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ТОВ "Центр розвитку якості" 

  

 «Внутрішній аудитор системи якості» QDC- QM – 01 
Кваліфікація «Внутрішній аудитор системи якості» 

Найменування кваліфікації (українське): 

«Внутрішній аудитор з системи якості» 
Найменування кваліфікації (англійське): 

«Internal auditor of quality systems» 

Скорочення кваліфікації в ОСП: 

QDC- QM – 01 

Визначення кваліфікації: 

«Внутрішній аудитор з системи якості» здатен особисто проводити внутрішній 

аудит системи менеджменту якості, діючої на принципі серії стандартів ISO 9000. 

Критерії для присвоєння кваліфікації: 

Необхідна освіта: 

Вища - «Бакалавр» 

Загальний робочий стаж: 

1 рік на технічній, професійній або керівній посаді. 

Спеціальна підготовка: 

16 годин модуль QDC- QM – 01 Внутрішній аудит систем менеджменту якості 

(ISO 9001:2008, ISO 19011:2011). 

Особисті якості: 

«Внутрішній аудитор з системи якості» повинен бути відкритим, 

орієнтованим на якість, чесним, готовим до вивчення та застосування нових 

методологій. Повинен вміти працювати в команді та розуміти вартість якості. 

Іспити: 

80% балів з іспитів QDC- QM – 01. 

Анкета для заявки: 

Заявка (Ф.01/1-12) Заявка для сертифікації внутрішнього аудитора з системи 

якості. 

Строк дії сертифікату: 

3 роки. 

Контроль (нагляд): 

За правилами ОСП повинен здійснювати контроль над фахівцями, які пройшли 

сертифікацію та отримали сертифікат: 

Протягом 3 років «Внутрішній аудитор з системи якості» повинен: 

Не менше одного року виконувати обов’язки внутрішнього аудитора на 

підприємстві; 

Провести не менше двох внутрішніх аудитів; 
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Пройти додаткове навчання не менше одного дня у разі виходу нових версій 

стандартів ISO 9001 та ISO 19011; 

Підписати заяву про те, що його діяльність в якості Внутрішнього аудитора не 

становилась предметом судових розглядів. 

Виконуючи наведені вимоги, «Внутрішній аудитор системи якості» має право 

бути повторно сертифікованим після закінчення дії сертифікату. 

Критерії для повторної сертифікації: 

«Внутрішній аудитор системи якості» протягом 6 років має право повторно 

сертифікуватися, якщо: 

Має не менше двох років досвіду виконання обов’язків Внутрішнього 

аудитора з системи якості; 

Провів не менше чотирьох внутрішніх аудитів; 

Пройшов додаткове навчання не менше одного дня з стандартів ISO 9001 та  

ISO 19011; 

Підписав заяву про те, що його діяльність в якості Внутрішнього аудитора не 

становилась предметом судових розглядів 


