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У статті відмічено, що поява нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи 

управління якістю. Вимоги» внесе нові зміни у функціонування систем управління якістю 

підприємств та організацій різних сфер діяльності. Підкреслено, що для освітньої сфери необхідні 

свої підходи у тому, що стосується адаптації систем управління якістю вищих навчальних 

закладів – освітніх організацій – до нових змін стандарту з урахуванням специфіки їх діяльності. 

В роботі зроблено наголос на тому, що саме система управління якістю відіграє сьогодні значну 

роль у забезпеченні сталого розвитку освітніх організацій, підвищенні ефективності та 

результативності діяльності і досягненні високого ступеня довіри і стійкої прихильності 

споживачів (замовників) до освітніх послуг. Авторами роботи проаналізовано та узагальнено 

контекстні зміни нової версії ISO 9001:2015 через зміну структури стандарту; посилення акцентів 

на принципах менеджменту якості; зміни в сутності і трактуванні термінології; запровадження 

нових вимог та елементів, зокрема – концепції ризик-менеджменту. З урахуванням наведених 

контекстних змін стандарту виділено напрямки, у яких повинні рухатися освітні організації з 

метою адаптації діючих систем управління якістю до нових вимог та змін ISO 9001:2015. 
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ISO  – міжнародна організація зі стандартизації 
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Вступ. Запровадження та сертифікація СУЯ останнім часом стало поширеним рухом 

в Україні в галузі управління якістю не лише серед виробників матеріальної продукції 

(послуг), а й серед освітян. Факторами, що визначають необхідність запровадження 

СУЯ у вищих навчальних закладах, є: 

- процес вступу України до загального Європейського простору вищої освіти; 

- розроблення єдиних критеріїв і стандартів гарантії якості освіти Європейських 

країн; 

- наявність державної системи зовнішнього контролю якості вищої освіти; 
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- посилення конкуренції між вищими навчальними закладами на ринку освітніх 

послуг і трудових ресурсів. 

Відповідно до результатів останнього огляду The ISO Survey of Certifications, 

представленого на офіційному сайті ISO, у 184 країнах світу на кінець 2013 р. було 

сертифіковано 1 129 446 організації на відповідність вимогам ISO 9001 (у 1993 р. їх 

було лише – 46571, зростання відбулося у 24,2 рази) [1]. Світовими лідерами із 

сертифікації є переважно Азіатський ринок (Японія, Китай), Європа посідає друге місце 

(переважно це Італія та Германія). В Україні масовий рух із розроблення та 

запровадження СУЯ відповідно до вимог ISO 9001 розпочався з 1996 року, з того часу 

як міжнародні стандарти у галузі управління якістю було гармонізовано і прийнято як 

національні (ДСТУ ISO 9001). Станом на 1996 рік чисельність сертифікованих СУЯ 

становила лише 14 організацій, тоді як у 2013 році чисельність сертифікованих СУЯ на 

відповідність вимогам ISO 9001 становить – 1275 (зростання відбулося у 91 раз) [1]. 

За даними The ISO Survey of Certifications, на кінець 2013 року в світі було 

зареєстровано понад 19713 організацій освітньої сфери, що мають сертифікат 

відповідності на СУЯ за ISO 9001 (у 1998 році – 1833, зростання відбулося у 10,7 раза). 

Серед 19713 ОО 184 країн світу, 19 вищих навчальних закладів України, які мають 

такий сертифікат відповідності на запроваджені СУЯ відповідно до ISO 9001. Для 

порівняння наведемо дані ряду країн СНД-членів ISO, які запровадили та сертифікували 

СУЯ в ОО відповідно до вимог ISO 9001, зокрема: Білорусія – 3; Естонія – 10; Латвія – 

8; Росія – 241 [1]. Серед світових лідерів із сертифікації статистика у цій сфері така: 

Японія – 43, Китай – 461, Германія – 2154, Італія – 5974 організації освітньої сфери, що 

мають сертифікат відповідності ISO 9001 (дані подано станом на грудень 2013 р.) [1]. 

Аналіз динаміки зростання сертифікованих СУЯ у світі та Україні свідчить про те, 

що рух із розроблення СУЯ є досить масовим серед організацій різних сфер діяльності, 

зокрема освітньої. Але поряд із цим спостерігається недостатня поінформованість серед 

персоналу ОО щодо сучасних вимог у галузі управління якістю, що підкреслює 

необхідність посилення популяризації питань запровадження СУЯ та адаптації їх до 

організацій саме освітньої сфери. 

У попередніх дослідженнях [2–4] авторами статті було наведено взаємозв’язок між 

особливостями імплементації комплексу стандартів ISO серії 9000 в освітніх установах 

та представлено практичний досвід розроблення та запровадження СУЯ на 

відповідність вимогам ISO 9001 у ряді вищих навчальних закладів. Зокрема, авторами 

було визначено, що саме розроблені та запроваджені СУЯ сприяють досягненню 

вищими навчальними закладами високого ступеня довіри і стійкої прихильності 

споживачів (замовників) до їх послуг. Але навіть та незначна кількість ОО України, які 

запровадили свого часу СУЯ відповідно до вимог ISO 9001, мають сертифікат 

відповідності версії 2008 року. Відповідно до даних джерела [5] у жовтні 2015 року 

офіційно з’явиться нова версія стандарту на дані системи – ISO 9001:2015 «Системи 

управління якістю. Вимоги». Поява нової версії, з одного боку, є плановою та 

передбаченою подією (середній вік стандарту ISO 9001 становить сім років), а з іншого 

- обумовлена рядом характерних особливостей сучасного розвитку соціально-

економічних систем, таких як: підвищення рівня інформатизації та автоматизації 

елементів операційних та управлінських процесів; глобалізацією конкуренції та 

посиленням ролі менеджменту знань в управлінні системою; внутрішніми та 

зовнішніми ризиками тощо. Саме останні причини призвели до непростого технічного 

перегляду стандарту ISO 9001 з боку підкомітету SC2 ISO/ТС 176 «Управління якістю 
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та забезпечення якості», а до внесення певних контекстних змін, що викликає наразі 

необхідність їх розгляду з метою розуміння та своєчасної адаптації до СУЯ саме ОО як 

складних соціально-економічних систем, підкреслюючи тим самим актуальність 

досліджуваної проблематики. 
Постановка проблеми. Дослідженню сучасних змін нової версії стандарту ISO 9001 у 

редакції 2015 року порівняно із ISO 9001:2008 [6] сьогодні присвячено лише декілька 

праць, серед авторів яких виділяються такі, як Банних Ю., Дзедик В., Єзрахович А. [7], 

Найджел Х. Крофт (Nigel H. Croft, 2012) [5], Чайка І. І. [8], ін. У працях цих науковців 

розглядаються узагальнені підходи до нових змін та вимог стандарту, не розглядаючи їх 

щодо певних сфер діяльності, зокрема освіти. Тут необхідно зазначити, що в роботі [8] 

автором зроблено наголос на тому, що «для багатьох сфер національної економіки, з 

огляду їх специфіку, необхідне розроблення окремого стандарту на базі ІSО 9001». 

Мета статті полягає в узагальненні контекстних змін нової версії міжнародного 

стандарту ISO серії 9001:2015 із подальшою адаптацією до них СУЯ ОО. 

Результати дослідження. У роботі [9] було обґрунтовано, що за своєю сутністю 

сучасний вищий навчальний заклад є «багатовимірною організацією, в межах якої 

вирішується безліч завдань, спектр яких включає в себе і суто навчальні питання, і 

питання виховання особистості, і проблеми фундаментальної науки, і сферу стратегічного 

управління, і виробничо-господарську діяльність та ще масу інших областей» [9], з огляду 

на що у цьому дослідженні застосовується термін ОО, який досить широко 

використовується у науковому обігу та не суперечить чинному законодавству. 

Запровадження СУЯ в діяльності ОО відіграє сьогодні значну роль у забезпеченні їх 

сталого розвитку та є одним із можливих шляхів збереження конкурентних позицій на 

ринку освітніх послуг (див. рис. № 1). 

 

 
 

Рис. № 1. Роль СУЯ у сталому розвитку ОО [авторська розробка] 
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Базовим документом для розроблення СУЯ будь-яких організацій незалежно від 

сфери діяльності є стандарт ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги» (в 

Україні – ДСТУ ISO 9001:2009) [6], який базується на принципах TQM [10] та містить 

універсальні вимоги до СУЯ. Тому цей стандарт може широко застосовуватися не лише 

у промисловому секторі економіки, але і в таких спеціалізованих сферах діяльності, як 

авіація, телекомунікації, охорона здоров'я, органи управління, освіта тощо. 

Універсальність стандартів ISO серії 9000 пов’язана із тим, що вони слугують 

інструментом довіри до продукції та самої організації, яка запровадила у своє життя цей 

стандарт та відповідно розробила і сертифікувала СУЯ. Поряд із стандартом ISO 9001 у 

різних сферах діяльності свого часу було розроблено ряд додаткових настанов, що 

пояснюють його вимоги щодо певної сфери. Для розроблення СУЯ ОО було 

розроблено, настанови ДСТУ-П IWA 2, які, на жаль, зараз втратили чинність [11]. Але 

сам факт існування цього документа, що відображав специфіку ОО і досягнення 

консенсусу між усіма зацікавленими сторонами щодо СУЯ таких організацій, свідчить 

про високу зацікавленість міжнародної спільноти питаннями якості освіти. Поява ж 

нової версії ISO 9001:2015 потребує нових пояснень для освітян, як самих змін, що 

відбудуться із ISO 9001:2008, так і нових вимог, які висуватимуться до нових 

стандартів. На жаль, у цьому випадку настанови [11] є незастосовними з огляду 

орієнтації на стандарт ISO 9001 версії ще 2000 року. 

Проаналізувавши робочу версію проекту міжнародного стандарту ISO/DIS 

9001:2014(Е) в перекладі [12] та дослідження, наведені в джерелах [5, 7, 8], представимо 

авторське бачення змін контекстних вимог нової версії ISO 9001:2015 для подальшої 

адаптації до них СУЯ ОО. 

У першу чергу, необхідно відмітити зміну структури стандарту та відповідні 

подальші зміни на її основі (див. рис. № 2) (переклад термінів ISO/DIS 9001:2014(Е) тут 

і надалі – авт.). 

Зміна структури стандарту викликана переходом на «структуру високого рівня», як 

зазначено в документі ISO [13]. Така структура прийнята у 2014 р. відповідно до 

частини 1 документа ISO/IEC Directives [13] та визначена ISO як необхідність 

узагальнення вимог до систем різних аспектів управління: екологічного, енергетичного 

та фінансового менеджменту, інформаційної безпеки, управління якістю тощо. Як 

видно з рис. № 2, нова версія стандарту ISO 9001:2015 матиме більш логічну та 

раціональну модель управлінського циклу «Рlan-Dо-Сhесk-Асt» (PDCА) [6] та 

відповідно викликатиме перегляд структури чинних СУЯ ОО. Проте уніфікація 

структури стандарту дозволить ОО у подальшому запровадити у свою діяльність 

інтегровані системи управління. 

Крім того, явний перехід структури стандарту до PDCA підкреслює посилення на 

акцентах, відомих раніше як принципи менеджменту (TQM) [10]. Міжнародними 

експертами комітету ISO/TК 176 було переглянуто та оновлено дані принципи з метою 

їх актуалізації для нових стандартів управління якістю нового покоління, а саме: 

Орієнтація на споживача; Лідерство; Залучення персоналу; Процесний підхід; 

Поліпшення; Прийняття рішень на основі фактів; Управління взаємовідносинами [12]. 

Принцип «орієнтації на споживача» залишився без змін як головний принцип 

побудови СУЯ. Посилення акцентування уваги здійснюється на принципах процесного 

підходу, лідерстві та залученні персоналу. Принцип «процесного підходу» потребує 

нарешті позбавлення в ОО функціонального підходу до управління, за якого процес і досі 

підміняється діяльністю певного структурного підрозділу та відповідно вимагає 
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обов’язкового розроблення описів процесів і визначення критеріїв їх результативності. 

Принцип «лідерства» потребує від керівників вишів врешті-решт відійти від формального 

підходу до управління якістю при запровадженні стандарту ISO 9001 і розуміння, що 

СУЯ це не ще одна додаткова структура, яка дублює функції інших, а невід’ємна складова 

цілісної системи управління ОО, що забезпечує сталість її розвитку (див. рис. № 1). 

Реалізація принципу «залучення персоналу» в ОО передбачає розуміння того, що лише 

висококваліфіковані кадри можуть забезпечити підготовку конкурентоспроможних 

фахівців – здобувачів вищої освіти – та ступінь задоволення ними роботодавців, що, 

зрештою, є основним критерієм якості роботи вишу. Принцип «лідерства» та «залучення 

персоналу» є взаємовпливовими з огляду на те, що лише керівники ОО можуть сприяти 

виявленню та повній реалізації потенціалу своїх працівників, в той час як, будь-який 

бізнес заснований на людях, а освіта – тим більше. Крім того, ці принципи потребують від 

вишу перегляду та переосмислення поняття «компетентність», вимоги до якого 

висвітлюються у розділі 7 стандарту [12] (див. рис. № 2). 

 

 
 

Рис. № 2. ISO 9001:2015: структура стандарту 

[складено авторами відповідно до даних [5; 7; 8; 12]] 

5. ЛІДЕРСТВО 

- лідерство та зобов’язання; 

- політика у сфері якості; 

- планування; 

- зобов’язання, відповідальність та 

повноваження в організації 

8. ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

- операційне планування та 

управління; 

- визначення вимог до продукції та 

послуг; 

- проектування та розроблення 

продукції та послуг; 

- управління зовнішнім постачанням 

продукції та послуг; 

- виробництво продукції та надання 

послуг; 

- випуск продукції та послуг; 

- управління невідповідними 

вихідними даними процесу, 

продукції та послуг 

7. ПІДТРИМУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 

- ресурси; 

- компетентність; 

- освіченість; 

- комунікації (обмін інформацією); 

- документована інформація 

9. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

- моніторинг, вимірювання, 

аналізування та оцінювання; 

- внутрішній аудит; 

- аналізування з боку керівництва  

4. КОНТЕКСТ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

- визначення та розуміння контексту діяльності 

організації; 

- розуміння потреб та вимог відповідних 

зацікавлених сторін; 

- визначення сфери застосування СУЯ; 

- СУЯ – загальні положення та її процеси 

1. Сфера застосування 

2. Нормативні посилання 

3. Терміни та визначення понять 

6. ПЛАНУВАННЯ СУЯ 

- дії з розгляду ризиків та їх 

можливостей; 

- цілі з якості та планування їх 

досягнення; 

- планування змін; 

10. ПОЛІПШУВАННЯ 

- загальні вимоги; 

- невідповідності та коригувальні дії; 

- постійне поліпшування  
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Компетентність сучасної ОО повинна базуватися на «організаційних знаннях» (п. 

7.1.6 [12]), що ґрунтуються на концепції «знань організації» та «менеджменті знань». 

Запровадження такого елемента пов’язано із тим, що для сучасної ОО важливими 

стають сукупні знання та вміння всього колективу, які забезпечуються, поряд із 

знаннями та вміннями окремих працівників, знаннями, акумульованими в 

інформаційних фондах ОО, правильним формуванням робочих груп тощо. Застосування 

нового підходу до «компетентності організації», що базується на «організаційних 

знаннях», дозволить забезпечити більш якісне надання освітніх послуг. 

Огляд структури стандарту дозволив нам також виділити і термінологічні зміни, що 

відбудуться у новій версії ISO 9001:2015 порівняно із ISO 9001:2008. Результати огляду 

термінологічних відмінностей наведено нами в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Термінологічні відмінності між ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015  

[складено авторами на основі джерел [6; 12]] 
 

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9001:2015 

Терміни Визначення сутності Терміни Визначення сутності 

1 2 3 4 

Вимога 

викладені в документі 

критерії, які повинні 

бути виконані й 

відхилення від яких 

заборонено, якщо 

проголошено 

дотримання документа 

Вимога, 

встановлена 

законом 

обов’язкова вимога, встановлена 

законодавчим органом 

Регуляторна 

вимога 

обов’язкова вимога, встановлена 

уповноваженим законодавчим 

органом 

Документ  інформація та її носій 

Документо-

вана 

інформація 

інформація, яка повинна 

контролюватися і 

підтримуватися організацією в 

актуальному стані, інформацію і 

носій, на якому він розміщений 
Запис 

документ, в якому 

наведено одержані 

результати чи докази 

виконаних робіт 

Закуплена 

продукція 

продукція, яка 

надходить від 

постачальників 

Продукція та 

послуги, що 

поставля-

ються ззовні 

продукція та послуги, що 

надходять від зовнішніх 

виконавців 

Постачаль-

ник 

організація чи особа, яка 

постачає продукцію  

Зовнішній 

виконавець 

особа або організація, яка 

поставляє продукцію або 

послуги з зовні 

Продукція 

результат процесу 

(сукупності 

взаємозв'язаних або 

взаємодійних робіт 

(операцій), що 

перетворює входи на 

виходи), який може  

Продукція 

вихід, який є результатом, 

принаймні, однієї дії, 

обов’язково виконаної при 

взаємодії між постачальником і 

споживачем 

Послуга 

нематеріальний вихід, який є 

результатом, щонайменше, 
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Продовження табл. 1 

 
1 2 3 4 

 

бути представлений 

такими категоріями: 

послугами, 

інтелектуальною 

продукцією, технічними 

засобами та 

переробленими 

матеріалами 

 

однієї дії, обов’язково 

виконуваної при взаємодії між 

постачальником і споживачем 

Робоче 

середовище 

умови, за яких 

виконують роботу, 

охоплюючи фізичні, 

екологічні та інші 

чинники (зокрема шум, 

температуру, вологість, 

освітленість або погодні 

умови) 

Довкілля для 

управління 

процесами 

фізичні, соціальні, психологічні 

та екологічні чинники (такі як 

температура, системи 

стимулювання, ергономіка і 

склад повітря) 

– – Ризик 
вплив невизначеності на 

очікуваний результат 

– – 
Організа-

ційні знання 

визначення, накопичення і 

підтримання в робочому, 

доступному для організації стані 

знань, отриманих для 

забезпечення відповідності 

вимогам продуктів та послуг 

– – 
Контекст 

організації 

поєднання внутрішніх і 

зовнішніх чинників і умов, які 

можуть вплинути на підхід 

організації до своєї продукції, 

послуг, інвестицій та 

зацікавлених сторін 
 

За нового трактування розуміння сутності багатьох термінів для ОО стане більш 

зрозумілим. При цьому серед розглянутих нами термінів є як переосмислені, так і 

нові, – як результат появи в стандарті нових вимог. Розглянемо основні принципові з 

них, такі як: 

- термін «контекст організації» (англ. – context of the organization) уперше введено 

до стандарту [12]. Вимоги, які його визначають, вимагатимуть від ОО при плануванні 

СУЯ здійснювати моніторинг та аналізування питань та вимог, які можуть вплинути на 

СУЯ як із боку правового, економічного, соціального, конкурентного середовища тощо, 

так і з боку потенційних споживачів освітніх послуг та інших зацікавлених сторін; 

- поява термінів «продукція, що поставляється зовні» та «зовнішній виконавець» є 

результатом того, що елементи стандарту ISO 9001:2008 «управління закупівлями» та 

«аутсорсинг» [6] у новій версії стандарту [12] об’єднано в один елемент – «зовнішнє 

забезпечення». Для ОО такий підхід є більш зручним у розумінні через те, що можливі 

й інші форми отримання ОО продукції та послуг зовні, що не покриваються двома 

вищезазначеними. При цьому вимоги до процесів отримання продукції та послуг зовні 

можуть бути однаковими незалежно від форми його отримання; 
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- термін «ризик» використовувався і раніше стандартом ISO 9001:2008, але у 

неявній формі. Поява цього терміна у новій версії іще раз підкреслює акцент на 

процесному підході, за якого ризик необхідно розглядати і як імовірність невиконання 

основного завдання СУЯ щодо надання споживачеві відповідно до його вимог 

продуктів і (або) послуг з метою досягнення його задоволеності, і як можливість 

знаходження рішень для поліпшення процесів СУЯ. Застосування концепції ризик-

менеджменту відповідно вилучило зі стандарту такий елемент, як «запобіжні дії» 

(пп. 8.5.3 [6]), змістивши їх на оперативний рівень СУЯ, підкреслюючи тим самим 

виконання запобіжних дій як невід’ємної частини функціонування кожного процесу. Як 

зазначено у [8], «нова версія стандарту передбачає здійснювати оцінку ризиків і 

приймати рішення, що ґрунтуються на результатах цієї оцінки, що є розвитком і 

доповненням принципу «прийняття рішень, що базуються на фактах». Запровадження 

концепції ризик-менеджменту потребує відповідно від ОО застосування як технологій 

та методів оцінювання ризику, так і методологій та інструментів поліпшення діяльності, 

зокрема таких, як FMEA, бенчмаркінг, методологія QFD, метод 6  тощо. До того ж 

прийняття ОО рішень на основі ризику передбачає застосування моделі управління 

ризиками відповідно до ІSО 31000:2009 «Управління ризиками – Принципи та керівні 

вказівки» [14]. Для ОО можливі ризики випливають виходячи із контексту її діяльності, 

пов’язаного із навчанням, вихованням, розвитком і самовдосконаленням особистості за 

сучасних умов автономії та демократизації управління освітнім процесом (як приклад – 

перехід на нову систему фінансування та зменшення бюджетної складової; 

невідповідність переліку освітніх послуг та їх змісту сучасним вимогам роботодавців; 

конкуренція серед ОО та скорочення чисельності абітурієнтів; невідповідність рівня 

підготовленості абітурієнтів вимогам вищої школи тощо), а це відповідно до 

класифікації авторів [15] щонайменше політико-економічні та маркетингові ризики. 

Узагальнюючи наведені авторами роботи контекстні зміни, що відбудуться у новій 

версії стандарту ISO 9001:2015, можна представити їх як: зміна структури стандарту; 

посилення акцентів на принципах менеджменту якості; зміни в сутності та трактуванні 

термінології; запровадження нових вимог та елементів; запровадження концепції ризик-

менеджменту тощо. 

Висновки і перспективи подальших наукових розробок. Підсумовуючи 

вищевикладене, необхідно відмітити, що адаптація СУЯ ОО до контекстних змін нової 

версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 зумовлює до: 

1) посилення уваги до принципів управління якістю, а передусім – процесного 

підходу, лідерства та залучення персоналу і ставлення до СУЯ як основи сталого 

розвитку ОО; 

2) перегляду структури чинних СУЯ та обов’язкового розроблення 

задокументованих описів процесів із визначенням критеріїв їх результативності; 

3) запровадження якісно нової еволюції в управлінні персоналом через 

переосмислення підходу «компетентність організації» не як сукупності знань та умінь 

окремих кваліфікованих працівників, а як загальних «організаційних знань», що 

забезпечують надання організацією більш якісних освітніх послуг; 

4) визначення вимог контексту діяльності ОО, що передбачає здійснення на 

постійній основі моніторингу та аналізування вимог зовнішнього середовища, а також 

визначення та розуміння потреб та вимог споживачів освітніх послуг та інших 

зацікавлених сторін, передусім – здобувачів вищої освіти та роботодавців як головних 

арбітрів якості діяльності вишу; 
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5) запровадження концепції ризик-менеджменту в СУЯ ОО та відповідно технологій та 

методів оцінювання ризику, а також методологій та інструментів поліпшення діяльності. 

Запровадження нових вимог, таких як «контекст діяльності організації», 

«організаційні знання» та «концепція ризик-менеджменту», потребує відповідно 

проведення подальших досліджень з огляду на розроблення науково-методичного 

забезпечення процесу їх реалізації в СУЯ ОО. Вирішення зазначених питань є метою 

майбутніх досліджень авторів роботи. 
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В статье отмечено, что появление новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 

«Системы менеджмента качества. Требования» внесет новые изменения в функционирование 

систем управления качеством предприятий и организаций различных сфер деятельности. 

Подчеркнуто, что для образовательной сферы необходимы свои подходы в том, что касается 

адаптации систем управления качеством высших учебных заведений – образовательных 

организаций – к новым изменениям стандарта с учетом специфики их деятельности. В работе 

сделан акцент на том, что именно система управления качеством играет сегодня значительную 

роль в обеспечении устойчивого развития образовательных организаций, повышении 

эффективности и результативности деятельности и достижении высокой степени доверия и 

устойчивой приверженности потребителей (заказчиков) к образовательным услугам. Авторами 

работы проанализированы и обобщены контекстные изменения новой версии ISO 9001:2015 через 

изменение структуры стандарта; усиление акцентов на принципах менеджмента качества; 

изменения в сущности и трактовке терминологии; внедрение новых требований и элементов, в 

частности – концепции риск-менеджмента. С учетом приведенных контекстных изменений 

стандарта выделено направления, в которых должны двигаться образовательные организации с 

целью адаптации действующих систем управления качеством к новым требованиям и изменениям 

ISO 9001:2015. 
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In the article noted that the emergence of the new version of ISO 9001:2015 “Quality Management 

Systems. Requirements”, will the new changes in the functioning of the quality management systems of 

enterprises and organizations in different sectors. It was emphasized that the need for the educational 

sector in its approach as regard the adaptation of quality management systems of higher education 

institutions – educational organizations to the new changes in the standard, taking into account the 

specifics of their activities. The paper focuses on the fact, that it is a quality management system plays an 

important role today in the sustainable development educational organizations, increasing efficiency and 

effectiveness and to achieve a high degree of trust and sustained commitment of consumers (customers) 

to educational services. The authors have analyzed and provided the context changes of the new version 

of ISO 9001:2015 through: changes in the structure of the standard; greater emphasis on the principles of 

quality management; changes in the nature and interpretation of terminology; the introduction of new 

requirements and elements, in particular – the concept of risk management. Taking into account the 

context changes of the standard, highlighted ways in which educational organizations have to move in 

order to adapt the existing quality management systems to the new requirements and changes of ISO 

9001:2015. 
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