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Термін «слід» використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби 

відповідності вимогам стандарту. Орган Оцінки Відповідності (ООВ) може виконувати це 

еквівалентним шляхом, за умови, що це може бути продемонстровано Органу з Акредитації (ОА).  

Термін «повинен» («має») використовується в цьому документі, щоб вказати ті умови, які є 
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ОЦІНЮВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОРГАНУ З 

СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО З ISO/IEC17021:2011 

1. ВСТУП 

Метою цього документу є забезпечення узгодженого підходу органів з акредитації до 

оцінки менеджменту компетентності органу з сертифікації (ОС) згідно ISO/IEC 17021: 

2011. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ 

В даному документі застосовуються наступні визначення: 

2.1 Процес сертифікації:   сукупність пов’язаних з сертифікацією функцій від моменту 

                                           прийняття заявки до надання і підтримання дії сертифікату. 

2.2 Функція з сертифікації: етап процесу сертифікації, наприклад, аналіз заявки, аудит,  

                                             прийняття рішення щодо сертифікації (див.  ISO/IEC 17021:   

                                             2011 Додаток А). 

2.3 Очікувані результати: вихідні дані функції з сертифікації, які відповідають вимогам   

ISO/IEC 17021: 2011, а також цілям процесу сертифікації, яку 

здійснює ОС. 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1 ОА повинен упевнитись у спроможності ОС продемонструвати, що весь персонал, 

виконуючий функцій з сертифікації, має необхідну компетенцію. 

3.2 ОА повинен запевнитись, що ОС визначив свій процес сертифікації та очікувані 

результати, які мають бути досягнуті для кожної функції сертифікації. Оцінка ОА 

компетентності ОС повинна базуватись на: 

(а) задокументованому органом з сертифікації процесі визначення критеріїв 

компетентності; 

(b) результатах процесу визначення критеріїв компетентності; 

(c) оцінці ОС свого персоналу, а також 

(d) брати до уваги очікувані результати для кожної функції з сертифікації та того, чи були 

вони досягнуті. 

3.3 Функції з сертифікації, для яких ОС повинен визначити критерії компетентності, а ОА 

повинен запевнитись в цьому, включають наступні (але не обмежуються ними): 

(а) Аналіз заявки (див. приклад 3.5 нижче); 

(b) розробка програми аудиту; 

(c) підготовка плану аудиту; 

(d) призначення аудиторської групи; 
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(e) проведення аудиту та звітування; 

(f) аналіз звітів та прийняття рішення щодо сертифікації; 

(g) підтримання дії сертифікату. 

Додаток А даного документу є інформативним і наводить приклади бажаних результатів 

для вищезазначених функцій з сертифікації. ОС може зазначити інші очікувані результати 

для функцій з сертифікації. 

3.4 ОА повинен упевнитись, що ОС визначив критерії компетентності для: 

(a) нагляду за процесом сертифікації зі сторони керівництва; 

(b) членів свого комітету із забезпечення неупередженості; 

(c) персоналу, що проводить внутрішній аудит, а також 

(d) персоналу, відповідального за оцінку та моніторинг компетентності та 

продуктивності персоналу, що виконує функції з сертифікації 

3.5 ОА повинен розглядати об’єктивні докази того, що ОС досягнув очікуваних 

результатів в усіх функціях сертифікації (див. Додаток А даного документу), в якості 

показника ефективності процесів визначення та оцінки компетентності. ОА повинен 

розглядати об’єктивні докази того, що ОС не в змозі досягнути очікуваних результатів в 

будь-якій функції з сертифікації, як показник того, що процеси визначення та оцінки 

компетентності можуть бути неефективними. 

ПРИМІТКА: Нездатність ОС досягнути очікуваних результатів для певної функції 

з сертифікації також може бути ознакою того, що процедури ОС для цієї функції є 

неефективними або не були реалізовані. 

Наприклад, у випадку розгляду заявки, для того, щоб визначити, чи має ОС 

компетентних членів аудиторської групи, яких він може призначити, та щоб 

визначити час аудиту, ОА повинен упевнитись в тому, що ОС:  

a) визначив очікувані результати (див. d) нижче) для цієї функції процесу 

сертифікації; 

b) визначив ефективні критерії компетентності персоналу, який виконує дану 

функцію;  

c) може надати об’єктивні докази того, що персонал, який виконує дану функцію, 

продемонстрував свою відповідність критеріям компетентності, а також 

d) в тому, що результат цієї функції процесу сертифікації досягнув очікуваних 

результатів шляхом: 

і) надання доказів, що технічна галузь(галузі) організації, яка має 

підлягати аудиту, була розподілена правильно; 

іі) надання доказів того, що призначені аудитори володіють необхідною 

компетенцією у відповідній технічній галузі(галузей), та 
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ііі) надання доказів того, що для аудиту було виділено достатню 

кількість часу, на основі інформації, наданої заявником/сертифікованим 

клієнтом, а також на основі даних попередніх аудитів. 

3.6 ОА повинен проводити оцінку процесу та процедур, встановлених ОС для визначення 

критеріїв компетентності та оцінки компетентності для того, щоб впевнитись, що 

персонал, оцінений як компетентний, постійно досягає очікуваних результатів в усіх 

функціях з сертифікації. 

3.7 ОА повинен впевнитись, що ОС має відповідні записи про впровадження своїх 

процесів визначення та оцінки компетентності, а також що ОС може продемонструвати 

ефективність своїх методів оцінки та постійно досягає очікуваних результатів. 

 

4. ТЕХНІЧНІ ГАЛУЗІ 

4.1 ОА повинен впевнитись, що ОС визначив технічні галузі, в яких він надає послуги з 

акредитованої сертифікації, а також що вони входять в загальну сферу акредитації ОС. ОС 

є відповідальним за визначення технічних галузей, в яких виконується робота, виходячи зі 

спільності процесів, впливу на навколишнє середовище та пов’язаних з цим аспектів, 

ризиків тощо. 

(а)  Технічні галузі не обов’язково мають бути визначені за допомогою сфер 

акредитації. Цілком можливо, що одна сфера акредитації може охоплювати 

більш ніж одну технічну галузь, наприклад сфера СУЯ 38* «Охорона здоров’я 

та соціальна робота» може охоплювати: 

Ветеринарні послуги 

Послуги закладів охорони здоров’я 

Медична та стоматологічна практика 

Послуги з догляду 

Соціальна робота 

 

Так само, Сфера СУЯ 28* «Будівництво» може передбачати широке коло 

діяльності від фарбування та оздоблювальних робіт до капітального  та 

громадського будівництва. 

*Див. IAF ID1: 2010 Інформативний документ для Сфер акредитації СУЯ. 

(b) В деяких випадках одна технічна галузь може бути пов’язана з більш ніж 

однією сферою акредитації. Наприклад, виробництво пакувальних 

поліетиленових пакетів може стосуватись як сфери СУЯ 9 «Поліграфічні 

компанії», так і Сфери СУЯ 14 «Гумові та пластикові вироби». 

4.2 ОА повинен впевнитись в тому, що задокументовані критерії компетентності для 

технічної галузі ОС: 

(a)  були сформульовані по відношенню до компетентності (тобто, якими є 

обов’язкові знання та навички для цієї технічної галузі); 
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       ПРИМІТКА: У певних випадках, наприклад, у випадку лікарняної практики, 

свідоцтво про кваліфікацію та професійна реєстрація у відповідному 

національному органі можуть частково розглядатись як свідоцтво 

компетентності в технічній галузі. 

(b) охоплюють всі відповідні аспекти даної технічної галузі, тобто зазначені всі 

відповідні знання (наприклад, знання правових вимог, процесів, продукції, 

методів контролю) для даної технічної галузі. 

4.3 ОА повинен шукати докази, що ОС має можливість продемонструвати компетентність 

в усіх функціях з сертифікації по всій технічній галузі шляхом досягнення очікуваних 

результатів для кожної функції з сертифікації. ОА повинен шукати докази, що ОС має 

відповідні процеси, що гарантують постійність такої практики. 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

5.1 ОА повинен впевнитись в тому, що ОС задокументував вимоги до кваліфікації, 

необхідної для встановлення і підтримання критеріїв компетентності для кожної технічної 

галузі. Ці вимоги до кваліфікації можуть бути отримані із зовнішніх ресурсів. 

5.2 ОА повинен впевнитись, що процес визначення ОС критеріїв компетентності 

встановлює знання та навички, необхідні для персоналу, який виконує всі функції з 

сертифікації в кожній зі своїх технічних галузей та для кожного стандарту системи 

менеджменту або специфікації. 

(a) Для деяких функцій з сертифікації, покладених на окремих осіб, 

компетентність може вкладатись у схему процесу. Наприклад, ІТ-система ОС 

може містити детальну інформацію про аудиторів та технічні галузі, в яких 

вони були оцінені як компетентні, і може пропонувати кандидатури 

аудиторів, які є компетентними для проведення аудиту конкретної організації. 

У такому випадку ОА повинен впевнитись, що ОС контролює процес 

належним чином і в змозі досягти очікуваних результатів. 

       ПРИМІТКА: Належний контроль може включати в себе обмеження прав 

доступу, захист паролями тощо. 

(b) Для персоналу, який бере участь в аналізі заявок, складанні аудиторських 

груп, визначенні часу аудиту, аналізі  звітів та прийнятті рішень щодо 

сертифікації, немає необхідності володіти компетентністю в усіх сферах в тій 

самій мірі, як і аудитори. Наприклад, відповідно до Додатку А ISO/IEC 17021, 

персонал, який аналізує звіти та приймає рішення щодо сертифікації, повинен 

володіти компетентністю, еквівалентною до тієї, якою володіють аудитори у 

знанні процесів ОС, але не у знанні сфери діяльності клієнтів чи 

аудиторських принципів, практики та методів. 

(c) Особи, призначені для виконання функцій з сертифікації, не обов’язані 

повинні кожен окремо мати всю необхідну компетентність за умови, щоб ОС 

може продемонструвати колективну компетентність виконувати ці функції. 

Наприклад, відповідальний за прийняття рішення щодо сертифікації може не 
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бути компетентним в усій сфері діяльності клієнта, але якщо аналіз звіту був 

проведений незалежним технічним експертом – колективна компетенція 

очевидна. 

(d) Компетенція, необхідна для аудиторської групи, може різнитись в залежності 

від сфери аудиту. Наприклад, сфера перевірки в рамках інспекційного 

контролю може бути вужче, ніж у випадку первинної оцінки. ОА повинен 

впевнитись, що ОС має процес, який забезпечує колективну компетентність 

команди з аудиту для проведення окремої перевірки. 

 

6. ПРОЦЕСИ ОЦІНКИ 

6.1 ОА повинен впевнитись, що ОС має задокументовані процеси для первинної та 

послідуючої оцінки компетентності всього персоналу, який бере участь в управлінні та 

виконанні всіх функцій з сертифікації. ОА повинен шукати об’єктивні докази того, що ОС 

провів оцінку даного персоналу у відповідності з власними задокументованими 

процесами. 

(а) Додаток В ISO/IEC 17021 (який є інформативним і не є нормативним) містить 

корисну настанову щодо деяких методів, які можуть бути використані ОС для 

оцінки компетентності. Проте, ОС має право використовувати інші методи 

оцінки компетентності. Які б методи ОС не використовував для оцінки 

компетентності, ОА повинен переконатись, що ОС може продемонструвати 

ефективність цих методів для підтвердження компетентності.  

(b) ОС може взяти до уваги, але не спиратись виключно на минулі досягнення 

персоналу, які свідчать про його спроможність досягати очікуваних 

результатів у доручених йому завданнях. ОА повинен впевнитись у тому, що 

дана доведена спроможність заснована на проведенні ОС оцінки результатів 

відповідної функції з сертифікації, наприклад, на записах, звітах та іншій 

інформації, яка може слугувати доказом того, що персонал володіє знаннями 

та навичками у відповідності до встановлених в документах критеріях 

компетентності.   

6.2 У випадку, коли ОС залучає зовнішніх та нових співробітників, які, можливо, були 

оцінені як компетентні іншим акредитованим органом з сертифікації, ОА повинен 

впевнитись, що ОС виконує свою власну оцінку даних співробітників у відповідності зі 

своїми власними критеріями компетентності. Тим не менш, ОС може взяти до уваги 

результати оцінки (за наявності повних записів оцінки) іншого акредитованого органу з 

сертифікації, але не спиратись виключно на них при проведенні своєї оцінки. 

6.3 Сертифікація в рамках схеми сертифікації персоналу, акредитованого відповідно до 

ISO/IEC 17024, може бути використана для демонстрації компетентності персоналу в 

межах сфери схеми. ОА повинен шукати свідчення того, що ОС визначив, які з його 

критеріїв компетентності не входять до сфери дії схеми сертифікації персоналу, та що ОС 

здійснив свою власну оцінку у відповідності з цими критеріями. 
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6.4 Якщо схема сертифікації персоналу не акредитована, це може слугувати лише ознакою 

того, що співробітники володіють певними знаннями та навичками, та ОА повинен 

впевнитись, що ОС здійснює свою власну оцінку компетентності на основі критеріїв, 

встановлених схемою. 

6.5 ОА повинен впевнитись в тому, що ОС в змозі виявити, наскільки і в якій частині 

кожен окремий спеціаліст, послуги якого стали доступними органу з сертифікації, впливає 

на загальну компетентність ОС. Наприклад, цілком можливо, що після того, як аудитор, 

який володіє компетентністю в конкретній технічній галузі, припиняє роботу в органі з 

сертифікації, ОС більше не в змозі продемонструвати компетентність у певній технічній 

галузі. При таких обставинах ОА повинен шукати докази того, що ОС визначив межі для 

своєї спільної компетентності та впливу на свої послуги з сертифікації. 

 

 

Кінець обов’язкового документу IAF щодо оцінки менеджменту компетентності органів з 

сертифікації у відповідності до ISO/IEC 17021: 2011. 
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ДОДАТОК А – Інформативний 

Приклади очікуваних результатів  функцій з сертифікації 

Функція з 

сертифікації 

Очікувані результати 

Аналіз 

заявки 

∙  сфера знаходиться в рамках компетентності органу з сертифікації; 

∙ заявлені сфера чітко визначена у відповідності зі специфікою 

продукції/послуг заявника та системи менеджменту; 

∙ технічні галузі організації, які підлягають аудиту, визначені та 

розподілені; 

∙ призначено достатню кількість аудиторів; 

∙ призначені аудитори володіють необхідною компетентністю у 

відповідності з: 

і. функціями аудиту, на які вони призначені, наприклад, керівник 

аудиторської групи;  

іі. процесами та операціями, на які вони призначені; 

ііі. відповідними стандартами системи менеджменту; 

іv. схемою сертифікації, де це необхідно. 

∙ для проведення аудиту виділено достатню та обґрунтовану кількість часу 

у відповідності з IAF MD1 та IAF MD5 (для системи менеджменту якості 

та системи менеджменту навколишнього середовища) або іншими 

специфічними вимогами для конкретних схем сертифікації на основі 

аналізу інформації, наданої заявником/сертифікованим замовником. 

∙ заявки про передачу сертифікації оброблені у відповідності з вимогами 

IAF MD2. 

Складання 

програми 

аудиту 

∙ програма аудитів з метою нагляду та повторної сертифікації розроблена у 

відповідності з ISO/IEC 17021; 

∙ правильне застосування IAF MD 1 на декількох виробничих об’єктах 

замовника. 

Планування 

строків 

аудиту 

∙ програма аудиту відповідає ISO/IEC 17021; 

∙ тривалість та строки аудиту узгоджені з клієнтом. 

Призначення 

аудиторської 

групи 

∙ колективна компетентність аудиторської групи відповідає специфіці 

продукції та процесів клієнта. 

Планування 

аудиту 

∙ план аудиту відповідає заявленій сфері сертифікації та виду аудиту, а 

також відображає специфіку організації, процесів та операцій клієнта; 

∙ план аудиту виокремлює достатню кількість часу для належного аудиту; 

∙ завдання для членів аудиторської групи розподілені у відповідності з їх 

компетентністю. 
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Аудит та 

звітність 

∙ аудит проводиться ефективно: 

- проводяться вступна та заключна наради; 

- методи збору аудиторських доказів є ефективними; 

- члени аудиторської групи роблять відповідні записи щодо 

аудиторських доказів; 

- методи відбору проб застосовуються ефективно; 

- члени аудиторської групи роблять висновки у відповідності з 

аудиторськими доказами.  

∙ зміст аудиторського звіту відповідає вимогам ISO/IEC TS 17022:2012. 

∙ за необхідності, проводяться повторні аудити. 

∙ рекомендація з сертифікації відповідає отриманим в результаті аудиту 

даним, сфері аудиту та сфері сертифікації. 

Аналіз звітів 

та рішень 

щодо 

сертифікації 

∙ перевірка будь-яких  змін з моменту розгляду заявки; 

∙ підтвердження того, що тривалість аудиту є вірною; 

∙ підтвердження того, що завдання для членів аудиторської групи 

розподілені у відповідності з їх компетентністю;  

∙ підтвердження того, що аудиторський звіт відповідає вимогам ISO/IEC TS 

17022:2012; 

∙ підтвердження того, що рекомендація відповідає отриманим в результаті 

аудиту даним; 

∙ якщо у незалежного експерта виникла причина для 

обговорення/уточнення якогось з аспектів звіту або пов’язаних з ним 

рекомендацій, для цього є документований доказ. 

Підтримання 

сертифікації 

∙ програма аудиту дотримана, а нагляд та повторна сертифікація виконані 

вчасно; 

∙ звіти про нагляд відібрані для аналізу належним чином; 

∙ будь-які зміни розглянуті та перевірені на можливість справити 

несприятливий вплив на сертифікацію; 

∙ продемонстровано представлення вирішення проблеми на більш високий 

рівень у випадку наявності невідповідностей, які можуть призвести до 

призупинення або скасування сертифікації; 

∙ своєчасне проведення аудитів при повторній сертифікації та прийняття 

рішення про повторну сертифікацію до закінчення терміну дії сертифікату. 

 

Додаткова інформація 

Для отримання додаткової інформації щодо даного документу або інших документів IAF 

звертайтесь до будь-якого члена IAF або до Секретаріату IAF. 

Для отримання детальної інформації про членів IAF див. веб-сайт IAF http://www.iaf.nu 

 

Секретаріат 

Ельва Нільсен 

Корпоративний секретар IAF 

Тел. +1 613 454-8159 

E-mail: secretary1@iaf.nu 

http://www.iaf.nu/

