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 1. ОБЛАСТЬ ПОШИРЕННЯ 

1.1 Дана Процедура  коригувальних та попереджувальних дій (далі Процедура) 

встановлює порядок розробки, впровадження, контролю і перевірки ефективності 

коригувальних та попереджувальних дій в ДІ НУ «ОМА». 

1.2 Процедура поширюється на коригувальні та запобіжні дії щодо: 

- фундаментальних процесів ДІ НУ «ОМА»; 

- внутрішніх і адміністративних процесів ДІ НУ «ОМА»; 

1.3 Процедура є нормативним документом всім структурних підрозділів ДІ НУ 

«ОМА». 

1.4 Враховані примірники цієї Процедури знаходяться у: 

1.4.1 директора ДІ НУ «ОМА»; 

1.4.2 заступника директора з НПР ДІ НУ «ОМА»; 

 

 1.4.3 відповідального за СМЯ ДІ НУ «ОМА»; 

1.4.4 керівників підрозділів ДІ НУ «ОМА». 

1.5 Список врахованих екземплярів ведеться відповідальним за СМЯ ДІ НУ «ОМА». 

 

 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

2.1 При розробці цієї Процедури враховані вимоги наступних нормативних документів: 

2.1.1 МС ІСО 9000: 2005. Система менеджменту якості. Основні положення і 

словник; 

2.1.2 МС ISО 9001: 2015. Система менеджменту якості. вимоги; 

2.1.3 МС ISO 9004: 2009. Система менеджменту якості. Рекомендації щодо 

поліпшення діяльності;  

2.1.4 № 01-01-С01 - «Керівництво з якості». 

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 
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У цій Процедурі використовуються терміни, визначення та скорочення, наведені в 

Посібнику з якості та нормативних документах, на підставі яких розроблена Процедура. 

3.2 Терміни та визначення: 

3.2.1 Невідповідність - невиконання встановлених вимог; 

3.2.2 Коригувальна дія - дія, яку виконують, щоб усунути існуючу невідповідність, 

дефект або небажану ситуацію для того, щоб попередити їх повторне виникнення; 

3.2.3 Попереджувальна дія - дія, яку виконують для виявлення, аналізу та попередження 

потенційних причин невідповідності; 

3.2.4 Структурний підрозділ (підрозділ). факультет, кафедра, відділ, служба якого 

іншого навчального підрозділ або відокремлений структурний підрозділ академії, яке 

має затверджене Положення, що визначає статус, напрямок діяльності, завдання та 

функції 

3.3 Скорочення: 

КП - керівник структурного підрозділу ДІ НУ ОМА. 

У цій Процедурі використовуються скорочення, наведені в Посібнику з якості та 

нормативних документах, на підставі яких розроблена Процедура. 

 

4.УПРАВЛІННЯ КОРИГУВАЛЬНИМИ ДІЯМИ   

4.1 Загальні положення 

 

4.1.1 Коригувальні дії в ДІ НУ «ОМА» використовуються як спосіб постійного 

поліпшення і підвищення результативності СМЯ. 

 

4.1.2 Коригувальна дія повинна враховувати важливість проблем, які впливають на 

якість в частині потенційного впливу на експлуатаційні витрати, витрати з управління 

невідповідною освітньої послугою, науково-технічну продукцію, а також задоволеність 

споживачів та інших зацікавлених сторін. 

 

4.1.3 Коригувальна дія, є дією, спрямованою на усунення причин невідповідності для 

запобігання його повторення, і має містити два аспекти: 

 

 усунення самого невідповідності; 

 усунення причини повторного виникнення невідповідності. 

 

Такі дії можуть застосовуватися як до системи управління якістю, так і до її 

процесам. 
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4.1.4 Виконання коригувальних дій здійснює відповідний кваліфікований персонал 

ДІ НУ «ОМА», що забезпечує результативність та ефективність освітнього процесу, і 

виробництва науково-технічної продукції. 

 

4.1.5 В якості джерел інформації для розгляду коригувальних дій ідентифікуються: 

 

 дані навчального процесу; 

 скарги і заяви споживачів; 

 звіти про невідповідності; 

 звіти про внутрішні аудити; 

 вихідні дані аналізу з боку керівництва; 

 вихідні дані аналізу інформації; 

 вихідні дані вимірювань задоволеності; 

 відповідні записи про систему менеджменту якості; 

 дані про кваліфікацію викладацького складу; 

 вимірювання основних і допоміжних процесів; 

 показники діяльності ДІ НУ «ОМА»; 

 результати самооцінки. 

 

4.2 Порядок виконання коригувальних дій 

4.2.1 Порядок розробки і впровадження коригувальних дій при виявленні 

невідповідності, що перевищує встановлені критерії, наведено в потокової діаграмі 

(Додаток 1). 

 

4.2.2 Пояснення до потокової діаграми: 

 

Початок - Початком для розробки коригувальних дій є зафіксоване відхилення, що 

перевищує встановлені критерії. 

 

До елементу 1. - Відповідального за проведення аналізу відхилень призначає 

керівник структурного підрозділу ДІ НУ «ОМА». Результат аналізу відхилень 

оформляється в «Протоколі аналізу невідповідності» за встановленою формою 

(Додаток 2). 

У п. 2 «Протоколу ... ..» заноситься причина, встановлена за результатами аналізу. 

П.3 «Протоколу ....» Заповнюється у разі, якщо невідповідність стосується 

освітньої послуги або науково-технічної продукції. У нього відповідальний за аналіз 

заносить пропозиції щодо дій з освітньої послуги або науково-технічної продукції, 

здійсненої  невідповідно  від встановлених правил і норм. Цей пункт вступає в силу 

після узгодження і затвердження «Вказівок щодо освітньої послуги / науково-технічної 

продукції» в п. 5 «Протоколу ...». 

У п.4 «Протоколу ...» заноситься висновок відповідального за аналіз щодо 

доцільності розробки та впровадження коригувальних дій. 

Протокол повинен мати погоджувальні підписи. 
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Якщо відповідальний за аналіз невідповідності зробив висновок про недоцільність 

розробки коригувальних дій, то перевірку цього висновку проводить керівник 

структурного підрозділу ДІ НУ «ОМА» при затвердженні «Протоколу ...». 

Відповідальність за аналіз відхилення і розробку коригувальних може бути 

покладена на одну особу. 

До елементів 2 і 3. При розробці коригувальних дій, відповідальний за розробку в 

першу чергу перевіряє оцінку необхідності і адекватність витрат на коригувальні дії, 

тяжкості відхилення, зроблені відповідальним за проведення аналізу відхилення. 

Результат оцінки заноситься їм в п.4 "Протоколу аналізу невідповідності". 

До елементів 4 і 5 Протокол повинен мати погоджувальні підписи виконавців, які 

беруть участь у впровадженні коригувальних дій і підписи  яких стверджує  керівник 

структурного підрозділу ДІ НУ «ОМА» - господар процесу. 

У разі відсутності згоди учасників із запропонованими коригувальних дій, питання 

виноситься на розгляд керівника структурного підрозділу ДІ НУ «ОМА», який 

стверджує коригувальні дії, він повинен перевірити узгодження з усіма зацікавленими 

особами. 

До елементу 6. Реалізація коригувальних дій проводиться відповідальними, 

призначеними в п.5 "Протоколу аналізу невідповідності". Контроль за своєчасністю і 

повнотою виконання коригувальних дій покладається на відповідального за їх 

розробку. 

До елементу 7. Перевірку ефективності коригувальних дій розробляє 

відповідальний за перевірку способом, зазначеним при їх розробці в п. 6 «Протоколу 

аналізу невідповідності». 

Результат перевірки відповідальний за перевірку заносить в п. 7 і п. 8 «Протоколу 

аналізу невідповідності». 

До елементу 8. У разі, якщо причина невідповідності не усунуто, відповідальний 

за перевірку заповнює п.7 та п. 8 і, спільно з відповідальним за розробку і 

впровадження коригувальних дій, виробляє розробку додаткових коригувальних дій 

щодо усунення причини невідповідності. Порядок розроблення, погодження, 

затвердження і впровадження за елементами 3,4,5,6,7,8 потокової діаграми. В цьому 

випадку, в п. 1 «Вихідна інформація» «Протоколу аналізу невідповідності» додатково 

зазначається «неефективність коригувальних дій». 

Примітка: Можлива ситуація, коли витрати на додаткові коригувальні дії 

неадекватні тяжкості відхилення. У цьому разі в п. 8 «Протоколу ...» робиться відмітка 

про це і «Протокол ...» передається керівнику структурного підрозділу ДІ НУ «ОМА» 

для затвердження. 

До елементу 10. У разі, якщо причина невідповідності усунена, відповідальний за 

перевірку заповнює п.7 та п. 8 і передає «Протокол аналізу невідповідності» на 

затвердження. Затверджений звіт про усунення невідповідності є документом (записом 

за якістю) підтверджує завершення роботи по усуненню причини невідповідності. 
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5. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ДІЇ 

 

5.1 Загальні положення з управління попереджувальними діями 
 

5.1.1 Процес управління попереджувальними діями забезпечує підтримку показників 

всіх процесів, що діють в ДІ НУ «ОМА» і характеристик освітніх послуг, науково-

технічної продукції на відповідному рівні. 

 

5.1.2 Запобіжні дії використовуються як спосіб постійного поліпшення процесів, 

освітніх послуг, науково-технічної продукції, а також ефективності і результативності 

системи менеджменту якості ДІ НУ «ОМА» в цілому і задоволеності споживачів і всіх 

зацікавлених сторін. 

 

5.1.3 Запобіжні дії плануються, розробляються, впроваджуються і виконуються 

уповноваженими працівниками ДІ НУ «ОМА», які мають достатню кваліфікацію, 

компетентність і повноваження для попередження виникнення потенційної 

невідповідності в основних і допоміжних процесах ДІ НУ «ОМА». 

 

5.1.4 Схема процесу управління попереджувальними діями, вхідні і вихідні дані 

представлені на мал.1. 

Мал. 1. Схема процесу управління попереджувальними діями 

 
5.2 Аналіз причин потенційної невідповідності та розробка запобіжних дій 

 

5.2.1 Аналіз причин потенційної невідповідності та розробка необхідних запобіжних 

дій виконується керівниками структурних підрозділів і уповноваженими працівниками 

ДІ НУ «ОМА». Рішення про розробку запобіжних дій приймає керівник структурного 

підрозділу ДІ НУ «ОМА». 

5.2.2 Запобіжні дії розробляються і фіксуються в наступних документах ДІ НУ 

«ОМА»: 

всі виявлені невідповідності;  

претензії; 

результати опитувань споживачів і 

зацікавлених сторін; 

вхідні дані вимірювальних процесів; 

досвід надання освітньої послуги; 

рекомендації щодо вдосконалення СМЯ; 

вихідні дані аналізу вищим керівництвом. 

усунення причини потенційної 

невідповідності; 

звітні документи за результатами 

виконання запобіжних дій; 

інформація для проведення аналізу 

вищим керівництвом. 

Управління 

попереджувальними діями 

Ресурси 

Управління 

В
х

ід
 

В
и

х
ід
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- плани заходів; 

- накази і розпорядження вищого керівництва. 

У вищеназваних документах визначаються виконавці, які повинні впроваджувати 

запобіжні дії, терміни впровадження, а також порядок і форму надання звіту щодо 

впровадження запобіжних дій. 

5.2.3 Пропозиції по розробці запобіжних дій можуть подаватися всіма 

працівниками ДІ НУ «ОМА» в письмовій або усній формі. 

5.2.4. Після отримання пропозиції від працівника, який знайшов причину 

потенційної невідповідності, керівник структурного підрозділу ДІ НУ «ОМА» аналізує 

інформацію, яка надійшла і при необхідності робить заходи по виконанню необхідних 

запобіжних дій. 

 

5.3  Впровадження та перевірка ефективності запобіжних дій 

 
5.3.1 Забезпечення впровадження попереджувальних заходів, вжитих для усунення 

причин потенційної невідповідності та оцінка їх ефективності виконується працівником 

структурного підрозділу ДІ НУ «ОМА» до діяльності якого відноситься потенційна 

невідповідність. 

 

5.3.2 Для виконання запобіжних дій керівником структурного підрозділу ДІ НУ 

«ОМА» призначається відповідний компетентний працівник, який несе 

відповідальність за ефективне впровадження необхідних запобіжних дій. 

 

5.3.3 Для забезпечення ефективності впровадження запобіжних дій і для 

підтвердження досягнення цілей, в структурному підрозділі ДІ НУ «ОМА» проводиться 

відповідна перевірка. Для проведення перевірки призначається відповідний 

компетентний працівник, який несе відповідальність за неї. Перевірка проводитиметься 

на підставі наданих об'єктивних свідчень щодо впровадження та ефективності 

запобіжних дій. 

 

5.3.4 Результати виконаних запобіжних дій, які підтверджують ефективність їх 

впровадження, повинні відображатися: 

 

- в звітах з виконання планів заходів; 

- в звітах з виконання наказів і розпоряджень вищого керівництва. 

 

6. РЕСУРСИ 
 

6.1 Для забезпечення виконання вимог цієї Процедури в ДІ НУ «ОМА» виділяються 

необхідні ресурси: 
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6.1.1 Нормативні документи; 

6.1.2 Кваліфікований персонал; 

6.1.3 Обладнані робочі місця, комп'ютери, засоби зв'язку, папір, розмножувальна 

техніка; 

6.1.4 Фінансові ресурси на оплату витрат, пов'язаних з управлінням 

коригувальними і попереджувальними діями. 

 

7. ПЕРЕВІРКИ.  КОНТРОЛЬ 
 

7.1 Поточний контроль за дотриманням вимог цієї Процедури здійснюється: 

 

7.1.1 директором ДІ НУ «ОМА»; 

7.2.2 керівниками підрозділів ДІ НУ «ОМА». 

 

7.2 Вибіркові перевірки дотримання вимог цієї Процедури проводяться при 

проведенні внутрішніх і зовнішніх перевірок якості. 

 

 

8. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

8.1 Директор ДІ НУ «ОМА»: 

 

 8.1.1 Стверджує справжню Процедуру і зміни до неї; 

8.1.2 Керують роботами з управління коригуючими і попереджуючими діями 

8.1.3 Виділяє необхідні фінансові і людські ресурси. 

 

8.2 Керівники структурних підрозділів ДІ НУ «ОМА»: 

 

Надає дані по управлінню коригувальними і попереджувальними діями для 

проведення аналізу СМЯ вищим керівництвом. При цьому, при проведенні аналізу 

СМЯ особлива увага приділяється коригувальним та запобіжним діям, які призвели до 

значних фінансових витрат при їх впровадженні та які можуть мати значний вплив на 

задоволеність споживачів та інших зацікавлених сторін. 

 

8.3 Відповідальний за СМЯ ДІ НУ «ОМА»: 

 

Несе відповідальність за розробку справжньої Процедури і змін до неї; 

 

9. ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ 

          

За результатами застосування вимог цієї процедури ведуться такі звітні документи: 

 Журнали реєстрації претензій; 

 Журнали реєстрації невідповідності, виявленої в повсякденній діяльності; 
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 Протоколи аналізу невідповідності; 

 Звіти щодо усунення невідповідності при здійсненні внутрішніх аудитів; 

 Плани заходів, накази і розпорядження, які встановлюють запобіжні дії; 

 Звіти про виконання запобіжних дій; 

 Звіти про усунення невідповідності, виявленої при зовнішніх аудитів. 

  

10. КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ 

             

Справжня Процедура є внутрішнім нормативним документом ДІ НУ «ОМА» і не 

підлягає поданню іншим сторонам крім як аудиторам органу з сертифікації СМЯ ДІ НУ 

«ОМА» при проведенні перевірок якості 

 

 

Відповідальний за СМЯ ДІ НУ «ОМА»                                                 Мазур Т.М. 
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ДОДАТОК 1 

ПОТОКОВА ДІАГРАМА ПРОЦЕСУ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ 

 

Схема Назва робіт або документів 
Відп. 

виконавець 

Співвикона

вці 

Кому перед, 

інформація 

Документ, 

архив 

 

 

 

 

 

 

 

                           ні 

 

                          

    да 

                          

 

     

 

                           ні 

 

 

                       

 

 

    да 

                        

 

 

 

 

                        ні 

                       

 

       да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початком роботи є документально зафіксована невідповідність, що перевищує 

встановлені критерії. 

1. Аналіз невідповідності, 

встановлення причини 

Відп. за 

аналіз 

невідповідн.  

  

КП 

Архів 

структ. 

підрозд. 

2. Оцінка необхідності 

розробки коригувальних дій 

Відп. за 

аналіз  

невідповідн. 

  

КП 

 

3. Розробка коригувальних дій Відп. за 

розробку та 

впровадження 

коригув. дій 

  

 

КП 

Архів 

структ. 

підрозд. 

4. Узгодження та 

затвердження коригувальних 

дій 

 

 

КП 

   

5. Доопрацювання 

коригувальних дій. 

Відп. за 

розробку та 

впровадження 

коригувальн. 

дій  

  

 

КП 

 

6. Впровадження 

коригувальних дій 

Відп. за 

розробку та 

впровадження 

коригувальн. 

дій 

 

 

КП 

  

7. Перевірка ефективності 

коригувальних дій. 

 

КП 

  Архів 

структ. 

підрозд. 

8. Розробка додаткових 

коригувальних дій. 

Відп. за 

розробку та 

впровадження 

коригувальн. 

дій 

 

 

КП 

 Архів 

структ. 

підрозд. 

9. Затвердження "Протоколу 

аналізу невідповідності" 

 

КП 

   

10. "Протокол аналізу 

невідповідності" 

   Архів 

структ. 

підрозд. 

 

Початок 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

кінець 
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ДОДАТОК 2 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ АНАЛІЗУ НЕВІДПОВІДНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол аналізу невідповідності___________ 

 

1. Вихідна інформація.  Дата ________ Місто______________________________________ 

 

Зміст невідповідностей ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Результати аналізу _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Вказівка з освітньої послуги / науково-технічної продукції 

*_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Коригувальні заходи доцільні? _____(да/ні)____________  (___________) 
                                                                                                  підпис             (П.І.Б.) 

5. Коригувальні заходи/вказівки «Затверджую»    )_______________  (___________) 
                                                                                           підпис             П.І.Б.) 

№ 

п/п 

 

 

Зміст коригувальних заходів 

 

Відповідальний 

 

Термін 

Відмітка про 

виконання 

 

     

     

     

     

     

6. Перевірку ефективності провести: Дата________ Спосіб і відповідальний_______________ 

____________________________________________________________________________________ 
7. Перевірка ефективності проведена: Дата_________ Результат_________________________  

___________________________________________________________________________________ 

8. Додатково корегувальні заходи необхідні? ____________________________ 

__________________________________________________________________(___________)_____ 

                                                                                                      підпис                           (П.І.Б) 

Вказівка з освітньої послуги і Коригувальних заходів погоджені: 

_______________  (__________________)                ___________________ (__________________)     
         підпис                             (П.І.Б.)                                                  підпис                          (П.І.Б.) 
* Непотрібне закреслити  

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

       ___________________________ 
(Посада КП) 

__________________   _______________ 
             (Підпис)                                   (П.І.Б.) 

 

«____»______________201__р. 
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11.  ЛИСТ  ОБЛІКУ  ПЕРІОДИЧНИХ  ПЕРЕВІРОК 

 

№ 

п/п 

Дата ПІБ і посада особи,  яка 

здійснила     періодичну 

перевірку  

Зміні 

підлягають 

 

Підпис  

перевіряючого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



ДУНАЙСЬКИЙ ИНСТИТУТ НУ «ОМА»                                                                                                                16 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ  ЯКОСТІ 

 

 Коригувальні та попереджувальні дії                                                                                                   ВИДАННЯ: 2021 

 

 

 

 № 01-01-С09                                                                                                                                                         ЗМІНА : 0 

 

12.    ЛИСТ  ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДРОЗДІЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

  

Прізвище І.Б. 

 

Посада 

Термін 

ознайомлення 

(план) 

 

Підпис 

Дата 

ознайомлення 

(за фактом) 

     

 


