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Аналіз стандарту ISO 9001 як стандарту управління якістю в Польщі та Чеській Республіці
на основі глобальних даних
Важливо пам’ятати про те, що існує багато типів стандартів, що відповідають стандарту ISO 9001. Стандарт
ISO 9001 є одним з високоякісних рішень, прийнятих у компаніях по всьому світу. Рішення про
застосування високоякісних рішень у компанії, зокрема запровадження стандарту ISO 9001, приймає
керівництво. Аналіз також показує, що стандарт ISO 9001 відповідає вимогам керівництва. Ця тенденція є
позитивною і продовжує зростати. Таким чином, вірогідним є прогноз подальшого зростання динаміки
запровадження стандарту в найближчому майбутньому.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ стандарта ISO 9001 как стандарта управления качеством в Польше и Чешской
Республике на основе глобальных данных
Важно помнить о том, что существует много типов стандартов, отвечающих стандарту ISO 9001. Стандарт
ISO 9001 является одним из высококачественных решений, принятых в компаниях по всему миру. Решение
о применении высококачественных решений в компании, в частности внедрении стандарта ISO 9001,
принимает руководство. Анализ также показывает, что стандарт ISO 9001 отвечает требованиям
руководства. Данная тенденция является положительной и продолжает расти. Таким образом, вероятным
является прогноз дальнейшего роста динамики внедрения стандарта в ближайшем будущем.
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Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение
и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

