалості в цілому;
- визначитися з методичною базою для удосконалення системи управління якістю в
Мінсоцполітики: стандарт ISO 9001 та/або Модель CAF;
- якнайшвидше розробити й прийняти програму робіт з удосконалення системи
управління якістю в міністерстві, передбачивши в ній заходи, терміни і відповідальних
виконавців;
- за необхідності залучити зовнішні професійні організації чи фахівців для
методичної допомоги з удосконалення системи управління якістю в міністерстві.

Головний експерт

П.Я. Калита
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Додаток 7.3
Витяг зі Звіту громадської експертизи
діяльності Державної служби України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками щодо управління якістю процесів і послуг
4. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
4.1. Загальні висновки
Інформація та матеріали, що надані з боку Державної служби України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками на запит Українській асоціації досконалості та
якості, та результати їх експертизи дозволяють зробити висновки, що керівники і
фахівці Держлікслужби у своїй діяльності:
- вивчають і узагальнюють інформацію про фактичний стан якості процесів і послуг
Держлікслужби, зокрема щодо задоволеності споживачів послуг, і, відповідно,
здійснюють коригуючі дії;
- розуміють, що для них є системою управління якістю (СУЯ), а саму СУЯ визначили
і відслідковують; ведуть діяльність з вдосконалення СУЯ; співпрацюють із
професійними організаціями з метою отримання допомоги з вдосконалення системи
управління якістю;
- приділяють увагу підвищенню кваліфікації співробітників Держлікслужби у сфері
якості, управління якістю і ділової досконалості; організували внесення співробітниками
Держлікслужби пропозицій щодо вдосконалення системи управління якістю;
обговорюють питання щодо поліпшення якості послуг та вдосконалення системи
управління якістю на рівні вищого керівництва Держлікслужби.
- належним чином організували виконання доручення Першого віце-прем`єр-міністра
України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17.
Підсумовуючи результати громадської експертизи, маємо визнати, що, згідно
отриманої від Держлікслужби України інформації, керівники і фахівці Держлікслужби
приділяють належну увагу питанням якості процесів і послуг, а стан управління якістю
процесами і послугами в Держлікслужбі в цілому є задовільним.
4.2. Пропозиції
Для подальшого покращення ситуації у сфері якості процесів і послуг, управління
якістю і ділової досконалості в Держлікслужбі України Українська асоціація досконалості
та якості вважає за доцільне здійснити, в першу чергу, наступне:
- продовжити удосконалювати не тільки систему управління якістю з урахуванням
стандартів ISO серії 9001 нової версії, але і в цілому систему менеджменту
Держлікслужби з використанням інших нормативних і методичних документів.
Розглянути, зокрема, питання щодо можливості використання для удосконалення
загальної системи менеджменту таких документів, як: стандарт ISO 37001 (на
антикорупційний менеджмент), модель CAF та модель досконалості EFQM;
- розробити і прийняти програму робіт з подальшого удосконалення системи
управління якістю та загальної системи менеджменту Держлікслужби, передбачивши в
ній заходи, терміни і відповідальних виконавців;
- за необхідності ширше залучити зовнішні професійні організації чи фахівців для
методичної допомоги з вдосконалення системи управління якістю та загальної системи
менеджменту Держлікслужби.
Головний експерт

П.Я. Калита
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Додаток 7.4
ЗАХОДИ
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,
спрямовані на реалізацію пропозицій громадської спілки «Українська асоціація
досконалості та якості», наданих за результатами
громадської експертизи
№
п/п
1.

Пропозиції, надані
за результатами
громадської
експертизи
Продовжити
удосконалювати не
тільки систему
управління якістю з
урахуванням
стандартів ISO серії
9001 нової версії, але
і в цілому систему
менеджменту
Держлікслужби з
використанням інших
нормативних і
методичних
документів.
Розглянути, зокрема,
питання щодо
можливості
використання для
удосконалення
загальної системи
менеджменту таких
документів, як:
стандарт ISO 37001
(на антикорупційний
менеджмент), модель
CAF та модель
досконалості EFQM

2.

Розробити і прийняти
програму робіт з
подальшого

Заходи для реалізації
пропозицій в
Держлікслужбі

Відповідальний Термі
структурний
н
підрозділ

Завершити приведення
системи управління якості
Держлікслужби у
відповідність до стандарту
ДСТУ ISO 9001:2015
«Системи управління якістю.
Вимоги» (ISO 9001:2015
«Quality management systems
– Requirements»).
Організувати роботи щодо
проведення сертифікаційного
аудиту системи управління
якості Держлікслужби на
відповідність стандарту ДСТУ
ISO 9001:2015 «Системи
управління якістю. Вимоги»
(ISO 9001:2015 «Quality
management systems –
Requirements»).
Розглянути питання щодо
можливості використання для
удосконалення системи
менеджменту Держлікслужби
вимоги стандарту ISO
37001:2016 (на
антикорупційний
менеджмент).
Розглянути питання щодо
можливості використання для
удосконалення системи
менеджменту Держлікслужби
модель CAF або модель
EFQM

Структурні
підрозділи
Держлікслужби

ІV кв.
2018

Сектор
управління
системою якості
та внутрішнього
аудиту

ІV кв.
2018

Сектор
управління
системою якості
та внутрішнього
аудиту

ІІІ кв.
2018

Врахувати пропозиції
громадської спілки
«Українська асоціація

Сектор
управління
системою якості

Черв
ень
2018

Відділ
бухгалтерського
обліку та
планування
Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції

ІV кв.
2018

123

№
п/п

Пропозиції, надані
за результатами
громадської
експертизи
удосконалення
системи управління
якістю та загальної
системи
менеджменту
Держлікслужби,
передбачивши в ній
заходи, терміни і
відповідальних
виконавців

Заходи для реалізації
пропозицій в
Держлікслужбі

Відповідальний Термі
структурний
н
підрозділ

досконалості та якості» під
час визначення цілей у сфері
якості Держлікслужби.

та внутрішнього
аудиту

Створити робочу групу щодо
удосконалення системи
менеджменту Держлікслужби.

Сектор
управління
системою якості
та внутрішнього
аудиту
Сектор
управління
системою якості
та внутрішнього
аудиту

Організувати проведення
навчання працівників
Держлікслужби щодо вимог
таких документів, як:
стандарт ISO 37001:2016 (на
антикорупційний
менеджмент), модель CAF та
модель досконалості EFQM
Розробити програму робіт з
удосконалення системи
менеджменту Держлікслужби
враховуючи модель CAF або
модель EFQM

Відділ
управління
персоналом
Сектор
управління
системою якості
та внутрішнього
аудиту

Члени робочої
групи щодо
удосконалення
системи
менеджменту
Держлікслужби
Розробити програму робіт з
Сектор
удосконалення системи
управління
менеджменту Держлікслужби системою якості
враховуючи вимоги стандарту та внутрішнього
ISO 37001:2016 (на
аудиту
антикорупційний
Члени робочої
менеджмент)
групи щодо
удосконалення
системи
менеджменту
Держлікслужби
3.

За необхідності
ширше залучити
зовнішні професійні

Продовжити співпрацю з
громадською спілкою
«Українська асоціація

Сектор
управління

Січен
ь
2019

ІІ кв.
2019

ІІІ кв.
2019

ІІІ кв.
2019

Пості
йно

системою якості
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№
п/п

Пропозиції, надані
за результатами
громадської
експертизи
організації чи
фахівців для
методичної допомоги
з вдосконалення
системи управління
якістю та загальної
системи
менеджменту
Держлікслужби

Заходи для реалізації
пропозицій в
Держлікслужбі
досконалості та якості»

Відповідальний Термі
структурний
н
підрозділ
та внутрішнього
аудиту
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Додаток 7.5

Витяг зі звіту громадської експертизи
діяльності Міністерства охороно здоров`я України
щодо управління якістю процесів і послуг
4. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
4.1. Загальні висновки
Інформація та матеріали, що надані Міністерством охорони здоров’я України на
запит Київського відділення ГО «Українська асоціація сприяння охороні здоров’я
населення» , та результати їх експертизи дозволяють зробити висновки, що керівники і
фахівці МОЗ у своїй діяльності:
- неадекватно розуміють, що для них є системою управління якістю (СУЯ), а саму
СУЯ не визначили і не відслідковують; не ведуть діяльність з удосконалення системи
управління якістю та загальної системи менеджменту; не співпрацюють із
дослідницькими центрами, фахівцями і експертами з метою отримання допомоги з
удосконалення СУЯ;
- не приділяють належної уваги підвищенню кваліфікації співробітників міністерства
у сфері якості, управління якістю і ділової досконалості; не організували внесення
співробітниками міністерства пропозицій щодо удосконалення системи управління
якістю; не обговорюють питання щодо поліпшення якості послуг та вдосконалення
системи управління якістю на рівні вищого керівництва міністерства;
- не організували належним чином виконання доручення Першого віце-прем`єрміністра України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17.
Підсумовуючи результати громадської експертизи, маємо визнати, що, згідно
отриманої від МОЗ інформації, керівники і фахівці цього міністерства не приділяють
належної уваги питанням якості процесів і послуг, а стан управління якістю процесами і
послугами в МОЗ України в цілому є незадовільним.
4.2. Пропозиції
Для покращення ситуації у сфері якості процесів і послуг, управління якістю і
досконалості в МОЗ Київське відділення ГО «Українська асоціація сприяння охороні
здоров’я населення», вважає за доцільне здійснити, в першу чергу, наступне:
- вищому керівництву МОЗ (на чолі з Міністром) необхідно якнайшвидше зробити
якість пріоритетом у роботі міністерства;
- оперативно розглянути питання, що стосується забезпечення виконання доручення
Першого віце-прем`єр-міністра України від 28.08.2017 № 22744/3/1-17;
- на першому ж засіданні Колегії міністерства розглянути стан якості процесів і
послуг МОЗ, а також діючої в міністерстві системи управління якістю й прийняти
невідкладні рішення щодо суттєвого поліпшення ситуації;
- призначити осіб, відповідальних за впровадження, функціонування і вдосконалення
системи управління якістю процесів і послуг в апараті міністерства та його структурних
підрозділах;
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- здійснити перепідготовку персоналу МОЗ (перш за все, вищого керівництва та осіб,
відповідальних за якість) з питань системного управління якістю та досконалості в
цілому;
- визначитися з методичною базою для удосконалення системи управління якістю в
МОЗ: стандарт ISO 9001 та/або Модель CAF;
- якнайшвидше розробити й прийняти програму робіт з удосконалення системи
управління якістю в міністерстві, передбачивши в ній заходи, терміни і відповідальних
виконавців;
- за необхідності залучити зовнішні професійні організації чи фахівців для
методичної допомоги з удосконалення системи управління якістю в міністерстві.

Головний екесперт

І.В. Найда
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Додаток 7.6

Витяг із журналу EFQM,
присвяченого 25 річчю від дня заснування
Моделі досконалості EFQM (2016 р.)

Досвід застосування

Моделі досконалості EFQM у владних структурах

ОБ`ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
Програма Досконалості Уряду Дубай
Програма Досконалості Уряду Дубай (ПДУД) є
піонером програми, заснованої у 1997 р. Його
Вищістю шейхом Мухаммед Бен Рашид Аль
Мактум, віце-президентом ОАЕ, прем`єрміністром, правителем Дубай, щоб виступати в
якості інструменту для розвитку та
вдосконалення державного сектору в Дубай
шляхом реалізації концепції загального
управління якістю.

Місія: просування, оцінка та
заохочення досконалості у
роботі органів Державної
влади, установ та відомств
Дубай.
Бачення: Для досягнення
досконалості світового класу
у роботі Державних органів,
установ та відомств Дубай.
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8. Листування ОВВ і УАДЯ
8.1. Лист МОН від 7.06.2018
8.2. Відповідь УАДЯ лист від 18.06.2018
8.3. Лист Нацдержслужби від 22.06.2018
8.4. Відповідь УАДЯ лист від 6.07.2018
8.5. Лист Нацдержслужби від 7.08.2018
8.6. Відповідь УАДЯ лист від 16.08.2018
8.7. Лист Мінрегіону від 11.07.2018 (1)
8.8. Лист Мінрегіону від 11.07.2018 (2)
8.9. Відповідь УАДЯ лист від 26.07.2018
8.10. Запит УАДЯ до Мінрегіону від 21.05.2018
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Додаток 8.1
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Додаток 8.2
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Додаток 8.3
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Додаток 8.4

134

135

Додаток 8.5
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Додаток 8.6
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Додаток 8.7
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Додаток 8.8
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Додаток 8.9
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Додаток 8.10

142

143

9. Матеріали, отримані від ОВВ
для моніторингу
9.1. Зразок листа УАДЯ (запит до міністерств) від 13.06.2018
9.2. Зразок листа УАДЯ (запит до інших центральних ОВВ) від 18.06.2018
9.3. Зразок листа УАДЯ (запит до місцевих ОВВ) від 19.06.2018
9.4. Зразок листа УАДЯ (нагадування про запит до ОВВ) віл 14.08.2018
9.5. Перелік ОВВ, від яких станом на 20.08.2018 отримано матеріали
9.6. Копії листів від ОВВ України (від 39-ти центральних і місцевих ОВВ)

144

Додаток 9.1
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Додаток 9.5

ПЕРЕЛІК ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
які надали інформацію про виконання резолюції Кабінету Міністрів України
від 28.08.2017 та врахування Резолюції 10-го Всеукраїнського з'їзду якості
1. Міністерства
1.1. Міністерство аграрної політики та продовольства України
1.2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
1.3. Міністерство молоді та спорту України
1.4. Міністерство фінансів України
1.5. Міністерство інформаційної політики України
2. Інші центральні ОВВ
2.1. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
2.2. Державне агентство водних ресурсів України
2.3. Державне агентство з питань електронного урядування України
2.4. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
2.5. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
2.6. Державна авіаційна служба України
2.7. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
2.8. Державна служба України з питань праці
2.9. Державна служба України з безпеки на транспорті
2.10. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
2.11. Державна регуляторна служба України
2.12. Державна архівна служба України
2.13. Державна служба фінансового моніторингу України
2.14. Державна служба України з надзвичайних ситуацій
2.15. Державна служба статистики України
2.16. Державна аудиторська служба України
2.17. Державна інспекція ядерного регулювання України
2.18. Державна архітектурно-будівельна інспекція України
2.19. Державна екологічна інспекція України
2.20. Державна служба якості освіти України
2.21. Державна казначейська служба України
2.22. Державна служба експортного контролю України
3. Місцеві ОВВ
3.1. Волинська обласна державна адміністрація
3.2. Житомирська обласна державна адміністрація
3.3. Запорізька обласна державна адміністрація
3.4. Київська міська державна адміністрація
3.5. Київська обласна державна адміністрація
3.6. Кіровоградська обласна державна адміністрація
3.7. Одеська обласна державна адміністрація
3.8. Сумська обласна державна адміністрація
3.9. Харківська обласна державна адміністрація
3.10. Херсонська обласна державна адміністрація
3.11. Хмельницька обласна державна адміністрація
3.12. Чернігівська обласна державна адміністрація
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10. Моніторинг виконання органами виконавчої влади резолюції Кабінету
Міністрів України від 28.08.2017 та врахування Резолюції 10-го Всеукраїнського
з`їзду якості. Частина 2. Аналітичні матеріали (окремий том)
11. Моніторинг виконання органами виконавчої влади резолюції Кабінету
Міністрів України від 28.08.2017 та врахування Резолюції 10-го Всеукраїнського
з`їзду якості. Частина 3. Роз`яснювальний семінар для органів виконавчої влади
(окремий том)
12. Моніторинг виконання органами виконавчої влади резолюції Кабінету

Міністрів України від 28.08.2017 та врахування Резолюції 10-го Всеукраїнського
з`їзду якості. Частина 4. Українська асоціація досконалості та якості (окремий том)
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