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Представник ДП НДІ «Система» в технічному 
комітеті стандартизації ТК 82 «Охорона 
навколишнього природного середовища» 
Член технічного комітету стандартизації ТК 93 
«Системи управління якістю, довкіллям та 
безпечністю харчових продуктів» 
 
 

 
 

 Науковий ступінь та вчене звання: кандидат фізико-математичних наук 
  
Сфера науково-практичних інтересів: 

 Розроблення національних стандартів на системи екологічного управління та 
системи управління якістю 

 Консультування підприємств щодо розроблення систем управління  

 Механіка деформівного твердого тіла, електромеханічна корозія металів 
 
 Участь в консультативних роботах по розробленню та впровадженню систем 
управління:  
Консультування з розроблення та впровадження системи управління якістю на 
підприємствах: 

 ПП «Меблева фабрика «РОМІРА», м. Черкаси 

 ВАТ «Дрогобицький долотний завод», Львівська обл. м. Дрогобич 

 КОРПОРАЦІЯ  «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ», м. Львів 

 ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», м.Київ 

 ВАТ «Черкаський лакофарбовий завод «Аврора», м. Черкаси 

 Держспоживстандарт (центральний апарат), м. Київ 

 ДП «Рава-Руський спиртовий завод», Львівська обл., м.Рава-Руська 
 

Участь в розробленні стандартів на системи управління (вказанні основні) 
ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 
застосовування 
ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо 
запроваджування  
ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо 
поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи 
оцінювання екологічних характеристик 
ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Настанови щодо 
запроваджування екологічного проектування 
ДСТУ ISO 14031 «Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. 
Настанови» 
ДСТУ ISO/TS 14033 «Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. 
Настанови та приклади» 



ДСТУ ISO 14034  «Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій» 
ДСТУ ISO 14045 «Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності 
продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови» 
ДСТУ ISO/TR 14047 «Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. 
Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 до оцінювання впливу обставин» 
ДСТУ ISO/TR 14049 «Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. 
Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 задля визначання цілі, сфери 
застосування та інвентаризаційного аналізування» 
ДСТУ ISO 14050 “Екологічне управління. Словник термінів” 
«Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними 
потоками. Загальні принципи та структура» 
ДСТУ ISO 14045:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності 
продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови 
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник 
термінів 
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги 
ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід 
на основі управління якістю 
ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління 
ДСТУ ISO/TS 29001:2010 Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які 
постачають продукцію іі надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій 
промисловостях 
 



СV 

Єршова Ірина Іванівна 
 
Провідний науковий співробітник 
Державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут метрології 
вимірювальних і управляючих систем»  
(ДП НДІ «Система»), 
м. Львів, 79008, вул Кривоноса 6. 
 
Відповідальний секретар підкомітету 
«Системи управління якістю» (ПК 93/1) 
технічного комітету стандартизації ТК 93 
«Системи управління якістю, довкіллям 
та  безпечністю харчових продуктів» 
ПК 93/1  
Р-член ISO/TC 176 «Quality management 
and quality assurance» 
 

 

Сфера науково-практичних інтересів 

 Розроблення національних стандартів на системи управління якістю та 
екологічного управління 

 Консультування підприємств щодо розроблення систем управління  
 
Науковий ступінь та вчене звання: кандидат технічних наук 
 
Участь в розробленні стандартів на системи управління: 
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник 
термінів 
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги 
ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. 
Підхід на основі управління якістю 
ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови 
щодо застосовування 
ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління 
ДСТУ ISO/TS 29001:2010 Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які 
постачають продукцію іі надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій 
промисловостях 
Стандарти серії ДСТУ ISO 10000, зокрема останні розробки: 
ДСТУ ISO 10008:2015 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови 
щодо електронних торговельних угод за схемою бізнес - споживач 
ДСТУ ISO 10018:2015 Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та 
щодо його компетентності 
 
Участь в консультативних роботах з розроблення та впровадження систем 
управління: 
Консультування з розроблення та впровадження системи управління якістю на 
підприємствах: 

 ПП «Меблева фабрика «РОМІРА», м. Черкаси 

 ВАТ «Дрогобицький долотний завод», Львівська обл. м. Дрогобич 

 КОРПОРАЦІЯ  «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ», м. Львів 

 ВАТ «Черкаський лакофарбовий завод «Аврора», м. Черкаси 

 Держспоживстандарт (центральний апарат), м. Київ 



 



СV 

Сухенко Анатолій Сергійович 
 
Начальник науково-дослідного відділу 
стандартизації систем управління якістю та 
екологічного управління  
Державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут метрології 
вимірювальних і управляючих систем»  
(ДП НДІ «Система»), 
м. Львів, 79008, вул Кривоноса 6. 
 
Заступник голови підкомітету «Системи 
управління якістю» (ПК 93/1) технічного комітету 
стандартизації ТК 93 «Системи управління 
якістю, довкіллям та безпечністю харчових 
продуктів» 
 

 
 

Сфера науково-практичних інтересів 

 Системи управління якістю 

 Системи екологічного управління 

 Інтегровані системи управління 
 
Наявність сертифікатів та посвідчень, вказати назву та номер 

 Головний аудитор з сертифікації систем екологічного управління за  
ДСТУ ISO 14001:2015 (сертифікат компетентності аудитора від 15.11.2016  
№ UA 003.LAEM.332-16) 

 Головний аудитор з сертифікації систем управління якістю за  
ДСТУ ISO 9001:2015 (сертифікат компетентності аудитора від 15.11.2016  
№ UA 003.LAQ.331-16) 

 
Участь в розробленні стандартів на системи управління  
ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 
застосовування 
ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо 
запроваджування  
ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо 
поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи 
оцінювання екологічних характеристик 
ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Настанови щодо 
запроваджування екологічного проектування 
ДСТУ ISO 14045:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності 
продуктивних систем. Принципи, вимоги та настанови 
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник 
термінів 
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги 
ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід 
на основі управління якістю 
ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління 
ДСТУ ISO/TS 29001:2010 Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які 
постачають продукцію і надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій 
промисловостях 
 



Участь в консультативних роботах з розроблення та впровадження систем 
управління: 
Консультування з розроблення та впровадження системи управління якістю на 
підприємствах: 

 ПП «Меблева фабрика «РОМІРА», м. Черкаси 

 ВАТ «Дрогобицький долотний завод», Львівська обл. м. Дрогобич 

 КОРПОРАЦІЯ  «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ», м. Львів 

 ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», м.Київ 

 ВАТ «Черкаський лакофарбовий завод «Аврора», м. Черкаси 

 Держспоживстандарт (центральний апарат), м. Київ 
 
Участь в роботах з сертифікації систем управління: 

 ВАТ «Тростянецький м'ясокомбінат», Вінницька обл.,с.м.т. Тростянець, 
червень 2003 р. (СУЯ за ДСТУ ISO 9001-2001 та СУНС за ДСТУ ISO 
14001-97) 

 ВАТ «Кривий Ріг Цемент», м.Кривий Ріг, грудень 2005 р. (СУНС за ДСТУ 
ISO 14001-97) 

 ВАТ Електромашино-будівельний завод «Фірма Селма», м.Сімферополь, 
липень 2006 р. (СЕК за ДСТУ ISO 14001:2006) 

 ВАТ "Сонячна Долина", АР Крим, м.Судак, с.Сонячна Долина, вересень 
2006 р. (СЕК за ДСТУ ISO 14001:2006) 

 ДП «Рава-Руський спиртовий завод», Львівська обл., Жовківський р-н, 
м.Рава-Руська, червень 2007 р. (СЕК за ДСТУ ISO 14001:2006, СУЯ за 
ДСТУ ISO 9001-2001) 

 ТзОВ «Техніка для бізнесу», м.Львів, грудень 2009 (СУЯ за ДСТУ ISO 
9001:2009) 

 Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне 
підприємство, м.Хмельницький, лютий 2011 р. (СЕК за ДСТУ ISO 
14001:2006, СУЯ за ДСТУ ISO 9001:2009) 

 ТзОВ Інститут інформаційних технологій «Інтелліас», м.Львів, квітень 2017 

(СУЯ за ДСТУ ISO 9001:2009) 
 
 


