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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає статус, повноваження і функціональні обов’язки  

відповідальних з якості навчально-наукових інститутів, кафедр та інших 

структурних підрозділів Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі - Університет). 

1.2. Положення розроблено з  урахуванням норм Закону України “Про вищу 

освіту”, інших законів України, відповідних нормативно-правових актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статуту  

Університету, Настанови з якості.  
1.3. Ціллю запровадження інституту відповідальних з якості структурних 

підрозділів (далі – Відповідальний з якості) є необхідність організації роботи 

підрозділів у відповідності до стандартів з якості Університету. 

1.4. Відповідальний з якості  у своїй діяльності керується законами України 

“Про освіту” від 02.06.2015, № 498-VIII, “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. N 1556-

VII, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, 

наказами ректора, розпорядженнями першого проректора, проректорів 

Університету,  уповноваженого представника  керівництва з якості,  документацією 

системи менеджменту якості (СМЯ) Університету.    

1.5. Діяльність Відповідального з якості    базується на використанні 
складових СМЯ Університету, що відповідає засадам міжнародного стандарту з 
якості ISO 9001:2009.  

1.6. Обов’язки Відповідального  з якості покладаються наказом  ректора. 

1.7. На період тимчасової відсутності Відповідальний з якості  заміщується 

заміщується іншим  співробітником, якого визначає керівник структурного 

підрозділу.  

 

                                         2.ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ’ЯЗКИ 

 

2.1. Планує, організує та контролює діяльність підрозділу по формуванню та 

удосконаленню  СМЯ у відповідності до постанов Ради з якості Університету, 

розпоряджень уповноваженого представника керівництва з якості. 
Реалізує свою діяльность у відповідності з планом роботи Університету, 

затвердженим Радою з якості. 
2.2. Формує план діяльності в області  СМЯ структурного підрозділу. 

Розробляє програми проведення внутрішніх мониторінгових заходів у підрозділі. 
2.3. Бере участь у проведенні періодичного аналізу стану СМЯ   на основі 

результатів внутрішніх та зовнішніх аудитів СМЯ.  

2.4. Координує реалізацію коригувальних та зопобіжних дій щодо усунення 

зауважень та невідповідностей, виявлених під час перевірок та аудитів 

2.5. Здійснює контроль за достриманням вимог СМЯ в структурному 

підрозділі. 
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2.6. Приймає участь в удосконаленні робочої документації СМЯ, системи 

планування показників якості процесів, в яких приймає участь структурний 

підрозділі. 
2.7. Вимірює показники якості в підрозділі. 
2.8. Приймає участь в оцінюванні результатів процесів СМЯ та проведення 

уточнень, перегляду, актуалізації цілей якості в підрозділі.  
2.9. Надає організаційно-методичну допомогу співробітникам підрозділу при 

плануванні діяльності, проведенні моніторінгових та контрольних заходів, 

підготовці до аудитів. 

2.10. Надає в Раду з якості пропозиції щодо удосконалення діяльності СМЯ 

Університету та структурних підрозділів. 

 2.11.Виконує усі роботи, які пов'язані з розміщенням інформації щодо 

управління якістю в структурному підрозділі  процесу на публічних стендах. 

Наглядає за її станом та у разі необхідності змінює її. Удосконалює зовнішній 

вигляд стендового оформлення. 

2.12. Виконує доручення уповноваженого представника керівництва з якості.   
2.13. Надає звіти до Ради з якості щодо виконаної в підрозділі роботи (на 

останньому тижні кожного семсестру). 

2.14. Надає допомогу керівнику структурного підрозділу при підготовці до 

сертифікаційного аудиту СМЯ. 

  

                            3.ПРАВА 

 

Відповідальний з якості структурного підрозділу має право:  

3.1. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньо уповноваженому 

представнику крівництва з якості  про всі недоліки, виявлені в процесі виконання 

своїх обов'язків, та вносити пропозиції щодо їх усунення. 

3.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення СМЯ Університету та 

структурного підрозділу. 

3.3. Приймати участь в роботі колегіальних органів управління структурного 

підрозділу, якщо на цих засіданнях  розглядаються питання якості. 
3.4. Отримувати у спрівробітників структурного підрозділу інформацію, яка 

пов’язана з СМЯ. 

3.5. Вносити до Ради з якості пропозиції щодо заохочення співробітників, які 
приймають активну участь в формуванні та удосконаленні СМЯ. 

3.6. Підвищувати кваліфікацію, проходити навчання по програмам 

впровадження та розвитку систем менеджменту якості, підготовки до сертифікації. 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

  

Відповідальний з якості структурного підрозділу  несе відповідальність за: 
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4.1.Невиконання або неналежне виконання  обов'язків, що передбачені цим 

Положенням. 

4.2.Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з 
охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії. 

4.3.Завдану університету матеріальну шкоду. 

4.4.Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності. 
 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Нормативні документи, які регламентують  процес  управління якістю в 

вищій освіті.  
5.2. Положення, інструкції, інші матеріали і нормативні документи з ведення 

документації СМЯ.  

5.3. Норми організації діловодства та архівного зберігання документів.  

     

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ З ЯКОСТІ 
 

6.1. Кандидатури Відповідальних з якості пропонуються керівниками 

структурних підрозділів, членами Ради з якості Університету, розглядаються та 

затверджуються на засіданні Ради з якості (узгодження кандидатур з керівниками 

структурних підрозділів не є обов’язковим). 

6.2.   Покладання обовязків здійснюється наказом ректора. 

6.3. В кожному навчально-науковому інституті, кафедрі, коледжі та інших 

структурних підрозділах діють по одному Відповідальному з якості. Відповідальні з 
якості кафедр підпорядковуються безпосередньо Відповідальному з якості 
відповідного навчально-наукового інституту. Відповідальні з якості інститутів і 
коледжів – безпосередньо уповноваженому керівництва з якості. Відповідальні з 
якості інших структурних підрозділів – безпосередньо керівнику відділу 

інноваційних освітніх технологій. 

6.4. Планування діяльності відповідальних з якості та контроль здійснюється 

уповноваженим керівником з якості Університету (на підставі письмового звіту).   

Щорічно результати роботи заслуховуються на засіданнях Ради з якості 
Університету. 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.02 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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  Ф 01.03 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.04 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


