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                       ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Навчальна програма навчальної дисципліни “Аудит у сфері якості ” 

розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення 

навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 

розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

        Дана навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області 

менеджменту якості, стандартизації та сертифікації. 

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та 

формування у них практичних умінь і навичок щодо організації робіт із 

аудиту у сфері якості систем, продукції та послуг, визначення  принципів та 

порядку проведення процедури внутрішнього і зовнішнього аудиту систем 

управління якістю і систем управління навколишнім середовищем та вимоги 

до аудиторів.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- засвоєння загальних принципів, методики та способів аудиту; 

- оволодіння процедурою та порядком проведення аудиту систем 

управління (якістю чи навколишнім середовищем );  

- оволодіння процедурою та порядком проведення аудиту якості 

продукції чи процесу; 

- оволодіння знаннями щодо функціонування та акредитації органів із 

сертифікації та випробувальних лабораторій; 

- оволодіння знаннями щодо сертифікації та атестації аудиторів 

систем якості.  
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У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- принципи, процедури і методи аудиту, що дозволяють вибирати такі, 

які відповідають різним аудитам і забезпечують послідовне й систематичне 

проведеннч аудитів; 

- систему менеджменту якості й нормативні документи що дозволяють 

аудиторові зрозуміти обсяг аудиту й застосувати критерії   аудиту; 

- організаційні ситуації, що дозволяють аудиторові розуміти 

виробничу ситуацію в організації; 

- закони, правила й інші вимоги, які використовуються й відносяться 

до відповідної дисципліни, що дозволяють аудиторові працювати з обліком і 

розумінням вимог,  які застосовуються до організації, яка перевіряється. 

 

Вміти: 

- застосовувати принципи, процедури й методи аудиту; 

-  проводити аудит у погоджений термін; 

- збирати інформацію шляхом результативних опитувань, 

спостережень й аналізу документів, включаючи записи й дані; 

- самостійно готувати звіти з аудиту; 

- самостійно аналізувати результати аудитів та  приймати 

обґрунтовані рішення щодо невідповідностей та прийняття корегуючих дій;  

- самостійно використовати робочі документи для реєстрації дій з 

аудиту; 

- оцінювати системи менеджменту якості та системи екологічного 

менеджменту й формувати відповідні спостереження й висновки за 

результатами аудиту. 
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Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів,  а саме:  

  - навчального модуля  №1"Керівні принципи аудиту у сфері якості "   

  - навчального модуля  №2 "Методологія та організація аудиту у сфері 

якості та охорони навколишнього середовища" кожен з яких є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 

роботи та аналіз результатів її виконання.  

 

Домашнє завдання, яке студент  виконує в другому семестрі є 

важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та 

практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни. 

        

    Навчальна дисципліна «Аудит у сфері якості» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Основи наукових досліджень», «Стандартизація продукції та 

послуг», «Сертифікація продукції та послуг», «Менеджмент якості» та 

доповнює вивчення таких дисциплін, як: «Метрологічне забезпечення 

процесів управління якістю», «Соціальна та екологічна відповідальність», та 

інших. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 "Керівні принципи аудиту у сфері якості". 

 

Тема 2.1.1. Історія розвитку, сутність і зміст аудиту. 

Роль аудиту у забезпеченні якості продукції та послуг. Історія розвитку 

аудиту у сфері якості. Законодавча база аудиту. Основні терміни та поняття  

у сфері аудиту. Зміст, мета та принципи аудиту. 

 

Тема 2.1.2. Організаційні засади аудиту.  

Об’єкти та учасники аудиту. Види аудиту. Особливості 

сертифікаційного аудиту. 

 

Тема 2.1.3. Основні принципи аудиту у сфері якості.. 

Мета та задачі аудиту систем управління (якістю чи навколишнім 

середовищем), аудиту якості продукції чи послуг. Області та крітерії 

аудиторської перевірки. Вісім принципів внутрішнього аудиту. 

 

Тема 2.1.4. Нормативне забезпечення процедури аудиту у сфері 

якості.  

Настанови щодо перевірки систем управління: міжнародні стандарти 

ISO 10011 та ISO 19011. Документовані процедури: «Порядок проведення 

внутрішніх аудитів», «Попереджувальні дії», «Корегувальні дії». 

Документування та усунення невідповідностей, виявлених під час 

проведення аудиту.  
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 2.2. Модуль №2 "Методологія та організація аудиту у сфері якості та  

охорони навколишнього середовища". 

 

Тема 2.2.1.  Управління програмою аудита.  

Мета та обсяг програми аудиту. Відповідальність за програму аудиту, 

ресурси та процедури. Впровадження програми аудиту. Записи по програмі 

аудиту. Моніторінг та аналіз програми аудиту. 

 

Тема 2.2.2. Проведення аудиту.                                                                             

Організація проведення аудиту. Аналіз документів. Підготовка та проведення 

аудиту на місці. Підготовка, затвердження та розсилка звіту з аудиту. Дії за 

результатами аудиту. 

 

Тема 2.2.3. Аудит системи якості органу з сертифікації.  

Підстави для проведення аудиту, замовники аудиту. План проведення 

аудиту, робочі документи, проведення наради. Оформлення звіту з 

сертифікаційного аудиту.   

 

Тема 2.2.4. Вимоги до аудиторів з сертифікації.  

Вимоги до аудиторів згідно ДСТУ 3418. Функції аудиторів. Обов`язки 

та права аудиторів. Порядок проведення атестації аудиторів  

 

Тема 2.2.5. Компетентність та оцінка аудиторів.  

Знання та навички. Особисті якості. Освіта, досвід роботи, навчання на 

аудитора та досвід проведення аудиту. Підтримка та підвищення 

компетентності. Оцінка аудиторів. 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ)

Дата  
видачі П.І.Б. отримувача Підпис 

отримувача Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 
яка 

внесла 
зміну

Дата 
внесення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни Зміненого Заміненого Нового 

Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 


