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Вступ до обов’язкових документів IAF 

 

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

відповідності вимогам стандарту. Орган з 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 обов’язковими та відображають вимоги відповідного стандарту. 
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Обов’язковий Документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи менеджменту 

багатооб’єктної організації 

 

 

0 ВСТУП  

 

Даний документ призначений для аудиту і, за необхідності, сертифікації систем 

менеджменту в організаціях з розгалуженою мережею філій та єдиною системою 

менеджменту. Залежно від механізму проведення сертифікації, можуть бути передбачені 

особливі вимоги щодо вибіркового оцінювання, зокрема, філій. Метою даного документу 

є забезпечення того, що аудит надає достатньої впевненості у відповідності системи 

менеджменту відповідному стандарту для всіх об’єктів, згаданих у сертифікаційному 

документі, а також того, що аудит є практичним та здійсненним, в економічних та 

оперативних умовах. 

 

Цей новий обов’язковий документ призначений для застосування по відношенню до 

організацій з розгалуженою мережею філіалів, які відповідають нижченаведеним 

критеріям. Він містить посилання на інші обов’язкові документи IAF, зокрема, на IAF MD 

5 «Визначення часу проведення аудиту систем менеджменту якості та систем менеджменту 

навколишнього середовища».  

 

Передбачається, що сертифікація однооб’єктних організацій буде продовжувати 

здійснюватися відповідно до  IAF MD 5, проте у випадку виникнення протиріч між 

документами MD 1 та MD 5 щодо багатооб’єктних організацій застосовуватимуться 

вимоги, передбачені документом MD 1 доти, поки не буде переглянутий документ MD 5.   

 

Після публікації даної редакції документу MD 1 попередні версії MD 1, а також MD 19 

«Обов’язковий документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи управління 

багатооб’єктної організації» (де застосування вибіркового оцінювання об’єктів є 

недоречним) будуть скасовані. Проте варто визнати, що з огляду на практичні та оперативні 

обставини, у деяких органів з сертифікації може виникнути необхідність планування 

перехідного періоду (наприклад, з метою оновлення прикладного програмного 

забезпечення). Відповідно, їм слід погодити з їх органом з акредитації будь-які конкретні 

зміни, які відносяться до відповідного перехідного періоду та здійснити його без зайвої 

затримки чи комерційної вигоди. 

 

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Даний документ є обов’язковим для органів з сертифікації систем управління щодо 

послідовного застосування положень Розділу 9 документу ISO/IEC 17021-1:2015 «Оцінка 

відповідності - Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем 

менеджменту – Частина І – «Вимоги» - для всіх ситуацій, крім зазначених у схемі 

документації, включаючи аудит і сертифікацію систем менеджменту в організаціях з 

декількома об’єктами під єдиною системою менеджменту». Усі положення документу 

ISO/IEC 17021-1 продовжують застосовуватись і даний документ не має переваги над 

жодним положенням зазначеного стандарту. 

Примітка: єдина система менеджменту може відповідати вимогам декількох 

стандартів, що регламентують використання систем менеджменту       

 

Проте, відповідні схеми або стандарти можуть також передбачати спеціальні вимоги до 

аудиту та сертифікації багатооб’єктних організацій (наприклад, ISO/IEC 27006 
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«Інформаційні технології – Методи безпеки – Вимоги до органів, які здійснюють аудит і 

сертифікацію систем менеджменту інформаційної безпеки»; ISO/TS 22003 «Системи 

менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, які проводять аудит і 

сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів»; ISO 50003 «Системи 

енергетичного менеджменту – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію 

систем енергетичного менеджменту»). У цих випадках особливі вимоги мають перевагу 

над відповідними вимогами цього документа. 

 

Цей документ не охоплює багатооб’єктні організації, в яких одночасно використовується 

декілька систем менеджменту, коли кожен їх філіал розглядається так само, як і 

однооб’єктна організація і перевіряється відповідним чином. 

 

Цей документ не повинен використовуватися в ситуаціях, коли незалежні організації 

об’єднуються іншою незалежною організацією (наприклад, консалтинговою компанією 

або штучною організацією) під єдиною системою менеджменту. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1 Організація 

Особа або група осіб, які мають свої функції, обов'язки, повноваження та взаємодіють  

для досягнення своїх цілей. 

 (Джерело: Визначення 3.1 з Додатку SL Директив ISO/IEC) 

 

2.2 Постійний об’єкт 

Місце (фізичне або віртуальне), де клієнтська організація виконує роботу або надає  

послугу на постійній основі. 

(Джерело: взято з ISO/IEC TS 17023: 2013 «Оцінка відповідності» - «Керівні настанови 

для визначення тривалості аудитів сертифікації систем менеджменту») 

 

2.3 Тимчасовий об’єкт 

Місце (фізичне або віртуальне), де клієнтська організація виконує певну роботу або з 

якого надається послуга протягом обмеженого періоду часу і яке не передбачається 

використовувати в якості постійного об’єкту. 

(Джерело: ISO/IEC TS 17023:2013)   

2.4 Багатооб’єктна організація 

Організація з єдиною системою управління, яка включає в себе наявний центральний 

офіс (не обов'язково штаб-квартиру організації), де здійснюється планування та 

контроль за виконанням певних видів діяльності, а також мережу філій (постійних, 

тимчасових або віртуальних), де такі види діяльності повністю або частково 

виконуються.   

 

2.5 Центральний офіс  

Підрозділ, який відповідає за систему менеджменту та здійснює її централізований 

контроль (див. Розділ 5) 

 

 

2.6 Віртуальний об’єкт  
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Віртуальне місце, де організація-заявник виконує роботу або надає послугу в режимі 

онлайн, що дозволяє особам з різних фізичних місць розташування виконувати 

процеси.  

 

Примітка 1: Віртуальними об’єктами не можуть вважатися такі, де процеси повинні 

виконуватися у фізичному середовищі, наприклад, склади, лабораторії для здійснення 

фізичних випробувань, встановлення або ремонт фізичних виробів. 

 

Примітка 2: Прикладом такого віртуального об’єкту може бути організація в галузі 

розробки та проектування, в якій всі співробітники виконують роботу дистанційно, 

працюючи в хмарному середовищі. 

 

Примітка 3: Віртуальний об’єкт (наприклад, внутрішня комп’ютерна мережа 

організації) вважається єдиним об’єктом для розрахунку часу проведення аудиту. 

 

Примітка 4: Для отримання додаткової інформації див. також документ IAF MD 4: 

«Використання методів комп'ютерного аудиту ("CAAT") для акредитованої 

сертифікації систем менеджменту». 

  

2.7 Підсфера 

Сфера, яка стосується єдиного об’єкту. 

 Примітка: сфера, яка стосується єдиного об’єкту, може бути такою самою, як і 

повна сфера багатооб’єктної організації або становити лише незначну частину 

сфери багатооб’єктної організації.  

 

Примітка: вищезазначене поняття "підсфера" повинне використовуватися з метою 

реалізації вимог даного документа (на відміну від використання терміну, зазначеного 

на сторінці 2 цього документа, де поняття "підсфера" використовується в контексті 

акредитації, а не сертифікації). 

 

2.8 Вище керівництво 

Особа або група осіб, які здійснюють керівництво і контроль за діяльністю організації 

на найвищому рівні. 

 

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

термінів)  

 

3. ЗАСТОСУВАННЯ 

3.1 Об’єкт 

3.1.1 Об’єкт може включати в себе всю землю, на якій здійснюється діяльність під 

контролем організації на певному місці, включаючи будь-яке причетне або 

пов'язане з цим місцем зберігання сировини, побічних матеріалів, напівфабрикатів, 

готової продукції та відходів, а також будь-яке обладнання чи інфраструктуру, що 

використовується у здійсненні цієї діяльності на постійній чи непостійній основі. 
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Крім того, коли цього вимагає закон, застосовуються визначення, що зазначені у 

національному або місцевому режимі ліцензування. 

3.1.2 У випадках, коли практично неможливо визначити місце розташування (наприклад, 

для послуг), слід, щоб сертифікація охоплювала діяльність штаб-квартири 

організації, а також надання послуг. У відповідних випадках, орган з сертифікації 

може вирішити, що сертифікаційний аудит буде проводитися лише там, де 

організація надає свої послуги. У таких випадках усі зв’язки із центральним офісом 

повинні бути встановлені та перевірені.  

3.2 Тимчасовий об’єкт 

3.2.1 Тимчасові об’єкти, на які поширюється система управління організації, підлягають 

аудиту на вибірковій основі з тим, щоб довести функціонування та ефективність 

системи управління. Однак вони можуть бути включені в сферу сертифікації 

кількох об’єктів та внесені до сертифікаційного документа за погодженням між 

органом сертифікації та організацією-клієнтом. Якщо тимчасові об’єкти внесені до 

сертифікаційних документів, вони повинні бути визначені як тимчасові.  
 
 

3.3 Багатооб’єктна організація 

 

3.3.1 Багатооб’єктна організація не обов’язково має бути унікальною юридичною 

особою, але всі її об’єкти повинні мати правовий або договірний зв'язок з центральним 

офісом організації та знаходитись в умовах загальної системи управління, яку 

встановлено, створено та яка знаходиться під постійним наглядом та підлягає  

внутрішньому аудиту з боку центрального офісу. Це означає, що центральний офіс має 

право вимагати здійснення філіями коригувальних дій за необхідністю їх 

впровадження у будь-якому з них. У разі потреби, це може бути передбачено у 

формальній угоді між центральним офісом та філіями.   
 

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПІДХОДУ 

 

4.1 Цей документ стосується аудиту багатооб’єктної організації з єдиною системою 
управління. 
 
4.2 Будь-який окремий об’єкт може повністю або частково виконувати процедури / 
види діяльності, що знаходяться в межах системи управління, а різні об’єкти можуть 
належати або не належати одній і тій самій юридичній особі.  
 
4.3 Будь-які правові міркування стосовно системи управління організації, що 
поширюються на одну юридичну особу або декілька юридичних осіб, загалом не мають 
відношення до аудиту системи управління, і, якщо не зазначено інше, не розглядаються 
у цьому документі. 
 
4.4 Саме система управління організації, повинна пройти аудит та бути 
сертифікована. Крім того, за визначенням, аудит системи управління базується лише на 
обмеженій вибірці доступної інформації. Однак необхідно продемонструвати, що 
система управління здатна досягти запланованих результатів для всіх залучених 
об’єктів.  
 
4.5 Таким чином, уявляється логічним розпочати з розгляду організації та 
впровадження її системи управління, а також доцільного типу вибірки, за його 
наявності. 
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4.6 У випадку багатооб’єктної організації, де кожна філія, залучена до виконання дуже 
схожих видів діяльності, може досить чітко скластися ситуація для відповідного 
"вибіркового оцінювання об’єктів" (наприклад, мережі магазинів, що знаходяться у 
незалежній власності, в яких продаються товари згідно з договором франчайзингу або 
мережі філій банку). З іншого боку, цей документ також стосується ситуації, коли 
вибіркове оцінювання є недоречним. Для цього може існувати багато причин, зокрема: 
 
 усі об’єкти виконують у значній мірі відмінні процеси/діяльність, пов’язані зі 

сферою системи управління; 
 заявник вимагає проведення аудиту кожної філії; або 
 існує галузева програма або нормативна вимога, яка передбачає проведення 

систематичного аудиту кожного об’єкту. 
 
Між цими двома крайніми випадками існує багато організацій з декількома філіями; 
при цьому частина цих філій виконує схожі між собою процеси/діяльність, тоді як інші 
філії залучені до виконання дуже специфічних процесів, які не виконуються більше 
ніде в межах цих організацій. Як і у випадку з будь-яким процесом вибіркового 
оцінювання, належне його здійснення обмежує вибірку лише тими об’єктами, які 
виконують дуже схожі між собою процеси/діяльність, які є частиною сфери організації. 

 

 

5. ВІДПОВІДНІСТЬ БАГАТООБ’ЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  КРИТЕРІЯМ 

СЕРТИФІКАЦІЇ 

 

5.1. Організація повинна мати єдину систему управління. 

 

5.2 Організація повинна визначити свій центральний офіс. Центральний офіс є 

частиною організації та не повинен передаватися сторонній організації на умовах 

субпідряду. 

 

5.3 Центральний офіс повинен мати організаційні повноваження для визначення, 

створення та підтримки єдиної системи управління. 

 

5.4 Єдина система управління організації повинна підлягати централізованому аналізу 

з боку керівництва. 

 

5.5 Усі об’єкти повинні бути включені до програми внутрішнього аудиту організації. 

 

5.6 Центральний офіс несе відповідальність за те, щоб дані з усіх об’єктів були зібрані 

та проаналізовані; він також повинен продемонструвати свої повноваження та здатність 

ініціювати відповідні організаційні зміни, які стосуються (але не обмежуються) 

наступним: 

 

(і) системна документація та системні зміни; 

 

(іі) аналіз з боку керівництва; 

 

(iii) скарги; 
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(iv) оцінка коригувальних дій; 

 

(v) планування внутрішнього аудиту та оцінки результатів; і 

 

(vi) законодавчих та нормативних вимог, що стосуються стандарту (ів), які 

застосовуються. 

 

Примітка. Центральним офісом є підрозділ, який здійснює оперативний контроль та 

втілює повноваження вищого керівництва організації у кожній філії. Вимога щодо 

знаходження центрального офісу в межах одного об’єкту відсутня.  

 

6. МЕТОДОЛОГІЯ 

6.1. Методологія проведення аудиту багатооб’єктної організації з використанням 

вибірки 

6.1.1 Умови 

6.1.1.1 Вибіркове оцінювання декількох об’єктів допускається у разі, якщо всі вони 

залучені до виконання дуже схожих між собою видів діяльності. 

6.1.1.2 Не всі організації, які підпадають під визначення "багатооб’єктна організація", 

будуть підходити для проведення вибіркового оцінювання. 

6.1.1.3 Не всі стандарти систем управління придатні для розгляду при здійсненні 

сертифікації декількох об’єктів. Наприклад, вибіркове оцінювання 

багатооб’єктної організації буде неприйнятним, якщо стандарт вимагає 

перевірки змінних локальних факторів. Конкретні правила також 

застосовуються для деяких систем сертифікації, наприклад, аерокосмічної (серія 

AS 9100) або автомобільної промисловості (IATF 16949), і вимоги таких систем 

повинні мати пріоритет. 

6.1.1.4 Органи з сертифікації повинні мати задокументовані процедури, які 

передбачають обмеження вибірки об’єктів, якщо воно є недоцільним для 

досягнення достатнього рівня впевненості щодо ефективності системи 

управління, що підлягає аудиту. Такі обмеження визначаються органом з 

сертифікації щодо: 

 

 секторів  або процесів / видів діяльності в межах сфери (наприклад, на основі оцінки 

ризиків або складності, пов'язаних із відповідними складовими або видами 

діяльності); 

 розмірів об’єктів, що відповідають критеріям проведення аудиту багатооб’єктної 

організації; 

 відмінностей у впровадженні системи управління на місцях для вирішення питань, 

пов’язаних з  різними процесами/видами діяльності або з різними договірними або 

регулятивними системами; та 

 використання тимчасових об’єктів в системі управління організації, навіть якщо 

вони не внесені в сертифікаційні документи.  

 

6.1.2 Вибіркове оцінювання 

6.1.2.1 Вибірка повинна бути частково селективною, виходячи з факторів, викладених 

нижче та частково випадковою, що повинно призвести до відбору 
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репрезентативної сукупності різних об’єктів, що забезпечить аудит всіх 

процесів, охоплених сферою сертифікації. 

6.1.2.2 Щонайменше 25% вибірки має бути сформовано у випадковому порядку. 

6.1.2.3 Враховуючи нижченаведені положення, решта об’єктів обирається 

таким чином, щоб відмінності між об’єктами, відібраними протягом 

періоду дії сертифіката, були максимально істотними.  

6.1.2.4 При відборі об’єкта повинні, зокрема, враховуватися наступні аспекти:  

 результати внутрішніх аудитів об’єктів та аналізу системи управління з боку 

керівництва або попередніх сертифікаційних аудитів; 

 записи щодо скарг та інші доречні аспекти коригувальних та запобіжних дій; 

 значні коливання розмірів об’єктів; 

 варіації у робочих графіках та робочих процедурах; 

 складність системи управління та процесів, що запроваджені на об’єктах; 

 зміни з моменту останнього сертифікаційного аудиту; 

 зрілість системи управління та знання організації; 

 екологічні проблеми та вплив аспектів та пов’язаних з ними наслідків на систему 

менеджменту навколишнього середовища; 

 відмінності у культурі, мові та нормативних вимогах; 

 географічна розпорошеність; та 

 постійний, тимчасовий чи віртуальний статус об’єктів. 

 

6.1.2.5 Даний відбір не повинен проводитись на початку процесу аудиту. Він також 

може бути проведений після завершення аудиту центрального офісу. У будь-

якому випадку, центральний офіс повинен бути поінформований про об'єкти, які 

мають бути включені у вибірку. Таке повідомлення може бути надіслано 

організації у відносно короткий термін, але вона повинна мати достатньо часу 

для підготовки до аудиту. 

 

6.1.3 Обсяг вибірки 

6.1.3.1 Орган з сертифікації повинен мати задокументовану процедуру для визначення 

обсягу вибірки. Тут слід враховувати усі фактори, описані в даному розділі. 

6.1.3.2 Орган з сертифікації повинен мати записи щодо кожного застосування вибірки 

для кожної багатооб’єктної організації, які підтверджують те, що він діє у 

відповідності з цим документом.  

6.1.3.3 Мінімальна кількість об’єктів, яку необхідно відвідати під час кожного аудиту, 

становить:  

 

- Первинний аудит: обсяг вибірки повинен розраховуватися як квадратний корінь з кількості 

об’єктів: (у =√х) з округленням до верхнього цілого числа, де у – кількість об’єктів, які мають 

увійти до вибірки, а х – загальна кількість об’єктів.  

-  Наглядовий аудит: обсяг щорічної вибірки повинен розраховуватися як квадратний корінь 

з кількості об’єктів з коефіцієнтом 0.6 (у= 0.6 √х) з округленням до верхнього цілого числа.  

- Аудит повторної сертифікації: обсяг вибірки повинен бути таким самим, як і для 

первинного аудиту. Тим не менш, у разі коли система управління довела свою ефективність 

протягом циклу сертифікації, обсяг вибірки може бути зведений до у= 0.8√х, з округленням 

до верхнього цілого числа. 

6.1.3.4 У центральному офісі (що детально регламентовано у Розділі 5) потрібно проводити 

аудит під час кожного аудиту первинної сертифікації та повторної сертифікації і принаймні 
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щорічно в рамках нагляду. 

6.1.3.5 Обсяг або частота проведення вибірки повинна бути збільшена органом сертифікації у 

разі, коли аналіз ризиків діяльності в межах системи управління, що підлягає сертифікації, 

вказує на особливі обставини щодо таких факторів, як:  

- розмір об’єктів та кількість працівників; 

- складність або ступень ризику діяльності та системи управління; 

- варіації у робочих методах (наприклад, робочий графік);  

- варіації у діяльності; 

- записи щодо скарг та інші доречні аспекти коригувальних та запобіжних дій; 

- будь-які багатонаціональні аспекти, та 

- результати внутрішніх аудитів та аналізу з боку керівництва. 

 

6.1.3.6 У разі коли організація має ієрархічну систему філій (наприклад, головний 

(центральний) офіс, національні відділення, регіональні відділення, місцеві відділення), 

механізм проведення вибіркового оцінювання для первинного аудиту, як це визначено вище, 

застосовується до кожного рівня.  

 

Наприклад:  

 

1 головний офіс: відвідується під час кожного циклу аудиту (первинний, наглядовий аудит або 

повторна сертифікація); 

4 національні відділення: вибірка = 2: мінімум 1 у випадковому порядку;  

27 регіональних відділень: вибірка = 6: мінімум 2 у випадковому порядку; 

1700 місцевих відділень: вибірка = 42: мінімум 11 у випадковому порядку. 

 

Слід, щоб вибірка регіональних відділень включала принаймні одне регіональне відділення, 

контрольоване кожним національним відділенням. Слід, щоб вибірка місцевих відділень 

включала принаймні одне місцеве відділення, контрольоване кожним регіональним 

відділенням. Це може призвести до того, що обсяг вибірки на кожному рівні перевищуватиме 

мінімальний обсяг вибірки, розраховану відповідно до пункту 6.1.3.3. 

 

6.1.3.7 Процес вибіркового оцінювання повинен бути частиною управління програмою 

аудиту. У будь-який час (тобто, перед плануванням наглядового аудиту або коли будь-який 

філіал організації змінює свою структуру, або у випадку створення нової філії (-й), яка(і) буде 

включено в обсяг сертифікації), орган з сертифікації повинен переглянути вибіркове 

оцінювання, передбачене програмою аудиту, з тим щоб визначити необхідність коригування 

обсягу вибірки до проведення її аудиту для забезпечення сертифікації. 

 

6.1.4 Додаткові об’єкти 

6.1.4.1. Щодо питання включення нових об’єктів або приєднання нової групи об’єктів до вже 

сертифікованої багатооб’єктної організації, орган сертифікації повинен визначити необхідні 

заходи, які необхідно виконати, перш ніж вносити новий(і) об’єкт(и) до сертифікату. Це 

повинно передбачати розгляд питання про те, чи слід проводити аудит нового(их) об’єкту(ів). 

Після внесення нового(их) об’єкту(ів) до сертифікату повинен визначатися обсяг вибірки для 

проведення майбутнього наглядового аудиту або аудиту повторної сертифікації. 

 

6.2 Методологія проведення аудиту багатооб’єктних організацій у випадку, коли 

проведення вибіркового оцінювання об’єктів відповідно до розділу 6.1 є недоречним 
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6.2.1 Програма аудиту повинна передбачати первинний аудит та аудит повторної сертифікації 

всіх об’єктів. Під час проведення наглядових аудитів, 30% об'єктів, округлених до цілого 

числа, повинні бути перевірені протягом календарного року.  Кожен аудит включатиме 

перевірку центрального офісу. Об’єкти, обрані для проведення другого наглядового аудиту, 

зазвичай відрізнятимуться від об’єктів, обраних для проведення першого наглядового аудиту. 

 

6.2.2 Програма аудиту повинна бути розроблена таким чином, щоб забезпечити аудит усіх 

видів діяльності, охоплених сертифікацією, протягом кожного циклу. 

 

6.2.3. Додаткові об’єкти 

При поданні заявки щодо приєднання нового об’єкту до вже сертифікованої багатооб’єктної 

організації цей об’єкт слід перевірити перед включенням до сертифікату на додаток до 

запланованого нагляду, передбаченого програмою аудиту. Після включення нового об’єкту до 

сертифікату, він повинен бути об’єднаним з попередніми об’єктами для визначення часу, 

необхідного для проведення наступного наглядового аудиту або аудиту повторної 

сертифікації. 

 

6.3 Методологія проведення аудиту багатооб’єктних організацій, що включають ряд 

філіалів, які можуть бути відібрані для оцінювання та інші філіали, які не можуть бути 

відібрані 

 

Програма аудиту повинна бути розроблена на основі положень Розділу 6.1 для тих філіалів, 

які можуть бути відібрані для аудиту, та Розділу 6.2 для решти філіалів організації, де 

застосування положень Розділу 6.1 є недоречним.  

 

7. АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ 

Орган з сертифікації повинен мати задокументовані процедури для проведення аудитів 

відповідно до процедур, передбачених для багатооб’єктних організацій. Такі процедури 

повинні встановити, яким чином орган з сертифікації задовольняє вимогам того, що єдина 

система управління керує процесами / видами діяльності на всіх об’єктах і фактично 

застосовується по відношенню до всіх об’єктів. Орган з сертифікації повинен підтвердити та 

зафіксувати обґрунтування для застосування будь-якого підходу до аудиту та сертифікації 

багатооб’єктних організацій. 

 

7.1. Подання та аналіз заявок на проведення аудиту 

 

7.1.1 Орган з сертифікації повинен отримати необхідну інформацію щодо організації-заявника 

з тим, щоб: 

 

- підтвердити, що в організації використовується єдина система управління; 

- визначити сферу системи управління, що використовується організацією, а також  

заявлену сферу сертифікації та, якщо доцільно, підсфери; 

- зрозуміти правові та договірні механізми для кожного об’єкту; 

- зрозуміти "що і де відбувається", тобто процеси / види діяльності, наявні на кожному 

об’єкті, та визначити центральний офіс; 

- визначити ступінь централізації процесу / діяльності, наявних на всіх об’єктах 
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(наприклад, закупівлі); 

- визначити взаємодію між різними об’єктами; 

- визначити, які об’єкти можуть підходити для проведення вибіркового оцінювання 

(наприклад, ті, де відбуваються дуже схожі види діяльності) та які не відповідають 

критеріям відбору; 

- врахувати інші відповідні фактори (див. також IAF MD 4, IAF MD 5, IAF MD 11: 

Обов'язковий документ IAF для застосування стандарту ISO/IEC 17021 для проведення 

аудиту інтегрованих систем менеджменту (управління) (IMS), ISO/IEC TS 17023); 

- визначити час аудиту для організації; 

- визначити необхідну компетентність груп(и) аудиторів; та  

- визначити складність і обсяг процесів / видів діяльності (наприклад, одного або 

багатьох), охоплених системою управління організації. 

 

7.2 Програма аудиту 

 

7.2.1 Крім вимоги, викладеної в підпункті 9.1.3 стандарту ISO/IEC 17021-1: 2015, програма 

аудиту повинна включати або принаймні містити посилання на наступне: 

 

- процеси / види діяльності, які відбуваються на кожному об’єкті; 

- ідентифікація тих об’єктів, які підлягають відбору, і тих, які не підлягають; та 

- виявлення тих об’єктів, які включені до вибірки і тих, які до неї не включені. 

 

7.2.2. При визначенні програми аудиту орган з сертифікації повинен надавати достатній 

додатковий час для діяльності, яка не є частиною розрахункового періоду аудиту, наприклад, 

подорожі, спілкування між членами аудиторської групи, нарадами після проведення аудиту 

тощо з огляду на особливості структури організації, що підлягає аудиту. 

 

Примітка: методи дистанційного аудиту можуть бути використані за умови, що 

процеси, що підлягають аудиту, мають такий характер, що дистанційний аудит є 

доречним (див. ISO / IEC 17021-1 та IAF MD 4) 

 

7.2.3. Якщо на будь-якому етапі визначення технічної компетентності, необхідної для кожної 

частини аудиту і для кожного об’єкту, а також для призначення відповідних членів групи щодо 

кожної частини аудиту, використовуються аудиторські групи, що складаються з більш ніж 

одного учасника, це повинно бути під спільною відповідальністю органу з сертифікації та 

керівника групи. 

 

7.3 Розрахунок часу аудиту 

 

7.3.1 Організація, яка відповідає критеріям сертифікації, може складатися з філіалів, які 

можуть бути включені до вибірки, філіалів, які не можуть бути відібрані, або і тих, і інших. 

Час аудиту повинен бути достатнім для ефективного його проведення незалежно від структури 

організації.  

 

Скорочення часу аудиту на відібраному об’єкті не може перевищувати 50%, якщо інше не 

передбачено спеціальними правилами. 
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Наприклад, 30% - максимальне скорочення часу аудиту, дозволеного IAF MD 5, тоді як 20% 

слід вважати максимальним скороченням часу аудиту, дозволеним для перевірки процесів в 

межах єдиної системи управління, що виконуються центральним офісом, а також будь-яких 

інших  потенційних централізованих процесів (наприклад, закупівель). 

 

Час аудиту на кожен відібраний об’єкт (незалежно від його розрахунку для тих об’єктів, які 

можуть бути відібрані для вибіркового оцінювання згідно з пунктом 6.1, тих, які не можуть 

бути відібрані відповідно до пункту 6.2, або в разі застосування змішаної методології, 

відповідно до пункту 6.3), включаючи підрозділи центрального офісу, в разі їх наявності, 

повинен розраховуватися для кожного об’єкту на основі відповідних документів IAF 

(наприклад, IAF MD 5 для систем управління якістю та систем екологічного управління, IAF 

MD 11 для інтегрованих систем управління), а також, за необхідності, будь-яких застосовних 

вимог секторальних схем щодо розрахунку людино-днів. 

 

7.4 План аудиту 

7.4.1 На додаток до вимоги пункту 9.2.3 стандарту ISO/IEC 17021-1: 2015, при складанні плану 

аудиту орган сертифікації повинен принаймні розглянути наступне: 

- сфера застосування сертифікації та підсфери для кожного об’єкту; 

- стандарт системи управління для кожного об’єкту при розгляді декількох стандартів 

системи управління одночасно; 

- види діяльності, що підлягають перевірці; 

- час аудиту для кожного об’єкту; та 

- сформована група аудиторів. 

 

7.5 Первинний аудит: перший етап 

 

Під час першого етапу аудиторська група повинна завершити збір інформації з тим, щоб:  

- підтвердити програму аудиту; 

- спланувати проведення другого етапу, з урахуванням видів діяльності, що підлягають 

аудиту на кожному об’єкті; і 

- підтвердити, що аудиторська група, задіяна на другому етапі має необхідну 

компетентність. 

 

7.6 Первинний аудит: другий етап 

 

За результатами первинного аудиту група аудиторів повинна зафіксувати, які види діяльності  

були перевірені на кожному відвідуваному об’єкті. Ця інформація буде використана для 

внесення змін до програми аудиту та планів аудиту щодо подальших аудиторських перевірок. 

 

7.7 Невідповідності та сертифікація 

 

7.7.1 Якщо невідповідності, як визначено в стандарті ISO/IEC 17021-1, були виявлені на будь-
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якому окремо взятому об’єкті в результаті проведення внутрішнього аудиту організації або в 

результаті аудиту, проведеного органом з сертифікації, має бути проведене розслідування, 

щоб перевірити наявність їх впливу на інші об’єкти. Тому орган з сертифікації повинен 

вимагати від організації проаналізувати ці невідповідності, щоб визначити наявність 

загальних системних недоліків на інших її об’єктах. При підтвердженні впливу таких недоліків 

мають вживатися коригувальні заходи із наступною перевіркою як центрального офісу 

організації, так і окремих її об’єктів, де вони були виявлені. В разі якщо вплив цих недоліків 

не підтверджується, організація повинна бути спроможною надати органу з сертифікації 

обґрунтування обмеження його подальших коригувальних дій. 

 

7.7.2 Орган з сертифікації повинен вимагати доказів цих дій та збільшити частоту проведення 

вибіркових оцінювань та/або обсяг вибірки до отримання задовільного результату. 

 

7.7.3 Під час прийняття рішень, якщо на будь-якому об’єкті виявлені істотні невідповідності, 

всій багатооб’єктній організації буде відмовлено у сертифікації переліку її філіалів до вжиття 

належних коригувальних заходів. 

 

7.7.4 Намагання організації виключити її «проблемний» об’єкт зі сфери застосування задля 

усунення перешкод, спричинених існуванням невідповідності на ньому під час процесу 

сертифікації, не допускається. 

 

7.8 Сертифікаційні документи 

7.8.1 Сертифікаційний документ повинен відображати сферу застосування сертифікації, а 

також об’єкти та/або юридичні особи (за необхідності), охоплені багатооб’єктною 

сертифікацією.   

 

7.8.2 Сертифікаційні документи повинні містити назви та адреси всіх об’єктів, що 

представляють організацію, до якої мають відношення сертифікаційні документи. Сфера або 

інші посилання на ці документи повинні надати чітке уявлення про те, що сертифіковані види 

діяльності виконуються на об’єктах, перерахованих у відповідному списку. Проте, якщо види 

діяльності на одному з об’єктів охоплюють лише різновид сфери організації, сертифікаційний 

документ повинен включати підсферу діяльності цього об’єкту. Коли тимчасові об’єкти 

відображаються у сертифікаційних документах, такі об’єкти повинні бути визначені як 

тимчасові. 

 

7.8.3 У тих випадках, коли видаються сертифікаційні документи для одного об’єкту, вони 

повинні містити: 

 

- положення про те, що сертифікованою є система управління всієї організації; 

- види діяльності, які виконується на цьому конкретному об’єкті/юридичною особою та 

які охоплюються даною сертифікацією; 

- простежуваність до основного сертифікату, наприклад, за допомогою коду; та 

- заява про те, що "чинність цього сертифіката залежить від чинності основного 

сертифіката". 

 

За жодних обставин цей сертифікаційний документ не може бути виданий на об’єкт / 

юридичну  особу або вказувати на те, що даний об’єкт/юридична особа є сертифікованою 
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(сертифікованою є лише організація-заявник), або містити твердження про відповідність 

процесів/видів діяльності, які виконуються на об’єкті, вимогам нормативного документа. 

 

7.8.4 Сертифікаційний документ буде повністю скасований, якщо будь-який із об’єктів 

організації не виконує необхідних положень для підтримання сертифікації. 

 

7.9 Наглядові аудити 

 

7.9.1 Нагляд за багатооб’єктними організаціями, щодо яких може бути здійснена вибірка, 

повинен здійснюватися відповідно до Розділу 6.1. Час аудиту кожного об’єкту повинен 

розраховуватися відповідно до вищезгаданого пункту 7.3.  

 

7.9.2 Наглядовий аудит багатооб’єктних організацій, щодо яких не може бути здійснена 

вибірка відповідно до Розділу 6.1, здійснюється шляхом перевірки 30% об’єктів, а також 

центрального офісу організації. Об’єкти, відібрані для другого наглядового аудиту в межах 

сертифікаційного циклу, як правило, не повинні включати жодних об’єктів, оцінених в рамках 

першого наглядового аудиту. Час аудиту кожного об’єкту повинен розраховуватися 

відповідно до вищезгаданого пункту 7.3. 

 

7.10 Аудит повторної сертифікації 

 

7.10.1. Аудит повторної сертифікації багатооб’єктних організацій, щодо яких може бути 

здійснена вибірка, повинен здійснюватися відповідно до Розділу 6.1. Час аудиту кожного 

об’єкту повинен розраховуватися відповідно до вищезгаданого пункту 7.3. 

 

7.10.2. Аудит повторної сертифікації багатооб’єктних організацій, щодо яких не може бути 

здійснена вибірка, повинен здійснюватися як первинний аудит, тобто шляхом перевірки всіх 

об’єктів разом із центральним офісом. Час аудиту кожного об’єкту та центрального офісу 

повинен розраховуватися відповідно до вищезгаданого пункту 7.3. 

 

Завершення обов'язкового документу IAF щодо проведення спостережень при акредитації 

органів сертифікації систем менеджменту. 

 

Подальша Інформація 

 

Для отримання додаткової інформації щодо цього документа або інших документів IAF, 

зверніться до будь-якого члена IAF або Секретаріату IAF. 

Інформацію щодо контактів членів IAF, ви можете отримати на офіційному сайті IAF: 

http://www.iaf.nu 

 

Секретаріат: 

Ельва Нільсен 

Корпоративний секретар IAF Телефон: +1 (613) 454-8159 E-mail: secretary@iaf.nu 

http://www.iaf.nu/
mailto:secretary@iaf.nu

