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Перелік тем курсових робіт з дисципліни „Аудит у сфері якості” 

 
1. Аудит систем управління якістю. 
2. Аудит  якості продукції. 
3. Аудит якості процесу. 
4. Аудит системи управління навколишнім середовищем (екологічний 

аудит). 
5. Внутрішній аудит систем якості. 
6. Зовнішній аудит систем якості. 
7. Внутрішній аудит випробувальних лабораторій. 
8. Аудит системи якості органу з сертифікації. 
9. Аудит системи якості та оцінка управлінської діяльності кризового 

підприємства. 
10. Аудит системи якості авіапідприємства. 
11. Особливості аудиту з сертифікації продукції. 
12. Мета та задачі проведення аудиту систем менеджменту якості. 
13. Процедура внутрішнього аудиту системи менеджменту якості як метод 

покращення діяльності організації. 
14. Методи та критерії оцінювання управлінської діяльності. 
15. Планування дій під час аудиту. 
16. Процедури проведення аудиту. 
17. Звітність з аудиту. 
18. Специфічні знання та компетентність аудиторів з якості. 
19. Права й обов’язки вітчизняних аудиторів з сертифікації. 
20. Порядок підготовки аудиторів. 
21. Вимоги до аудиторів. Отримання сертифіката аудитора. 
22.  Нормативні документи, регламентуючі процедури аудиту систем 

управління якістю. 
23. Нормативні документи, регламентуючі процедуру аудиту систем 

управління навколишнім середовищем. 
24. Керівні принципи аудиту згідно з ISO 19011. 
25. Основні поняття і наукові напрямки з аудиту якості. 

 26. Методики проведення аудиту готової продукції 
 27. Порядок проведення внутрішнього аудиту.  

      28. Порядок проведення атестації аудиторів. 
      29. Управління програмою аудиту. 
      30. Організація проведення аудиту. Аналіз документів. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Перелік завдань для підготовки до екзамену 

3.1. Перелік питань на екзамен 

1.  Роль і значення аудиту у сфері якості для розвитку промисловості та 
торгівлі.  

2.  Історія розвитку аудиту в Україні.  
3.  Законодавча база аудиту в Україні. 
4.  Основні терміни та визначення в галузі аудиту в сфері якості.  
5.  Зміст, мета та завдання аудиту. 
6.  Об’єкти аудиту. 
7.  Види аудиту. 
8.  Роль аудиту в підвищенні якості продукції. 
9.   Основні принципи аудиту у сфері якості. 
10. Сутність методів аудиту і взаємозв’язок між ними. 
11. Внутрішній аудит систем управління якості . 
12. Види аудитів, їх відмінності.  
13. Зовнішній аудит систем управління якістю. 
14. Особливості сертифікаційних аудитів. 
15. Аудит систем управління якістю першою стороною. 
16. Аудит систем управління якістю другою стороною. 
17. Процедура виконання корегувальних дій. 
18. Попереджувальні дії. 
19.  Аудит систем управління якістю третьою стороною.  
20. Плани та програми аудиту з якості. 
21. Основні вимоги до аудиторів з якості. 

22. Порядок проведення внутрішнього аудиту.  
23. Порядок проведення сертифікаційного аудиту. 
24.Настанови щодо перевірки систем управління (стандарти ISO 10011 та 
ISO 19011)                                                                                                                         
25. Вимоги до аудиторів згідно ДСТУ 3418. 
26. Обов`язки та права аудиторів. 
27. Порядок проведення атестації аудиторів. 
28. Компетентність та оцінка аудиторів систем управління якістю та/або 
навколишнього середовища. 
29. Мета та обсяг програми аудиту. 
30. Управління програмою аудиту. 
31. Відповідальність за програму аудиту, ресурси та процедури. 
32. Області та критерії аудиторської перевірки . 
33. Організація проведення аудиту. Аналіз документів. 
34. Звіт з аудиту.  
35. Дії за результатами аудиту. 



 
 


