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1 Призначення та сфера застосування  

 

Методика встановлює порядок планування, проведення та документального оформлення 

внутрішніх аудитів системи управління якістю (далі СУЯ). 

Дія даної методики поширюється на всі підрозділи НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

2 Нормативна документація. Терміни, визначення та скорочення 

 

2.1 Нормативна документація 

ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник 

термінів»; 

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»; 

ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління». 

 

2.2 Терміни та визначення 

Терміни, поняття та їх визначення, що використано в даній методиці, відповідають 

ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 19011. 

 

Скорочення: 

СУЯ – система управління якістю; 

ПК СУЯ – представник керівництва з СУЯ; 

І – інструкція; 

МСЯ – методика системи управління якістю; 

ТФ – типова форма. 

 

3 Опис діяльності 

 

3.1 Загальні вимоги 

Внутрішні аудити провадяться, щоб встановити: 

а) відповідність системи управління якістю запланованим заходам, вимогам до системи 

управління якістю, встановленими ДСТУ ISO 9001 та організацією; 

б) результативність її запровадження та підтримки. 

Для досягнення встановлених цілей у ході проведення внутрішніх аудитів повинні бути 

виконані наступні завдання: 

- перевірка і оцінка відповідності діяльності структурних підрозділів НТУ 

«Дніпровська політехніка» у сфері якості запланованим заходам; 

- встановлення відповідності або невідповідності процесів СУЯ вимогам, встановленим 

у документації СУЯ; 

- перевірка результативності коригувальних дій, запланованих за результатами 

попереднього внутрішнього аудиту; 

- визначення результативності впровадженої СУЯ з погляду досягнення цілей, 

встановлених у сфері якості; 

- визначення можливості поліпшення і вдосконалення СУЯ; 

- збір і реєстрація даних для аналізування СУЯ з боку керівництва; 

- збір і реєстрація даних з метою вимірювання, моніторингу і аналізу результативності 

процесів СУЯ. 
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 Для того, щоб аудит був результативним і надійним засобом підтримування політики у 

сфері якості та забезпечував інформацією, щодо поліпшування діяльності необхідно 

дотримуватися наступних принципів: 

1. Дотримання етичних норм − основа професіоналізму. 

 Аудитори мають: 

- виконувати свою роботу чесно, старанно та відповідально; 

- знати та дотримувати будь-які правові вимоги; 

- демонструвати свою компетентність під час виконування своєї роботи; 

- виконувати свою роботу неупереджено, тобто залишатися справедливими й безсторонніми 

у всіх своїх справах; 

- бути здатними протистояти будь-якому тиску, який міг би вплинути на їхні судження під 

час здійснювання аудиту. 

2. Чесність у поданні результатів − зобов’язання звітувати правдиво й коректно. 

 Треба, щоб дані аудиту, висновки аудиту та звіти про аудит, правдиво й коректно 

відображали аудиторську діяльність. У звітах потрібно наводити суттєві перешкоди, які мали 

місце під час проведення аудиту, а також неузгодженості в судженнях між групою з аудиту та 

об’єктом аудиту. Треба, щоб подання інформації було правдивим, коректним, об’єктивним, 

своєчасним, чітким і вичерпним. 

3. Належна професійна ретельність − прояв старанності та розсудливості у здійсненні аудиту. 

Аудитори мають виявляти належну старанність відповідно до важливості виконуваного 

ними завдання та довіри до них з боку замовника аудиту. Важливою особливістю у виконанні 

їхньої роботи з належною професійною ретельністю є здатність висловлювати вмотивовані 

судження в усіх ситуаціях, пов’язаних з аудитом. 

4. Конфіденційність − захищеність інформації. 

 Аудитори мають виявляти обачність у використанні та забезпечувати конфіденційність 

інформації, отримуваної під час виконання своїх обов’язків. Аудитор не повинен використовувати 

інформацію для власної вигоди, чи у спосіб, який завдає шкоди законним інтересам об’єкта 

аудиту. Це стосується також належного поводження з особливо важливою та конфіденційною 

інформацією. 

5. Незалежність − основа неупередженості аудиту та об’єктивності висновків аудиту. 

Аудитори мають бути незалежними від керівників робіт, аудит яких провадять. Аудитори 

мають підтримувати об’єктивність протягом усього процесу проведення аудиту для забезпечення 

того, щоб дані та висновки аудиту базувалися лише на доказі аудиту. 

6. Підхід, що базується на доказі − раціональний метод формування надійних і відтворюваних 

висновків аудиту в систематичному процесі аудиту. 

 Треба, щоб доказ аудиту можна було перевірити. Узагалі його базуватимуть на вибірках 

наявної інформації, оскільки аудит провадять протягом обмеженого проміжку часу та за 

обмежених ресурсів. Треба забезпечувати належне використання вибірки, оскільки це тісно 

пов'язано з довірою, на яку можуть заслуговувати висновки аудиту.  

 

3.2 Формування програми внутрішнього аудиту 
Планування аудитів здійснюється шляхом складання начальником відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти програми внутрішніх аудитів (ТФ-9.2-01-01) на поточний рік.  

Розроблений проект програми внутрішнього аудиту узгоджує ПК СУЯ і затверджується 

Вченою радою університету та вводиться у дію наказом ректора. 

Додатково, за рішенням ПК СУЯ, можуть бути проведені позапланові внутрішні аудити. 

Причинами проведення позапланових внутрішніх аудитів можуть бути: 

- результати попередніх перевірок; 



Національний технічний  

університет  

«Дніпровська політехніка» 

Система управління якістю 

ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001, ІDT) 
Редакція 1 

Методика системи управління якістю 
МСЯ 9.2-01 

ВНУТРІШНІ АУДИТИ 
 

 

Зміна                                                            стор. 6 з 15 
 

 

     

- зміни організаційної структури НТУ «Дніпровська політехніка»; 

- впровадження нових, або значні зміни діючих документів системи управління якістю та ін. 

Програма внутрішнього аудиту повинна бути розроблена і затверджена на початку поточного 

року.  

 

3.3 Визначення цілей, сфери та критеріїв окремого внутрішнього аудиту 
Для кожного окремого внутрішнього аудиту начальник відділу внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти розробляє План перевірки (ТФ 9.2-01-02), де визначає цілі, сферу та критерії 

аудиту, які повинні бути узгоджені з загальними цілями програми внутрішнього аудиту.  

Цілі аудиту визначають те, що треба здійснити за окремим внутрішнім аудитом, і можуть 

охоплювати наступне: 

− визначення ступеня відповідності об’єкта внутрішнього аудиту критеріям аудиту; 

− визначення ступеня відповідності видів робіт, процесів і послуг вимогам документації 

СУЯ; 

− оцінювання здатності СУЯ забезпечувати відповідність правовим, нормативним і 

договірним вимогам; 

− оцінювання результативності СУЯ щодо досягнення її конкретних цілей; 

− визначення сфер потенційного поліпшування СУЯ. 

ПК СУЯ у Плані перевірки визначає членів групи аудиту для проведення конкретного 

внутрішнього аудиту. 

Групу з проведення аудиту треба формувати з урахуванням компетентності, необхідної для 

досягнення цілей окремого внутрішнього аудиту в межах визначеної сфери. Якщо є тільки один 

аудитор, він має виконувати всі належні обов’язки керівника групи з проведення аудиту. 

Процеси визначання компетентності, необхідної для членів групи з проведення аудиту та 

оцінювання аудиторів, наведено у п. 3.10 цієї методики. 

ПК СУЯ, визначає у План перевірки відповідального за проведення окремого внутрішнього 

аудиту − керівника групи з проведення аудиту. Не пізніше ніж за два тижні до проведення 

внутрішнього аудиту, начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти направляє 

керівнику групи з проведення аудиту План перевірки.  

 

3.4 Розпочинання аудиту 
Керівник групи з проведення аудиту, не пізніше ніж за тиждень до проведення внутрішнього 

аудиту, повинен зв’язатися з представниками об’єкта аудиту для: 

− інформування про цілі, сферу, методи аудиту та склад групи з проведення аудиту; 

− запита відповідних документів і протоколів для цілей планування. 

Керівник групи з проведення аудиту, враховуючи достатність і відповідність інформації для 

планування та проведення аудиту, адекватність співпраці з боку об’єкта аудиту, достатність часу 

та ресурсів для проведення аудиту, встановлює можливість здійснення аудиту, щоб мати достатню 

впевненість у тому, що цілі аудиту можуть бути досягненні. 

 

3.5 Підготування до аудиторської діяльності 
Група з проведення аудиту повинна критично проаналізувати відповідну документацію СУЯ 

об’єкта аудиту, щоб зібрати інформацію для підготування аудиторської діяльності та застосованих 

робочих документів та провести загальний огляд обсягу документації СУЯ, щоб виявити можливі 

невідповідності. 

Члени групи з проведення аудиту мають зібрати та критично проаналізувати інформацію, 

доречну для їхніх завдань з аудиту, і підготувати робочі документи, необхідні для посилання на 

них та для протоколювання доказів аудиту.  
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Ці робочі документи можуть охоплювати: 

− переліки контрольних запитань; 

− плани вибіркового перевіряння під час проведення аудиту; 

− бланки для реєстрування інформації. 

 

3.6 Здійснення аудиторської діяльності 
Аудиторську діяльність здійснюють у наступної послідовності: 

− проведення попередньої наради; 

− критичне аналізування документів під час проведення внутрішнього аудиту; 

− збирання та перевірка інформації; 

− підготування даних аудиту; 

− підготування висновків аудиту; 

− проведення заключної наради. 

Призначеність попередньої наради − повідомлення про проведення аудиту та роз’яснення 

характеру аудиту.  

Критичне аналізування документів проводиться, щоб: 

− визначити відповідність задокументованої СУЯ критеріям аудиту; 

− зібрати інформацію на підтримання аудиторської діяльності. 

Члени групи з проведення аудиту, повинні збирати інформацію, доречну для цілей, сфери та 

критеріїв аудиту, за допомогою належної вибірки та перевірки. Як доказ аудиту, треба визнавати 

лише ту інформацію, яку можна перевірити. Доказ аудиту, на якому базують дані аудиту, треба 

запротоколювати.  

Методи збирання інформації охоплюють наступне: 

− опитування; 

− спостерігання; 

− критичне аналізування документів, зокрема протоколів. 

Члени групи з проведення аудиту проводять оцінку зібраних доказів аудиту за критеріями 

аудиту та визначають дані аудиту. Дані аудиту можуть вказувати на відповідність або на 

невідповідність критеріям аудиту, або вказувати на можливості для його поліпшування.  

Невідповідності та докази аудиту, що їх стосуються, треба запротоколювати в протоколі 

невідповідності (ТФ 9.2-01-04).  

Невідповідності треба критично проаналізувати за участю представників об’єкта аудиту, щоб 

отримати підтвердження правильності доказу аудиту та зрозумілості невідповідностей.  

Протоколи невідповідностей (ТФ 9.2-01-04) оформлюються керівником групи з проведення 

аудиту та надаються керівнику об’єкту аудиту для ознайомлення та розробки корекцій і 

коригувальних дій. 

Після отримання протоколів невідповідностей, керівник об’єкту аудиту, зобов’язаний 

упродовж 3-х робочих днів провести аналіз виявлених невідповідностей, визначити їх причини, 

розробити корекції та коригувальні заходи, визначити терміни їх виконання, внести їх у протоколи 

невідповідностей та узгодити з керівником групи з проведення аудиту. 

Якщо для усунення невідповідностей та їх причин потрібна участь інших підрозділів, керівник 

об’єкту аудиту, оформлює службову записку на ПК СУЯ з запитом на проведення коригувальних 

дій, про що здійснюється запис у протоколі невідповідності. 

Оформлені оригінали протоколів невідповідностей керівник групи з проведення аудиту, 

повинен надати начальнику відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, копії – 

керівнику об’єкта аудиту. 
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3.7 Підготування та подання звіту про внутрішній аудит 
За результатами проведення внутрішнього аудиту керівник групи з проведення аудиту має 

оформити звіт про внутрішній аудит (ТФ 9.2-01-03).  

Звіт про внутрішній аудит має бути складено та направлено разом з оформленими 

протоколами невідповідностей (за наявністю) відповідальному за супровід СУЯ протягом 3-х 

робочих днів з дня оформлення протоколів невідповідностей. У разі затримання, про його 

причини, треба повідомити керівника об’єкта аудиту та відповідального за супровід СУЯ. 

Аудит уважають завершеним, якщо виконано всі роботи за планом внутрішнього аудиту. 

 

3.8 Виконування подальших дій за результатами внутрішнього аудиту 
Начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти контролює виконання 

запланованих заходів у зазначений термін. У разі необхідності перенесення термінів виконання 

запланованих заходів керівник об’єкту аудиту оформлює службову записку на ПК СУЯ з 

вказівкою причини перенесення термінів. 

Керівник об’єкту аудиту повинен у зазначений термін повідомити керівника групи аудиту 

про виконання запланованих заходів та надати всі необхідні дані, підтверджуючі їх виконання. 

Керівник групи з проведення аудиту зобов'язаний перевірити виконання і результативність 

корекцій і коригувальних заходів. Результати виконання запланованих дій керівник групи з 

проведення аудиту повинен зареєструвати в оригіналі (у начальника відділу внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти). Перевіряння повноти виконання та результативності 

запланованих дій також може бути частиною наступного внутрішнього аудиту.  

 

3.9 Критичне аналізування та поліпшування програми аудиту 
Відповідальний за супровід СУЯ по закінченню виконання програми внутрішніх аудитів 

оформлює звіт про критичне аналізування програми внутрішніх аудитів (ТФ 9.2-01-05), який 

направляється ПК СУЯ для розгляду та критичного аналізу програми внутрішнього аудиту, щоб 

оцінити чи було досягнуто її цілі. 
 

 

3.10 Компетентність внутрішніх аудиторів 
Аудитори, що виконують внутрішні аудити СУЯ, повинні пройти відповідну підготовку, 

мати практичні навички проведення аудиту, бути ознайомлені з рекомендаціями ДСТУ ISO 19011 

і з вимогами цієї МСЯ. 

Кваліфікація внутрішніх аудиторів повинна відповідати критеріям відповідно до таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Критерії оцінки Аудитор Головний аудитор 

Освіта  Вища або середнє спеціальна  Вища  

Досвід роботи 2 роки 5 років 

Компетентність 

аудитора 

Знання вимог ДСТУ ISO 9001, 

вимог документації СУЯ 

підприємства. 

Знання принципів, методів 

проведення внутрішніх аудитів 

СУЯ відповідно до вимог ДСТУ 

ISO 19011.  

Знання вимог ДСТУ ISO 9001, 

вимог документації СУЯ 

підприємства. 

Знання принципів, методів 

проведення внутрішніх аудитів 

СУЯ відповідно до вимог ДСТУ 

ISO 19011. 
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Аудиторська 

підготовка 

Теоретична підготовка по курсу 

«Внутрішній аудит». 

Теоретична підготовка по курсу 

«Внутрішній аудит». 

Досвід проведення 

аудитів 

_ 2 аудита 

Начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти надає представнику 

керівництва пропозиції щодо персонального складу групи внутрішніх аудиторів та готує план 

підготовки внутрішніх аудиторів (за необхідності). 

Підготовка й оцінювання внутрішніх аудиторів проводиться відповідно до затвердженого 

плану підготовки шляхом: 

− навчання у зовнішній установі, яка надає послуги з підготовки внутрішніх аудиторів; 

− підготовки згідно з програмою, затвердженою в НТУ «Дніпровська політехніка»; 

− стажування при проведенні аудитів під керівництвом головного аудитора. 

Аудитори мають підтримувати свою компетентність щодо здійснення внутрішніх аудитів, 

регулярно беручи участь в аудитах СУЯ та постійно підвищуючи кваліфікацію, шляхом набуття 

додаткового досвіду роботи та самоосвіти. 

 

4 Записи 

Найменування протоколу 
Розсилка  Зберігання Вилу-

чення  

Вимоги до 

оформлення Носій Місце Термін 

Програма внутрішніх аудитів 

системи управління якістю 
____  на 20_р. 

_ ПН Відділ 

внутрішньог

о 

забезпеченн

я якості 

вищої освіти 

3  

роки 

Знищ. ТФ 9.2-01-01 

План внутрішнього 

аудиту 

Керівник 

групи з 

проведенн
я аудиту 

ПН 3  

роки 

Знищ. ТФ 9.2-01-02 

Звіт про внутрішній аудит № 

____ 

Керівник 

підрозділу 

ПН 3  

роки 

Знищ. ТФ 9.2-01-03 

Протокол невідповідності № 
__ до звіту внутрішнього 

аудиту № __ від ___ 

Керівник 
підрозділу 

ПН 3  
роки 

Знищ. ТФ 9.2-01-04 

Звіт за результатами 
проведення внутрішніх 

аудитів у 20__    році 

ПК СУЯ ПН 3 роки Знищ. ТФ 9.2-01-05 
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ТФ 9.2-01-01 
 

Затверджую: 

Ректор 

_______________  
«____» ______________ 20__р. 

 

ПРОГРАМА 

внутрішніх аудитів системи управління якістю 

____ на 20___р. 

 

№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ/процес 

Термін 

проведення 
Критерії аудиту 

Примітки, 

(№ звіту або 

відмітка про 

перенесення) 

     

 
 

Представник керівництва по СУЯ ____________________  

     «___» _____________ 20__р. 

 

Начальник відділу внутрішнього  

забезпечення якості вищої освіти ______________________ 

     «___» _____________ 20__р. 

ТФ 9.2-01-02 

 

План внутрішнього аудиту  
 

Підрозділ  

Процеси  

Цілі аудиту:  

Критерії аудиту  

Підстава для проведення 

аудиту 

 

Термін проведення аудиту   

Склад групи з проведення 

аудиту 

 

 

Керівник групи з проведення аудиту ____________________ 

 

С планом ознайомлені _______________________ 

Члени групи з проведення аудиту __________________________ 
 ___________________________ 

 

Керівник об’єкту аудиту _______________________ 
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ТФ 9.2-01-03 

ЗВІТ ПРО ВНУТРІШНІЙ АУДИТ № ________ 

 

Підрозділ  

Процеси  

Цілі аудиту:  

Критерії аудиту  

Підстава для проведення 

аудиту 

 

Термін проведення 

аудиту  
 

Склад групи з проведення 

аудиту 

 

 

Результати аудиту: 

№ Процес Критерії 
Оцінка ступеня дотримання 

критерію 
№ протоколу 

невідповідності 
відповідає не відповідає 

      

 

Висновок за результатами аудиту: 

_________________________________________________________________________________ 

Пропозиції щодо поліпшення: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Керівник групи з 

проведення 

аудиту: 

Аудитори: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________ 

________ 

________ 

________ 

 

________ 

________ 

________ 

________ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

Керівник об’єкту 

аудиту 
    

 (Посада) (Дата) (Підпис) (П.І.Б.) 
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ТФ 9.2-01-04 

Протокол невідповідності № ___ до звіту внутрішнього аудиту № ____ від _________ 
Підрозділ: Дата 

Пункт документа, який встановлює вимоги: 

 

Керівник групи з 

проведення аудиту:  
Аудитори: 

 Керівник об’єкту аудиту: 

(ПІБ) 

(ПІБ)   

І  НЕВІДПОВІДНІСТЬ 

Зміст невідповідності: 

 

Керівник групи з проведення аудиту: 
(підпис) 

 

ІІ  КОРЕКЦІЇ, КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ 

Заходи по усуненню (корекції) невідповідності: 

 

Дата виконання:  

Причина невідповідності: 

 

 

 

 

 

Заходи по усуненню причини невідповідності  (корегувальні дії): 

 
Дата виконання: 

Керівник об’єкту аудиту: 

(підпис) 
Керівник групи з проведення аудиту: 
(підпис) 

ІІІ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАХОДІВ  

Невідповідність усунена: ТАК/НІ (підкреслити) 
Фактична дата виконання: 

Керівник групи з проведення аудиту: 
(підпис) 
 

Причина невідповідності усунена: ТАК/НІ (підкреслити) 
Фактична дата виконання: 

Керівник групи з проведення аудиту: 
(підпис) 
 

Зауваження:  
Керівник групи з проведення аудиту: 
(підпис) 
Примітка:  
Розділ 1 заповнюється керівником групи з проведення аудиту на протязі 2 робочих днів з дня проведення заключної 

наради. 

Розділ 2 заповнюється керівником об’єкту аудиту на протязі 3 робочих днів з дня надання протоколу та 

узгоджується з головним аудитором. 

Розділ 3 заповнюються керівником групи з проведення аудиту після перевірки виконання запланованих дій. 

Остаточно заповнений протокол передається керівником групи з проведення аудиту відповідальному за супровід 

СУЯ для зберігання. 
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ТФ 9.2-01-05 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор 

__________ _____________ 

«__» _________ 20 __р.  

ЗВІТ  

за результатами проведення внутрішніх аудитів у 20__   році. 
 

1. Виконання програми проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю  
Аудитів 

заплановано 
Аудитів 

виконано 
В 

заплановані 

терміни 

З перенесенням 
термінів/причини 

Аудитів не 
виконано/причини 

Аудитів 
позапланових/причини 

      

 

2. Аналізування виявлених невідповідностей 

Об’єкт аудиту Кількість невідповідностей Рецидиви 

невідповідностей  За звітний період За попередній 

звітний період 

Тренд 

+\- 

Всього     

 

Критерії 

аудиту 

Кількість невідповідностей Рецидиви 

невідповідностей 

 За звітний період За попередній 

звітний період 

Тренд 

+\- 

Всього     

 

3. Виконання корекцій та коригувальних дій, запланованих за результатами внутрішніх 

аудитів 

Об’єкт, 

відповідальний 

за виконання 

Дій 

заплановано 

Дій виконано Не 

виконано 

Причини 

невиконання 
У 

запланований 

термін 

З 

перенесенням 

термінів 

Всього      

 

4. Пропозиції щодо поліпшення за результатами внутрішніх аудитів 

Об’єкт аудиту Керівник групи з 

проведення 

аудиту 

Пропозиції щодо поліпшення Тренд 

(порівняння з попереднім 

звітним періодом) 
+\- 

Пропоноване Впроваджене  

Всього     

 

5. Пропозиції щодо поліпшення процесу «Внутрішній аудит»: 

____________________________________________________________________________ 

 

Начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

__________________ ______________ «___» ________ 20__
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 
 

Зміна Номера листів 
Всього 

листів 

Номер 

повідом-

лення 
Підпис 

Дата 

внесення Номер 
Дата 

введення 
Змінених Замінених Нових 

Ану-

льованих 
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ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛА 

________________________________________ 

(найменування підрозділу) 
 

№ 

п/п 

Дата 

ознайомлення 
Посада П. І. Б. Підпис 
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