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Міжнародний форум з акредитації (IAF) сприяє торгівлі та впроваджує по всьому світу угоди 

взаємовизнання між органами з акредитації (ОА) з метою глобального визнання результатів 

діяльності органів з оцінки відповідності (ООВ), що є акредитованими членами IAF.    

Акредитація зменшує ризик для бізнеса та його споживачів запевняючи їх, що акредитовані 

Органи Оцінки Відповідності (ООВ) є компетентними виконувати роботи, які вони починають 

у межах галузі акредитації. Від Органів Акредитації (ОА), які є членами IAF та їх 

акредитованих ООВ вимагається відповідати доречним міжнародним стандартам та 

обов’язковим документам IAF для однакового застосування цих стандартів. 

ОА, що є підписантами Багатосторонньої Угоди про Визнання IAF (MLA) регулярно проходить 

паритетне оцінювання, щоб підтвердити надійність їх акредитаційних програм. Структура і 

сфера дії IAF MLA описані в IAF PR 4. 

Структурно IAF MLA складається з 5 рівнів: рівень 1 позначає обов’язкові критерії для всіх 

ОА, ISO/IEC 17011. Комбінація заходів, перелічених в рівні 2 і відповідні нормативні 

документи рівня 3 складають основну сферу дії MLA; комбінація рівнів 4 (якщо застосовно) та 

5 формують підсферу MLA. 

• Основна сфера  MLA включає діяльність, наприклад, сертифікацію продукції та 

споріднені обов’язкові документи ISO/IEC 17065. Роботи, проведені ООВ в рамках 

основної сфери вважаються однаково надійними. 

• Підсфера MLA включає в себе вимоги до процесу підтвердження відповідності, 

наприклад ISO 9001 та особливі вимоги схеми, де застосовне, наприклад ISO TS 22003. 

Роботи, проведені ООВ в рамках підсфери, вважаються еквівалентними. 

IAF MLA надає впевненість, необхідну для прийняття ринком результатів процесів 

підтвердження відповідності. Атестація, надана в межах сфери IAF MLA органом, що є  

акредитованим підписантом IAF MLA може бути визнана у всьому світі, розвиваючи таким 

чином світову торгівлю. 

 

 

 

 

Видання № 1 

Підготовлено: Технічний комітет IAF 

Затверджено: Члени IAF Дата: 25 лютого 2016 

Дата видання: 16 травня 2016 Набуття чинності: 25 травня 2018 

Контактна особа: Ельва Нільсен 

Корпоративний секретар IAF  

Телефон:  

+1 613 454-8159  

Email: secretary@iaf.nu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretary@iaf.nu


Обов’язковий  документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021  
для аудитів інтегрованих систем менеджменту 

Видання 1 
Версія 3 

IAF MD 11:2013 Міжнародний форум акредитації, Inc. Сторінка 3 з  9 

Дата видання: 16 грудня 2013                 Набуття чинності: негайно IAF MD 11: 2013 
Видання 3 Версія 3 

© Міжнародний форум акредитації, Inc. 2013 

 

 

 

 

 

Вступ до обов’язкових документів IAF 

Термін “слід” використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби відповідності 

вимогам стандарту. Ці вимоги можна зустріти еквівалентні чином, умови, що це може бути 

продемонстровано. Термін “повинен” («має») використовується в цьому документі, щоб 

вказати ті умови, які є обов’язковими та відображають вимоги відповідного стандарту. 
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ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ДОКУМЕНТ IAF ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ ISO/IEC 

17021 ДЛЯ АУДИТІВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Зазначений документ є обов’язковим для постійного застосування стандарту ISO/IEC 17021 

органами з сертифікації (ОС) при плануванні та виконанні аудитів інтегрованих систем 

менеджменту (далі - IMS). 

0.ВСТУП 

0.1. Зазначений  документ наводить вимоги щодо застосування стандарту ISO/IEC 17021 при 

плануванні та виконанні аудитів IMS та, якщо необхідно, сертифікації систем менеджменту 

організації на відповідність двом або більше наборам критеріїв та стандартів, які виконуються 

одночасно. Усі положення стандарту ISO/IEC 17021 продовжують застосовуватися та даний 

документ не додає та не замінює будь–яких вимог вищезазначеного стандарту. 

0.2. Цей документ не застосовується до секторальних стандартів, що ґрунтуються на ISO 9001. 

0.3. Слід зазначити, що Додаток в кінці зазначеного документу є також частиною вимог, які 

повинні розглядатися з огляду на зазначене.  

1.ВИЗНАЧЕННЯ 

В даному документі застосовуються наступні визначення: 

1.1 Аудит інтегрованої системи менеджменту: Аудит системи менеджменту організації на 

відповідність двох або більше наборів критеріїв та стандартів, які виконуються одночасно. 

1.2 Інтегрована Система менеджменту Одна система менеджменту, що здійснює 

менеджмент декількох аспектів організаційної діяльності щодо відповідності вимог більш 

ніж одного стандарту щодо менеджменту, при даному рівні інтеграції (1.3). Система 

менеджменту може різнитися починаючи від комбінованої системи, до якої додаються 

окремі системи менеджменту для кожного набору критеріїв або стандарту щодо аудиту, та 

завершуючи інтегрованою системою менеджменту, що має єдину систему документації, 

елементи системи  менеджменту та відповідальність. 

1.3 Рівень Інтеграції: Ступень, до якого організація використовує одну систему 

менеджменту, що здійснює менеджмент декількох аспектів організаційної діяльності щодо 

відповідності вимог більше ніж одного стандарту щодо систем менеджменту. Інтеграція 

застосовується до системи менеджменту, для якої можливо об’єднати документацію, 

відповідні елементи системи менеджменту та відповідальність згідно двом або більше 

наборам критеріїв або стандартів щодо аудиту. 

Примітка: Під критеріями аудиту розуміють стандарти щодо системи менеджменту, 
які використовуються як основа для оцінки відповідності та сертифікації (наприклад ISO 
9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001 тощо). 

2 ЗАСТОСУВАННЯ  

2.1 Орган з сертифікації повинен забезпечити, що: 

2.1.1 Рівень інтеграції систем менеджменту розглядається при розробці програм аудиту. 
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2.1.2 Плани аудиту охоплюють усі сфери та діяльність, що є придатними для кожного 

стандарту або технічних умов щодо системи менеджменту, охоплених сферою аудиту. 

Зазначені сфери та діяльності перевіряються компетентними аудиторами. 

2.1.3 Група з аудиту як така повинна задовільнити вимоги щодо компетентності, які 

встановлені органом з сертифікації, для кожної технічної області відповідно до кожного 

стандарту або технічних умов щодо системи менеджменту, охоплених сферою аудиту 

IMS. 

2.1.4 Аудит повинен проводитися керівником, що є компетентним щонайменше у стандартах 

та технічних умовах. 

2.1.5 Достатньо часу виділяється для досягнення повного і ефективного аудиту системи 

менеджменту організації щодо стандартів або технічних умов щодо систем 

менеджменту, що охоплюються сферою  аудиту IMS. 

 

2.1.5.1  З метою визначення часу для аудиту IMS, що охоплює два або більше стандартів 

систем менеджменту або технічних умов, наприклад A + B + C, орган сертифікації 

повинен: 

a) розрахувати необхідний час аудиту для кожного стандарту або технічних 

умов щодо системи менеджменту окремо (застосовуючи усі відповідні чинники, 

передбачені відповідними документами заявки і / або правила схеми для кожного 

стандарту, наприклад IAF MD5, ISO / TS 22003, ISO / IEC 27006); 

b) розрахувати відправну точку T щодо тривалості аудиту IMS шляхом 

додавання суми окремих частин (е T = A + B + C.); 

c) налаштувати відправну точку почавши з урахуванням чинників, які можуть 

збільшити або зменшити (Додаток 1) час, необхідний для проведення аудиту. 

Чинники щодо скорочення включають в себе, але не обмежуються наступним: 

i)  Ступінь інтеграції систем менеджменту організації;  

ii) Здатність персоналу організації відповідати на запити, що стосуються 

стандарту більше ніж однієї системи менеджменту; та 

iii) Наявність аудиторів, компетентних для проведення аудиту відповідно до 

більше ніж одного стандарту або технічних умов щодо системи 

менеджменту. 

Чинники для збільшення включають в себе, але не обмежуються: 

i) Складність аудиту IMS порівняно з аудитами однієї системи 

менеджменту. 

d) повідомити клієнта про те, що тривалість аудиту IMS ґрунтується на 

задекларованому рівні інтеграції системи менеджменту організації та підлягає 

внесенню змін на підставі того, що підтверджує рівень інтеграції під час етапу 1 

та наступних аудитів. 

2.1.5.2 Аудит IMS може призвести до збільшення часу, але там, де такий аудит призводить 

до зменшення часу, зазначене зменшення не повинне перевищувати 20% від 
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відправної точки Т (2.1.5.1b). 

2.1.5.3 Цифра відправної точки для розрахунку та обґрунтування її збільшення або 

зменшення повинне бути задокументовано. 

2.2 Існуючі нормативні документи (наприклад, обов'язкові документи IAF), що відносяться 

до стандартів та технічних умов щодо аудиту систем менеджменту повинні розглядатися 

при розробці програм та планів аудиту IMS. 

2.3 Усі встановлені вимоги кожного стандарту або технічних умов щодо систем 

менеджменту, які стосуються сфери IMS повинні пройти аудит. 

2.4 Звіт про аудит може бути інтегрованим або окремим, відповідно до  систем менеджменту, 

що пройшли аудит. Необхідно , щоб кожний висновок, встановлений в інтегрованому 

звіті, було можливо відстежити до застосованого стандарту або технічних умов щодо 

систем менеджменту. 

2.5  Орган з Сертифікації повинен розглянути вплив невідповідності, яку було встановлено 

для одного стандарту або технічних умов щодо однієї системи менеджменту, на 

відповідність іншому стандарту або технічним умовам системи менеджменту. 

3 ПЕРВИННИЙ АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ  

3.1 Заявка клієнта повинна включати в себе інформацію, що відноситься до рівня інтеграції, 

включаючи рівень інтеграції документів, елементів та обов’язків систем 

менеджменту.(Додаток 1). 

3.2 Аудит першого етапу 

Під час аудиту першого етапу, група з аудиту повинна підтвердити рівень інтеграції IMS. 

Орган з сертифікації повинен переглянути та змінити, якщо необхідно, тривалість аудиту, 

яка ґрунтується на інформації, яку було надано під час етапу подачі заявки. 

4. ДІЯЛЬНІСТЬ З НАГЛЯДУ ТА ПОВТОРНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ  

Орган з сертифікації повинен підтвердити те, що рівень інтеграції залишається незмінним 

протягом циклу сертифікації з метою забезпечення того, що встановлена тривалість аудиту 

все ще є застосовною. 

 

5.    ПРИЗУПИНЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ, СКАСУВАННЯ  

Якщо сертифікація відповідно до одного або декількох стандартів або технічних умов щодо  

системи менеджменту підлягає призупиненню, скороченню або скасуванню, орган з 

сертифікації повинен розглянути вплив вищезазначеного на сертифікацію в іншому 

стандарті чи технічних умовах щодо системи менеджменту. 

 

Завершення Обов’язковий документу IAF щодо застосування ISO/IEC 17021 для аудиту 

інтегрованих систем менеджменту. 
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ДОДАТОК 1 – СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ АУДИТУ 

Малюнок 1 

 
 

       Спроможність проводити комбінований аудит 

 

Малюнок 1: Даний малюнок відображає скорочення (%) тривалості в інтегрованому аудиті  

по відношенню до: 

Вертикальна вісь: рівню інтегрованості системи менеджменту організації (див. нижче),  

слід включати розгляд спроможність об’єкту аудиту відповідати на комплексні запитання. 

Результати інтегрованої системи менеджменту, у випадках коли організація використовує 

єдину систему менеджменту для менеджменту ряду аспектів результативності організації. 

Характеризується (але не обмежується цим): 

1. Інтегрованим набором документації, включаючи відповідним чином розроблені робочі 

інструкції, в залежності від обставин; 

2. Аналізом з боку керівництва, який  розглядає загальну бізнес-стратегію та план; 

3. Інтегрованим підходом до внутрішнього аудиту; 

4. Інтегрованим підходом щодо політики та цілей; 

5. Інтегрованим підходом до процесів системи; 

6. Інтегрованим підходом щодо механізму поліпшення, (коригувальні та запобіжні 

дії; вимірювання та постійне поліпшення); та, 

7. Інтеграція підтримки та відповідальності керівництва
 

Орган з сертифікації повинен визначити відсотковий рівень інтеграції, який ґрунтується на 
ступені, до якого система менеджменту організації відповідає вищезазначеним критеріям. 
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Горизонтальна вісь: Ступінь, вказаний як співвідношення, яке необхідно помножити на 

фактор, що дорівнює 100, для того щоб досягти ступеню наведеного як відсоткове 

співвідношення щодо  кваліфікації окремих членів групи з аудиту.  

 

100 ((X1 -1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1)) 

Z(Y-1) 

Де 

                   X 1, 2, 3…це кількість стандартів, для яких аудитор має кваліфікацію відповідно до сфери 
інтегрованого аудиту; 

Y це кількість стандартів системи менеджменту, які повинні бути охоплені інтегрованим 
аудитом; 

Z це кількість аудиторів. 

Наприклад: 

                   Інтегрована група з аудиту, яка складається з трьох аудиторів, охоплює три різних стандарти 
систем менеджменту. Один аудитор має кваліфікацію відповідно до всіх трьох стандартів; 
один аудитор має кваліфікацію для двох стандартів, а інший аудитор має кваліфікацію для 
одного стандарту. 

Буде використовуватися наступне відсоткове співвідношення для горизонтальної осі: 

100 ((3-1) + (2-1) + (1-1)) = 50 % 3(3-1) 

Через наявність у кожного аудитора компетентності щодо більш ніж одного набору критеріїв 

або стандартів аудиту, зазначені вміння відображаються у розрахунку можливого зменшення 

часу відповідно до вищезгаданої формули. Це включає: 

1. Заощаджений час за рахунок проведення однієї вступної та однієї заключної наради; 

2. Заощаджений час за рахунок того що, складається лише один звіт про інтегрований 

аудит; 

3. Заощаджений час за рахунок спрощеної логістики; 

4. Заощаджений час на засіданнях з групи аудиту; та, 

5. Заощаджений час за рахунок одночасно загального аудиту, наприклад, контроль 

документації.
 

 

Додаткова інформація: 

Для отримання додаткової інформації щодо документу або інших документів IAF, 
зверніться до будь-якого члену IAF або до Секретаріату. Для отримання контактної 
інформації членів IAF див. сайт IAF: http://www.iaf.nu 

Секретаріат: 

Корпоративний секретар IAF  

Телефон: +1 613 454-8159  

E-mail: secretary@iaf.nu 


