
Трудомісткість робіт з оцінювання та сертифікації  
систем управління якістю (СУЯ) 

Трудомісткість робіт з оцінювання та сертифікації СУЯ у законодавчо нерегульованій сфері 
визначають відповідно до вимог IAF MD 5:2019 IAF Mandatory Document. Determination of audit time of 
quality, environmental, and occupational health & safety management systems (Обов’язковий документ IAF. 
Визначення часу аудиту систем управління якістю, систем екологічного управління та систем 
управління охороною здоров'я та безпекою праці) і, якщо це застосовне, IAF MD 1:2018 IAF Mandatory 
Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization 
(Обов’язковий документ IAF щодо аудиту і сертифікації системи управління, якою керує організація з 
розгалуженою структурою) 

Трудомісткість робіт в загальному випадку розраховують на основі часу, необхідного для 
підготування та проведення результативного аудиту СУЯ клієнта й звітування про його результати. 
Зазначений час включає: 

а) час аудиту, що визначають відповідно до ефективної кількості персоналу організації клієнта (див. 
таблицю 1), з урахуванням: 

– чинників, що впливають на час аудиту (див. рисунок 1) та ризиків, пов’язаних з продукцією, 
послугами, процесами та/або видами діяльності клієнта; 

– інших аспектів, якщо це застосовне. 
б) час, потрібний для виконання певних етапів робіт, визначених відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/

IEC 17021-1, і які не охоплені часом аудиту (див. таблицю 2). 

Таблиця 1 – Зв'язок між ефективною кількістю персоналу і часом аудиту (тільки для первинного 
аудиту) 

Рисунок 1 – Узагальнений взаємозв’язок чинників для визначання аудиторського часу (залежність 
між складністю і часом аудиту) 
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– розгалужена структура 
– мала кількість процесів  
– повторювані процеси 
– невелика сфера діяльності

– розгалужена структура 
– велика кількість процесів 
– широка сфера діяльності 
– унікальні процеси 
– відповідальність за  проектування 
продукції

Мала проста Мала складна



– мала кількість процесів 
– невелика сфера діяльності 
– повторювані процеси

– велика кількість процесів 
– відповідальність за проектування 
– широка сфера діяльності 
– унікальні процеси



Таблиця 2 – Трудомісткість робіт, застосовних для конкретного аудиту СУЯ 

Найменування етапів робіт

Трудомісткість робіт, 
днів, не більше

Первинний 
сертифікаці
йний аудит

Наглядови
й аудит

Ресерти-
фікаційний 
аудит

1 2 3 4

Приймання, розгляд керівництвом та реєстрація заявки на 
сертифікацію/ресертифікацію СУЯ 0,2 − 0,2

Аналізування заявки на сертифікацію/ресертифікацію СУЯ і 
доданої до неї задокументованої інформації 1,0 − 1,0

Аналізування заявки на розширення/офіційного звернення 
щодо скорочення сфери сертифікації СУЯ і доданої до неї 
задокументованої інформації (якщо це застосовне)

− 0,6 −

Підготування рішення за заявкою, запиту документів для 
попереднього оцінювання СУЯ та інформування замовника, 
інших зацікавлених сторін

1,2 − 1,2

Укладання господарського договору/контракту на проведення 
робіт з оцінювання та сертифікації/ресертифікації СУЯ/ 
наглядання за сертифікованою СУЯ

0,5 0,5 0,5

Розробляння програми аудиту СУЯ та керування нею 1,5 0,7 1,0

Перевіряння та аналізування результативності здійснених 
клієнтом коригувань та коригувальних дій з усунення 
виявлених невідповідностей

1,0

Аналізування задокументованої інформації та результатів 
оцінювання СУЯ та ухвалення і складення відповідного 
рішення за результатами оцінювання СУЯ

1,0

Оформлення, реєстрація та видача сертифіката на СУЯ 0,5 − 0,5

Підготування та укладання рамкового договору про 
наглядання за сертифікованою СУЯ 0,7 − 0,7

Підготування та укладання угоди на право застосування 
знака сертифікації СУЯ (якщо це застосовне) 0,5 − 0,5

Підготування запиту до сертифікованого клієнта щодо змін, які 
відбулися у нього за період від попереднього аудиту СУЯ − 0,3

Інформування зацікавлених сторін про результати 
наглядового аудиту сертифікованої СУЯ − 0,4 −


