
 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Науково-методичний центр управління якістю діяльності  

Система управління якістю діяльності 

 

 

 

 

 

Внутрішній аудит  

кафедр і структурних підрозділів університету 

 

(ДПСЯ СТП – 9-9.2-01-54-17) 

 

 

         

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Полтава 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний документ не може бути повністю чи частково відтворений, 

тиражований і розповсюджений без дозволу ПУЕТ 

 



 

 

                                                                                   ДПСЯ СТП – 9-9.2-01-54-17  
Індекс документа 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

1. ВНЕСЕНО НМЦ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЕТ 

 

Начальник НМЦ управління  

якістю діяльності 

 

к.е.н., доц. Огуй Наталія Іванівна__ 
 

2. РОЗРОБНИКИ:  

_____________ 

 

к.е.н., доц. Огуй Наталія 

Іванівна 

 

_____________ 

 

доц.  Карпенко Ніна 

Миколаївна 

3. ЕКСПЕРТНА ГРУПА:  д.е.н.,  проф. Шимановська-

Діанич Людмила 

Михайлівна 

 

  к. т. н., проф. Омельченко 

Наталія Володимирівна 

 

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  2005 р. 

 
 

5. АКТУАЛІЗОВАНО 2017 р. 

 

 

6. ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ 

ДПСЯ 

2022 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ВНЗ УКС «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2017 р. 



 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 
 Затверджую 

Ректор, д. і. н., проф. 

 ______________  О.О.Нестуля 

«__» ____________ 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

Внутрішній аудит  

кафедр і структурних підрозділів університету 

 

(ДПСЯ СТП – 9-9.2-01-54-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізовано 

 2009 р. 2011 р. 2017 р. 20.. р. 

Дата 9 січня 10 травня 7 вересня  

Підпис     

Прізвище, ініціали Огуй Н.І. Огуй Н.І. Огуй Н.І.  



 

 

Зміст 

 

1. Призначення і сфера використання......................................................... 6 

2. Нормативні посилання.............................................................................. 6 

3. Визначення та скорочення........................................................................ 6 

4. Цілі і завдання внутрішнього аудиту....................................................... 7 

5. Відповідальність........................................................................................ 8 

6. Структура процесу внутрішнього аудиту............................................... 11 

7. Опис порядку проведення внутрішнього аудиту................................... 13 

8. Показники ефективності процесу внутрішнього аудиту...................... 17 

9. Погодження змісту документу................................................................. 18 

10. Додатки....................................................................................................... 19 
 



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Внутрішній аудит кафедр і структурних підрозділів 

університету 

ДПСЯ СТП – 9-9.2-01-54-17 

Редакція 04 

Сторінка 6 із 25 

 

 

 

1. Призначення і сфера використання 
Дана  документована процедура визначає вимоги щодо проведення 

внутрішнього аудиту системи управління якістю в університеті з метою 

отримання об’єктивних доказів ефективності її функціонування, виявлення, 

усунення та запобігання невідповідностей. Документована процедура 

встановлює загальні правила планування, підготовки, проведення та оцінки 

результатів внутрішнього аудиту системи управління якістю діяльності 

університету, якості процесів і результатів. 

Документована процедура є обов’язковим документом системи 

управління якістю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» в межах цієї системи при організації та 

проведенні внутрішнього аудиту процесів діяльності університету. Процес 

проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю діяльності 

університету повинен задовольняти вимогам, що встановлені даним 

документом. 

Введення документованої процедури в дію здійснюється з моменту її 

затвердження. Вона розповсюджується на кафедри і структурні підрозділи, 

всі процеси і види діяльності університету що пов’язані з функціонуванням 

системи управління якістю. Викладені правила і рекомендації розроблені 

відповідно до політики університету у сфері управління якістю, настанов з 

якості.  

Дана документована процедура підлягає перегляду один раз на п’ять 

роки. Зміни вносяться у разі необхідності. Пропозиції щодо внесення змін 

готують керівники зацікавлених структурних підрозділів та проректори 

університету. Оформлення змін і їх перегляд здійснює начальник НМЦ 

управління якістю діяльності. Затверджує документовану процедуру і зміни 

до неї ректор. Документована процедура є конфіденційним документом, 

можливість його копіювання для використання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 
ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. 

Вимоги». 

 

3. Визначення та скорочення 

 Аудит – систематичний, незалежний і задокументований процес 

отримання доказів аудиту і об’єктивного їх оцінювання з метою визначення 

рівня виконання критеріїв аудиту. 

 Програма аудиту – один чи декілька аудитів, запланованих на 

конкретний період часу і спрямованих на досягнення конкретної мети. 

 Критерії аудиту – сукупність політики, методик чи вимог, які 

використовуються як еталон. 

 Доказ аудиту – протоколи, виклади фактів чи інша інформація, що є 

істотними для критеріїв аудиту і уможливлюють їх перевірку. 
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 Дані аудиту – результати оцінювання зібраних доказів аудиту за 

критеріями аудиту. Дані аудиту можуть вказувати на відповідність чи 

невідповідність критеріям аудиту або на можливості поліпшення.  

 Висновок аудиту – підсумок аудиту, який оформлює група з аудиту в 

результаті розгляду всіх даних аудиту з урахуванням цілей аудиту. 

 Об’єкт аудиту – організація, піддана аудиту. 

 Предмет аудиту - процеси, які підлягають аудиту. 

 Аудитор – особа, яка має компетентність для проведення аудиту. 

 Група з аудиту – один чи декілька аудиторів, що проводять аудит. 

 Технічний експерт – особа, яка володіє спеціальними знаннями чи 

досвідом щодо предмета аудиту. Технічний експерт не має повноважень 

аудитора в групі з аудиту. 

 Вимога – сформульовані потреба або очікування, загальнозрозумілі 

або обов’язкові. «Загальнозрозумілі» означає, що є звичаєм або 

загальноприйнятою практикою для організації її замовників та інших 

зацікавлених сторін. 

 Організація – сукупність людей та засобів виробництва з розподілом 

відповідальності, повноважень та взаємовідносин. 

 Процес – сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих видів 

діяльності, що перетворює входи на виходи. 

 Методика – установлений спосіб діяльності або здійснення процесу. 

 Інформація – значущі дані. 

 Протокол – документ, який містить одержані результати або надає 

докази виконаних робіт. 

 Перевірка – підтвердження наданням об’єктивних доказів, що 

встановлені вимоги виконані. 

 Об’єктивний доказ – дані, які підтверджують існування чи 

правдивість чогось. 

 Спостереження під час перевірки якості – виклад факту, зроблений 

під час перевірки якості і підтверджений об’єктивним доказом. 

 Невідповідність – невиконання встановлених вимог. 

 ДПСЯ СТП – документована процедура системи якості, стандарт 

підприємства. 

 ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

 

4. Цілі та завдання внутрішнього аудиту 

4.1. Цілями внутрішнього аудиту системи управління якістю 

діяльності ПУЕТ є: 

4.1.1. Забезпечення дотримання всіма співробітниками університету 

при виконанні своїх службових обов’язків вимог законодавства та 

нормативних актів в галузі освіти в діяльності університету, внутрішніх 
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документів, що визначають політику, стратегію та тактику університету у 

сфері управління якістю діяльності. 

4.1.2. Підтримка і подальший розвиток системи управління якістю 

діяльності університету. 

4.1.3. Забезпечення контролю за своєчасною ідентифікацією, оцінкою 

та прийняттям заходів щодо мінімізації відхилень і порушень процесів та 

результатів в межах діяльності університету. 

4.1.4. Вирішення конфліктів інтересів всіх учасників процесів 

діяльності (замовників та споживачів освітніх послуг, персоналу 

університету), які виникають в межах виконання певних процесів підготовки 

фахівців. 

4.1.5. Виявлення невідповідностей процесів і результатів діяльності. 

4.1.6. Планування та здійснення дій з метою усунення фактичних і 

потенційних причин невідповідностей. 

4.2. Виходячи з зазначених цілей, основні задачі внутрішнього аудиту  

системи управління якістю діяльності ПУЕТ полягають в тому, щоб 

забезпечити:  

4.2.1. Виконання університетом в цілому, кафедрами та структурними 

підрозділами вимог законодавства та нормативних актів в галузі освіти,  

внутрішніх документів, що визначають політику, стратегію та тактику 

університету у сфері управління якістю діяльності. 

4.2.2. Визначення в документах і додержання встановлених процедур 

та повноважень при прийнятті будь-яких рішень при здійсненні процесів 

діяльності, що враховують інтереси університету, його персоналу, 

замовників та споживачів освітніх послуг. 

4.2.3. Прийняття вчасних обґрунтованих та ефективних рішень, 

спрямованих на усунення виявлених недоліків та порушень процесів 

діяльності університету. 

4.2.4. Досягнення дієвості та результативності внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в університеті. 

4.2.5. Виконання вимог щодо ефективного управління навчально-

виховним і науковим процесами. 

4.2.6. Адекватне відображення результатів навчально-виховного і 

наукового процесів в його документаційному забезпеченні. 

4.2.7. Відповідний стан звітності, який дозволяє своєчасно одержувати 

адекватну інформацію щодо якості процесів діяльності університету. 

4.2.8. Ефективну взаємодію з зовнішніми аудиторами, органами 

державного та відомчого управління з питань діяльності та функціонування 

системи управління якістю діяльності ПУЕТ. 

 
5. Відповідальність 

5.1. Перший проректор несе відповідальність за: 

 загальний контроль виконання документованої процедури; 
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 узгодження річного плану-графіку проведення внутрішнього аудиту 

(перевірки) (додаток А); 

 визначення кафедри, структурного підрозділу, що перевіряються; 

 визначення цілей та завдань перевірки; 

 визначення загального обсягу перевірки, виходячи із важливості виду 

діяльності, що підлягає перевірці: 

а) визначення відповідності або невідповідності елементів системи 

управління якістю встановленим вимогам; 

б) визначення ефективності функціонування системи управління якістю 

діяльності щодо досягнення цілей у сфері якості; 

 інформування ректора і першого проректора про результати 

внутрішнього аудиту; 

 оцінка стану діючої системи управління якістю діяльності на основі 

результатів внутрішнього аудиту; 

 обговорення на засіданнях дорадчих органів результатів проведення 

внутрішнього аудиту і ефективності коригувальних заходів. 

5.2. Начальник НМЦ управління якістю діяльності несе відповідальність 

за: 

 розробку річного плану-графіку проведення внутрішнього аудиту; 

 контроль своєчасного виконання плану-графіку проведення 

внутрішнього аудиту; 

 контроль забезпечення збереження матеріалів за результатами 

внутрішнього аудиту; 

 складання програми внутрішнього аудиту; 

 розподіл обов’язків серед групи аудиторів з підготовки та проведення 

внутрішнього аудиту; 

 своєчасну підготовку і подання звіту про внутрішній аудит і листів 

визначення невідповідностей завідувачу кафедри і керівнику структурного 

підрозділу, що перевіряються. 

5.3. Аудитор несе відповідальність за: 

 підготовку робочих документів, необхідних для проведення 

внутрішнього аудиту; 

 процес проведення перевірки; 

 документування результатів спостережень, які виявлені в процесі 

внутрішніх аудитів; 

 об’єктивність проведення аудиту. 

5.4. Завідувачі кафедр і керівники структурних підрозділів несуть 

відповідальність за: 

 інформування персоналу кафедри і структурного підрозділу про 

завдання і обсяг внутрішнього аудиту; 

 призначення відповідальних осіб із числа персоналу для роботи з групою 

аудиторів; 

 надання групі аудиторів необхідних засобів і документів для проведення 
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внутрішнього аудиту; 

 розробку дій з усунення виявлених в процесі внутрішнього аудиту або 

потенційних причин невідповідностей, визначення термінів і відповідальних за 

їх виконання. 

Відповідальність і повноваження, співпраця та компетентність при 

організації проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю 

діяльності відображена за допомогою матриці (табл.1). 

Таблиця 1. Матриця взаємодії керівників при проведенні внутрішнього 

аудиту 

№ 

з/п 
Дії 

Виконання дії 

Р ППР ПР КП Д ЗК ВА НМЦ 

1. Складання річного плану-

графіку проведення 

внутрішнього аудиту 

ОІ 
ОІ/ 

К 
ОІ ОІ ОІ ОІ В В 

2. Затвердження річного плану-

графіку проведення 

внутрішнього аудиту 

П 
ОІ/ 

К/П 

 

ОІ 

 

ОІ ОІ ОІ ОІ 
ОІ/ 

К 

3. Проведення внутрішнього 

аудиту 
ОІ/

К 

ОІ/

К 

ОІ/ 

С 

ОІ 

С 

ОІ 

С 

ОІ 

С 
В 

ОІ/С/ 

К 

4. Оцінка результатів 

внутрішнього аудиту ОІ ОІ С С С С В 

С/ 

К/П 

 

5. Підготовка звіту за 

результатами внутрішнього 

аудиту 

ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ В 
В/ 

К 

6. Затвердження звіту 

внутрішнього аудиту 
ОІ В ОІ ОІ/П ОІ 

ОІ/

П 
ОІ 

ОІ/ 

С/К 

7. Розробка та затвердження 

коригувальних дій за 

результатами внутрішнього 

аудиту 

П В В П/В В П/В В 

 

В/ К 

 

8. Виконання плану 

коригувальних дій 

ОІ/

П 
ОІ/П 

ОІ/П

/ В 
В 

ОІ/П/ 

В 
В В К 

9. Перевірка виконання 

коригувальних дій при 

проведенні наступної 

перевірки 

ОІ/

П 

ОІ/

П 
ОІ/П В ОІ/П В В 

ОІ/К/ 

С/П 

10. Архівування документації 

внутрішнього аудиту 

 _ _ _ _ _ _ _ П/К 

 

Позначення скорочень: 

Р – ректор                                                             ВА – внутрішній аудитор 

ППР – перший проректор                             П – приймає рішення 

ПР – проректори                                                В – виконує рішення 

КП – керівники структурних підрозділів                                ОІ – отримує інформацію 

Д – декани факультетів (директор інституту)                                     К – контролює 

ЗК – завідувач кафедри                                       С – співпрацює 

НМЦ – начальник НМЦ управління якістю діяльності  
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6. Структура процесу внутрішнього аудиту 

 

План-графік 

проведення 

внутрішнього 

аудиту 

ДПСЯ СТП  - 9-8.2.2-01-54-17 
Початок процесу 

Складання Плану - графіка 

проведення внутрішнього 

аудиту на навчальний рік 

Начальник НМЦ управління 

якістю діяльності 

Форма плану-графіка  (додаток А 

ДПСЯ СТП - 9-8.2.2-01-54-17) 

Погодження Плану - графіка 

проведення внутрішнього 

аудиту першими 

проректором 

Перший проректор 

Затвердження Плану - графіка проведення 

внутрішнього аудиту ректором 

 
Ректор  

Затвердження 

Ознайомлення завідувачів кафедр, керівників структурних 

підрозділів з Планом-графіком проведення  внутрішнього аудиту 

Начальник НМЦ управління якістю діяльності 

 

 (додаток Б 

 ДПСЯ СТП  - 9-8.2.2-01-54-17) 

Розробка  програми 

проведення внутрішнього 

аудиту 

Старший аудитор 

Програма 

аудиту 

ні 

так 

Погодження 
ні 

так 
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так 

так 

ні 

ні 

Погодження з завідувачами кафедр, 

керівниками структурних підрозділів 

програми проведення внутрішнього аудиту 

Старший аудитор 

Погодження 

Попередня нарада групи аудиторів 

і персоналу кафедри 

(структурного підрозділу) 

Старший аудитор 

Форма протоколу (додаток В 

ДПСЯ СТП  - 9-8.2.2-01-54-17) 

Протокол 

попередньої 

наради 

Проведення внутрішнього аудиту 

та попередня оцінка результатів 

Група аудиторів 

Підсумкова нарада групи аудиторів 

і персоналу кафедри (структурного 

підрозділу) та затвердження звіту і 

листа реєстрації невідповідностей 

(за їх наявністю) 

Старший аудитор 

Складання звіту та листа 

реєстрації невідповідностей (за їх 

наявністю) за результатами 

внутрішнього аудиту і 

погодження їх з завідувачем 

кафедри, керівником 

структурного підрозділу 

Старший аудитор 

Протокол 

підсумкової 

наради 

Звіт про 

результати 

внутрішнього 

аудиту 

Форма протоколу (додаток Е 

ДПСЯ СТП  - 9-8.2.2-01-54-17) 

Форма звіту (додаток Г ДПСЯ 

СТП - 9-8.2.2-01-54-17) 

Форма листа  реєстрації 

невідповідностей (додаток Д 

ДПСЯ СТП  - 9-8.2.2-01-54-17) Листи 

реєстрації 

невідповід-

ностей 

Погодження 
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Рис. 1 - Блок-схема «Структура проведення внутрішнього аудиту 

 

7. Опис порядку проведення внутрішнього аудиту 

7.1. Внутрішній перевірці підлягають усі процеси системи управління 

якістю діяльності університету та документація, яка визначає планування, 

аналіз та вдосконалення управління ними. 

7.2. Внутрішні аудити якості плануються таким чином, щоб усі кафедри 

та структурні підрозділи університету, які впливають на функціонування 

системи якості, були охоплені внутрішніми перевірками якості у період між 

зовнішніми аудитами. 

7.3. Планування, підготовка і проведення внутрішнього аудиту. 

7.3.1. Один раз на рік з боку ректорату повинна проводитись перевірка 

функціонування системи управління якістю діяльності. Це завдання може 

бути виконано на основі проведення внутрішнього аудиту (перевірки). 

7.3.2. Начальник науково-методичного центру управління якістю 

діяльності університету до 1 вересня складає план-графік проведення 

внутрішнього аудиту (перевірки) на наступний навчальний рік (додаток А). 

План-графік проведення внутрішнього аудиту має відобразити загальну 

так 

Потрібні 

коригувальні  дії 

Розробка і виконання 

коригувальних дій за результатами 

внутрішнього аудиту 

Завідувач кафедрою, керівник 

структурного підрозділу 

Зберігання 

документів 
внутрішнього 

аудиту 

Перевірка виконання 

 коригувальних дій 

Старший аудитор 

Виконано? 

ні 

так 

ні 



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Внутрішній аудит кафедр і структурних підрозділів 

університету 

ДПСЯ СТП – 9-9.2-01-54-17 

Редакція 04 

Сторінка 14 із 25 

 

 

послідовність перевірок відповідних кафедр і структурних підрозділів 

університету у розрізі певних процесів.  

7.3.3. На кожну перевірку призначається група аудиторів склад якої 

затверджується ректором університету в Плані-графіку проведення 

внутрішнього аудиту. В університеті група аудиторів складається із 

співробітників науково-методичного центру управління якістю діяльності, 

старшим аудитором є начальник науково-методичного центру управління 

якістю діяльності. Старшому аудитору надаються повноваження приймати 

остаточне рішення в ході перевірки. Він несе відповідальність за здійснення 

усіх її етапів і об’єктивність її результатів.  

7.3.4. Після затвердження плану-графіку проведення внутрішнього 

аудиту, начальник НМЦ управління якістю діяльності доводить цю 

інформацію до деканатів факультетів (інституту), керівників усіх 

структурних підрозділів університету, які підлягають перевірці. За 

необхідності, можливе коригування графіка проведення внутрішнього аудиту 

(перевірки) якості, виходячи із виробничої необхідності. 

7.3.5. На основі плану-графіка проведення внутрішнього аудиту 

(перевірки)  групою аудиторів на кожну конкретну перевірку розробляється 

програма внутрішнього аудиту (додаток Б).  

7.3.6. Старший аудитор, спільно з групою аудиторів, перед початком 

внутрішнього аудиту, проводить попередню нараду на кафедрі, у 

структурному підрозділі, який перевіряється (додаток В).  

Мета попередньої наради: 

 представлення групи аудиторів завідувачу кафедри (керівнику 

структурного підрозділу) і персоналу кафедри (структурного підрозділу); 

 обговорення задач та обсягів внутрішнього аудиту; 

 ознайомлення з планом, методами та процедурами, які будуть 

використані в процесі проведення внутрішньої перевірки; 

 призначення завідувачем кафедрою (керівником структурного 

підрозділу) відповідальних осіб з персоналу для роботи з групою аудиторів; 

 пояснення усіх питань програми внутрішнього аудиту. 

7.3.7. Перевірка документації з якості. 

7.3.7.1. Відповідно до програми внутрішнього аудиту аудитори 

перевіряють документацію з якості, яка відноситься до кафедри 

(структурного підрозділу): 

 положення про структурний підрозділ; 

 посадові інструкції керівника і персоналу; 

 документи процесів системи управління якістю; 

 робочі та технологічні документи; 

 звіти попередніх перевірок; 

 підтвердження планування та впровадження коригувальних і дій, які 

попереджають виникнення зауважень та невідповідностей; 
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 дані попереднього аналізу з боку ректорату при визначенні 

ефективності функціонування системи управління якістю діяльності; 

 протоколи якості; 

 інші документи щодо дотримання якості управління процесами 

діяльності. 

7.3.7.2. У процесі перевірки  документації необхідна впевненість в її 

актуальності та дотриманні в процесі функціонування кафедри (структурного 

підрозділу). Звертається увага на зміни, що вносяться до документації за 

результатами попередніх перевірок, зміст документації, яка прийнята, умови 

зберігання, доступність для персоналу, достатність для виконання 

персоналом видів діяльності, що регламентує документ, достовірність 

інформації, що фіксується в документах. 

7.3.8. Проведення спостережень і збір доказів. Збір доказів повинен 

проводитись у процесі проведення співбесіди аудиторів із персоналом 

кафедри (структурного підрозділу), вивченню та аналізу документації і 

спостережень за здійсненням відповідних процесів, наявності необхідного 

робочого середовища і інфраструктури. 

7.3.9. Питання, які слід враховувати під час внутрішнього аудиту, 

охоплюють: 

 ефективне та результативне впровадження процесів; 

 можливості постійного поліпшення процесів і результатів надання 

освітніх послуг; 

 спроможності процесів забезпечувати якісні результати; 

 використання інформаційних технологій; 

 аналіз даних про витрати, пов’язані з якістю; 

 результативне та ефективне використання ресурсів; 

 результати та очікування щодо показників процесів; 

 адекватність та точність вимірювань показників процесів і їх 

результатів; 

 зв’язки із зацікавленими сторонами: споживачами, замовниками, 

партнерами. 

7.3.10. Аудитори проводять перевірку під керівництвом старшого 

аудитора. У залежності від чисельності персоналу кафедри (структурного 

підрозділу), який перевіряється, обсягів діяльності та часу аудитори можуть 

проводити перевірку процесів разом або окремо і щоденно повинні звітувати 

за результат перевірки перед старшим аудитором. 

7.3.11. При виникненні суперечливих ситуацій старший аудитор має 

право призначити повторну перевірку певної частини кафедри (структурного 

підрозділу) і прийняти в ній участь. В процесі всієї перевірки аудитора 

супроводжує або завідуючий кафедрою (керівник структурного підрозділу), 

що перевіряється, або відповідальний за якість або заступник завідувача 

кафедрою (керівника структурного підрозділу). Під час проведення перевірки 
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необхідно дотримуватись конкретної програми перевірки, однак у разі 

необхідності, можливо розширення переліку питань, які підлягають 

контролю. 

7.3.12. По закінченню перевірки, в останній день внутрішнього аудиту  

старший аудитор інформує колектив кафедри (структурного підрозділу) про 

попередні результати перевірки, оголошення результатів спостережень, що 

отримані в ході перевірки, пояснення окремих питань.  

7.3.13. За результатами внутрішнього аудиту (перевірки)  старший 

аудитор складає звіт (додаток Г), заповнюється лист реєстрації 

невідповідностей, виявлених в процесі внутрішнього аудиту (додаток Д). 

Аналіз результатів коригувальних дій проводиться аудиторами по закінченні 

терміну виконання запланованих коригувальних заходів.  

7.3.14. Завідувач кафедри (керівник структурного підрозділу) та 

відповідальний за якість на кафедрі (у структурному підрозділу) вивчають 

виявлені невідповідності, розробляють коригувальні дії, термін та порядок їх 

виконання і затверджують їх на засіданні кафедри (зборах колективу 

структурного підрозділу).  

7.3.15. Звіт за результатами внутрішнього аудиту та лист реєстрації 

невідповідностей розглядається на підсумковій нараді, яка проводиться 

групою аудиторів на кафедрі (в структурному підрозділі). Термін проведення 

підсумкової наради визначається за погодженням із завідувачем кафедрою 

(керівником структурного підрозділу). Результати проведення підсумкової 

наради відображаються у протоколі (додаток Е). 

7.3.16. Присутність персоналу кафедри (структурного підрозділу) при 

проведенні попередної наради, безпосередньо внутрішнього аудиту, 

підсумковій нараді зазначається у листі реєстрації (додаток Ж). Запис у листі 

реєстрації здійснюється особисто кожним учасником внутрішнього аудиту. 

7.3.17. Усі документи про проведення внутрішнього аудиту складаються 

у 2-х екземплярах, копія їх передається на кафедру (в структурний підрозділ). 

 7.4. За виробничою необхідністю в університеті можуть проводитися 

позачергові перевірки якості управління процесами. 

Позачергові контрольні перевірки можуть проводитися у наступних 

випадках: 

 якщо ректор або перший проректор встановлять відхилення, що 

вказують на те, що система управління якістю діяльності функціонує 

неефективно; 

 якщо відбуваються значні зміни персоналу при реорганізації 

підрозділів, що входять в загальну систему управління якістю діяльності; 

 якщо необхідно здійснити коригувальні дії та провести аналіз їх 

результатів. 

7.5. Збереження документів внутрішнього аудиту. Документи щодо 

проведення внутрішніх аудитів кафедр і структурних підрозділів 

зберігаються протягом 5 років. Вони є одним із джерел інформації для оцінки 
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ректоратом ефективності системи управління якістю діяльності. 

7.6. Інформацію про хід виконання плану-графіку проведення 

внутрішнього аудиту начальник НМЦ управління якістю діяльності надає 

періодично ректорату.  

7.7. На останньому в навчальному році засіданні вченої ради 

університету начальник НМЦ управління якістю діяльності доповідає про 

результати проведення внутрішнього аудиту на кафедрах і в структурних 

підрозділах, про виконання коригувальних дій. За висновками доповіді  

начальник НМЦ управління якістю діяльності і результатами обговорення 

членами вченої ради приймається відповідна постанова вченої ради. 

 

8. Показники результативності проведення внутрішнього аудиту 

8.1. Своєчасне та повне виконання Плану-графіку проведення 

внутрішнього аудиту у розрізі процесів і об’єктів проведення. 

8.2. Об’єктивна оцінка внутрішніми аудиторами результатів проведення 

внутрішнього аудиту. 

8.3. Дотримання термінів подання звіту про результати проведення 

внутрішнього аудиту завідувачам кафедр (керівникам структурних 

підрозділів), проректорам – керівникам відповідних процесів, першому 

проректору, ректору. 

8.4. Своєчасне та повне виконання коригувальних дій персоналом 

кафедри (структурного підрозділу). 
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9. Погодження змісту документу 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко Наталія 

Сергіївна 

  

2. Директор науково-

навчального центру 

Герман Наталія 

Володимирівна 

  

3. Начальник науково-

методичного центру 

управління якістю 

діяльності 

Огуй Наталія Іванівна   
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10. Додатки 

Додаток А 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор, д. і. н., проф. 

______________О. О. Нестуля 

«____»_______________20.. р. 

 

План-графік 

проведення внутрішнього аудиту процесів системи управління якістю діяльності  

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  

в 20..-20.. навчальному році у розрізі процесів 

 

№ 

з/п 

Назва процесу  Посилання на 

відповідні 

пункти 

міжнародного 

стандарту  ISO 

9001:2015 

Назва кафедри (структурного 

підрозділу) 

Термін 

проведення 

Термін 

перевірки 

виконання 

плану 

коригуючих 

дій 

ПІП  

внутрішніх 

аудиторів 

1.       
2.       
       

 
Начальник науково-методичного  

центру управління якістю діяльності              ______________    _________________         «___»_________20.. р. 
                                                                           (підпис)                        (ініціали, прізвище) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор  ______________    _________________         «___»_________20.. р. 
                                                                           (підпис)                         (ініціали, прізвище) 
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Додаток Б 
 

 

 

 

 

Програма внутрішнього аудиту 

Підстава проведення аудиту  

______________________________________________________________________________________ 

Кафедра (структурний підрозділ) 
______________________________________________________________________________________ 

  Назва процесу   
Мета аудиту   

Внутрішні регулюючі документи  

Аудиторська група: 

Старший аудитор  

Аудитори  

 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін виконання Учасники 

1.    
і 

т.д. 
   

 

ПОГОДЖЕНО: 

Старший аудитор                                                         ______________    _________________         «___»_________20.. р. 
                                                          (підпис)                          (ініціали, прізвище) 

Зав. кафедрою (керівник підрозділу)            ___________             _________________       «___»_________20.. р. 
                                                          (підпис)                          (ініціали, прізвище) 
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Додаток В 
 

Протокол попередньої наради №___ від «__»_________ 20__ року 

Присутні від аудиторської групи: Присутні від кафедри (структурного підрозділу)_______________ 

1.  ___   ос. (лист реєстрації додається) .  

2.   

 

№ 

з/п 
Питання Рішення Відповідальні  

1.    

2.    

    

 

 

Старший аудитор                                _____________________                        _________________________________  
                                                                                                                                (підпис)                                                                                                        (ініціали, прізвище) 

Зав. кафедрою (керівник підрозділу) _____________________                       _________________________________ 
                                                                                                                               (підпис)                                                                                                         (ініціали, прізвище)
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Додаток Г 

 

Звіт  

про результати внутрішнього аудиту ________________________ 

 

Кафедра___________________  
Старший аудитор _____________        Аудитор________________           

Назва процесу ______________________________________    

Дата проведення _____________________  

 

 

Стислий опис наданих фактів щодо якісного управління процесами 

(коригувальні дії виконані): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Стислий опис виявлених зауважень та невідповідностей (коригувальні 

дії не виконані): _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Загальний висновок: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендовано: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Начальник науково-методичного  

центру управління якістю діяльності    _______          ___________ 
                                                                                                       (підпис)                    (ініціали, прізвище)     

«___»___________20__ р.  
 

 

Ознайомлені: 

Завідувач кафедри (керівник 

структурного підрозділу)                       _______          ___________ 
                                                                                                       (підпис)                  (ініціали, прізвище)     

«___»___________20__ р.  

 

 

Уповноважений з питань  

управління якістю процесами  

на кафедрі (в структурному  

підрозділі)                               _______          ___________ 
                                                                                                       (підпис)                  (ініціали, прізвище)     

«___»___________20__ р.  



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів 

університету 

ДПСЯ СТП – 9-9.2-01-54-17 

Редакція 04 

Сторінка 23  із 25 

 

 

Додаток Д 

 

Лист реєстрації невідповідностей, 

виявлених в процесі внутрішнього аудиту 
Кафедра (структурний підрозділ), що перевіряється ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Зав. кафедрою (керівник структурного підрозділу) __________________________________ 

Виявлені невідповідності та відповідні ним коригувальні дії 

Опис виявлених 

невідповідностей 

Посилання на розділи, 

пункти, підпункти 

стандарту 

Коригувальні дії Відповідальні 

    

Термін виконання коригувальних дій __________________  

Зав. кафедрою (керівник структурного підрозділу) ____________           ____________ 
                                                                                                               (підпис)                      (ініціали, прізвище) 

Уповноважений  з питань управління якістю діяльності  кафедри (структурного 

підрозділу)                        ____________        ___________________ 
                                                            (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Старший аудитор               ____________        ___________________ 
                                                            (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Дата __________________  

 

Термін контролю заходів ___________________  

Начальник НМЦ управління якістю діяльності      ____________        ___________________ 
                                                                                                              (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Результат контролю коригувальних дій 

Опис виявлених 

невідповідностей 

Посилання на 

розділи, пункти, 

підпункти стандарту 

Виконання коригувальних та 

запобіжних дій 

   

 

Зав. кафедрою (керівник структурного підрозділу) ____________           ____________ 
                                                                                                               (підпис)                      (ініціали, прізвище) 

Уповноважений  з питань управління якістю діяльності  кафедри (структурного 

підрозділу)                        ____________        ___________________ 
                                                            (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Старший аудитор               ____________        ___________________ 
                                                            (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Дата __________________  

 

 Загальний висновок про результати виконання коригувальних і запобіжних 

дій___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Начальник НМЦ управління якістю діяльності      ____________        ___________________ 
                                                                                                              (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Дата  __________________                                                                     

Лист реєстрації  невідповідностей,  виявлених в процесі внутрішнього аудиту якості 

закритий.
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Додаток Е 

Протокол підсумкової наради №___ від «__»_________ 20__ року 

Присутні від аудиторської групи: Присутні від кафедри (структурного підрозділу)_______________ 

1.  ___ ос. (лист реєстрації додається) .  

2.   

 

№ 

з/п 
Питання Рішення Відповідальні  

1.    

2.    

    

 

 

Старший аудитор                                _____________________                        _________________________________  
                                                                                                                                (підпис)                                                                                                        (ініціали, пр ізвище) 

Зав. кафедрою (керівник підрозділу) _____________________                       ______________________ ___________ 
                                                                                                                               (підпис)                                                                                                         (ініціали, прізвище)
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Додаток Ж 

 

Лист реєстрації 

осіб від кафедри (структурного підрозділу) 

__________________________________________  

«___»__________ 20__ р. 

 

№ 

з/п 

ПІБ Посада Підпис 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примітка: запис здійснюється особисто учасником внутрішнього аудиту. 

 

Старший аудитор _________________                       _____________ 
                                                                                (підпис) 

                                                                       
(прізвище та ініціали)    

 


