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Лекція 2 «Процесний і системний підхід до менеджменту якості"                

 

1. Що таке менеджмент якості? Його сутність? 

2. Поясніть 8 принципів управління якістю. 

3. Представте концептуальну модель системи менеджменту якості та 

поясніть її. 

4. Чим відрізняється процесний підхід до менеджменту від системного 

підходу? 

5. Який принцип цикла Демінга? 

6. Для чого потрібен процес безперервного вдосконалення? 

7. Які вимоги по безперервному вдосконаленню ви знаєте? 

8. Які є способи проведення безперервного вдосконалення? Поясніть їх. 

9. Напишіть основні визначення з ISO 9000:2008. 

 

Лекція 3 «Аудити і стандарт ISO 19011» 
 
1.Дайте визначення,що таке «Аудит» та розкрийте його сутність. 

     2. Які цілі аудиту? 

3.Для чого робляться аудити? 

4.Опишіть причини проведення аудиту 

5.Яка класифікація аудитів?Чим вони відрізняються один від одного? 

6.Які переваги внутрішнього аудиту в порівнянні з зовнішнім? 

7.Поясніть недоліки внутрішнього аудиту в порівнянні з зовнішнім. 

8. Які типи аудитів якості ви знаєте? 

     9. Які вимоги прописані в ISO 9001:2015 до внутрішніх аудитів? 

    10. Які існують види аудитів сертифікації? 

     11. Яка структура стандарту ISO 19011:2012? 

 



Лекція 4 «Керівництво внутрішнім аудитом»    
1. Для чого потрібна програма аудиту? 

2. Що повинна розглянути організація,плануючи програму аудитів? 

3.Наведіть основні етапи аудиту 

4. Що входить в «Збір інформації» (один із етапів аудиту)? 

5. Які дії аудитора при «Плануванні і підготовці» (один із етапів аудиту)? 

6. Які наради в ході аудиту повинен провести аудитор?  

7. Розкрийте мету вступної наради та дії аудитора в ході її проведення. 

8. Яка сутність заключної наради? 

9.За що несе відповідальність керівник групи в ході аудиту? 

10. Що включають в себе «Наступні дії» (один із етапів аудиту)? 

 

Лекція 5 «Контрольні листи» 

1.Що таке контрольний лист? 

2.Яка мета контрольного листа? 

3.Поясніть призначення контрольного листа. 

4.Наведіть недоліки контрольних листів 

5. Що таке контрольні листи для аудиту неформальних систем якості 

6. Що входить в підготовку контрольних листів? 

7. Який процесний підхід до контрольних листів? 

8.Наведіть приклад контрольного листа. 

 
Лекція 6 «Звіти про невідповідності та коригувальні дії» 

1.Дайте визначення,що таке невідповідність. 

2. Що таке звіти про невідповідність?Для чого вони потрібні? 

3.Які положення включає форма звіту про невідповідність? 

4.Поясніть,що таке об’єктивні докази. 

5.Яку класифікацію звітів про невідповідність ви знаєте? 



6.Які загальні зауваження до дій аудитора при складанні звіта про 

невідповідність? 

7.Для чого використовується матричний аналіз невідповідностей? 

8.Що таке коригувальна дія? 

9.Поясніть відповідальність між аудитором та аудируємим 

 
Лекція 7 «Аудитор. Роль, відповідальність та кваліфікація» 

1. Яка роль аудитора?  

2.За що несе відповідальність аудитор (член групи)? 

3. Які додаткові обов’язки провідного аудитора (керівника групи)?              

4. Чим внутрішній аудитор відрізняється від зовнішнього? 

5. Яка повинна бути кваліфікація аудитора? 

8. Якими особистими якостями повинен володіти аудитор? 

9. Які індивідуальні якості повинні бути присутніми в аудитора? 

 
Лекція 8 «Підхід до аудиту. Психологічні проблеми та спілкування»          
 

1. Яка важливість ефективного спілкування у процесі аудиту? 

2. Опишіть процес спілкування під час аудиту та його сутність. 

    3.Що таке інформація проти розуміння? 

    4.Які бар 'єри для ефективного спілкування ви знаєте?Наведіть їх. 

5. Створення клімату для ефективного спілкування. Як ви розумієте це 

поняття? 

      6. Які фактори повинні враховувати аудитори про створенні відповідного 

клімату для ефективного спілкування? 

     7. Які умови повинні бути для ефективного спілкування? 

8. Перерахуйте методи ефективного спілкування. 



      9. Що означає мистецтво слухати? 

 9. Як слухати ефективно? 

10.Які погані звички потрібно уникати під час слухання? 

11. Як аудитор має аналізувати свою аудиторію? 

12. В чому заключається важливість усного спілкування? 

      13. Яка техніка опитування повинна бути у аудитора? 

      14.Які типи питань використовуються на практиці аудиту?Опишіть їх. 

15.Що повинно сприяти успішному підходу до аудиту? 

 

Лекція 9 «Виконання аудиту» 

1. Які методи збору інформації в ході аудиту ви знаєте? 

2.Що включає в себе аналіз документів в ході аудиту? 

3. Для чого потрібне спостереження під час аудиту? 

4. Що таке маршрут аудиту? 

5. Поясніть, що таке аудит процесів та їх взаємодії. 

6. Що повинен зробити аудитор при підготовці до аудиту конкретного 

процесу? 

7. Розкрийте важливість ведення записів в ході аудиту.  

Лекція 10 «Складання звіту» 

1. Яка важливість ефективної звітності за результатами аудиту? 

2. Що таке якість звітів? 

3.Назвіть характеристики якості звіту. З якими аспектами вони пов’язані? 

4.Опишіть характеристики звіту за змістом. 

5.Опишіть характеристики звіту за формою. 

6. Що означає «Індекс якості»? 

7.Який має бути стиль звіту? 



8. Що таке заключний звіт? Що він може включати? 

Лекція 11 «Сертифікація внутрішніх аудиторів» 

1. Яка мета схем сертифікації аудитора? 

2. Як проходить сертифікація аудиторів в Міжнародному Регістрі 
Сертифікованих Аудиторів (IRCA)? 
3. Назвіть п`ять основних елементів, які включають критерії, що 
використовуються для сертифікації аудиторів. 
4. Як подавати заявку на сертифікацію аудитора? 

5. Що таке ресертифікація? Які умови повинен виконати аудитор для 

відновлення сертифікації? 

6. Назвіть основні пункти кодексу поведінки аудиторів   IRCA. 
 

Лекція 12 «Сертифікація аудиторів» 

1. Які вимоги висуваються до аудиторів? 

2. На право проведення яких видів робіт у сфері сертифікації атестують 

аудиторів? 

3. Від чого залежить спеціалізація аудитора? Наведіть приклади груп 

однорідної продукції. 

4. До виконання яких функцій залучаються аудитори з сертифікації 
продукції (послуг)? 
5. До виконання яких функцій залучаються аудитори з сертифікації систем 
якості? 
4. До виконання яких функцій залучаються аудитори з атестації 

виробництва? 

5. До виконання яких функцій залучаються аудитори з атестації 

випробувальних лабораторій? 

6. Які обов’язки аудитора менеджменту якості? 

7. За що несе відповідальність аудитор? Назвіть його права. 

8. Назвіть обов’язки,відповідальність та права головного аудитора. 

В яких випадках аудитору забороняється проведення аудиту? 

9. Поясніть необхідність оцінювання компетентності аудиторів. Які 

основні чотири етапи процесу оцінювання аудиторів ви знаєте? 



10.  Якими особистими якостями повинен володіти аудитор? 

     11. Які знання та навички дозволяють аудитору застосовувати відповідні 

принципи, процедури і методи при проведенні різних аудитів? 

12.  Які знання та навички необхідні аудитору при проведенні аудиту 

систем менеджменту якості? 

13.  Які специфічні знання та навички необхідні аудиторам систем 

менеджменту, пов`язані з особливостями систем і економічних 

секторів? 

14.  Які загальні знання та навички вимагаються від керівників команд з 

аудиту? 

15.  Яким чином забезпечується компетентність аудиторів та керівників 

команд з аудиту? 

16.  Як проводиться оцінювання аудиторів? 

17.  Наведіть приклади методів оцінювання. Як вибрати метод оцінювання? 

18.  Які основні вимоги до кандидата на отримання сертифіката 

«Сертифікований Внутрішній Аудитор» (СІА)? 

19.  Який порядок складання іспиту на отримання сертифіката СІА? 

20.  Які кваліфікаційні вимоги висуваються до кандидатів на отримання 

сертифікату аудитора, який видається Аудиторською Палатою України 

(АПУ)? 

21.  Який порядок подання документів до Аудиторської Палати України 

(АПУ)? 

22.  Який порядок розгляду документів і порядок формування груп для 

складання кваліфікаційного іспиту? 

23.  Як організовується і проводиться кваліфікаційний іспит? 

24.  Які правила поведінки кандидатів на кваліфікаційному іспиті (перший 

і другий етап) сертифікації аудиторів 

25.  Який порядок видачі сертифікатів та внесення інформації до бази 

даних аудиторів? 

26.  Що має містити сертифікат аудитора? 


