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Розвиток систем менеджменту якості діяльності аграрних
підприємств на основі удосконалення методики їх аудиту
У статті розглянуто науково-практичні питання поліпшення систем менеджменту якості на основі їх аудиту, досліджено проблему удосконалення методичних підходів щодо проведення аудиту систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств. Визначено зміст аудиту системи менеджменту якості, запропоновано визначення поняття «аудит системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства». Обґрунтовано завдання аудиту системи менеджменту якості аграрного підприємства. Здійснено аналіз основних видів аудиту системи менеджменту
якості та розроблено алгоритм процесу внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства. Удосконалено
методику аудиту і сформовано комплекс показників для визначення результативності й ефективності процесу внутрішнього аудиту системи
менеджменту якості діяльності аграрного підприємства. Розроблено методичні підходи щодо оцінки витрат праці на проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства.
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Постановка проблеми. В Україні у розрахунку на тисячу жителів систем управління якістю за стандартами ISO
210

серії 9000 менше ніж, наприклад, у Китаї – у 3,5 рази, у Іспанії – у 30 разів, у Італії – у 40 разів. При цьому, на думку
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експертів, не більше 20% сертифікованих систем управління якістю в Україні реально функціонують [3, с. 115; 9]. Це
послаблює конкурентні позиції вітчизняних підприємств,
у тому числі й аграрних, на внутрішньому ринку і на ринках країн СНД та ЄС.
Отже, виникає нагальна потреба в розробці та впровадженні на аграрних підприємствах систем менеджменту якості згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO
9001:2008, які могли б пройти міжнародну сертифікацію.
До того ж, будь-яка система менеджменту якості аграрного
підприємства потребує постійних перевірок, тобто інспектування, контролю та аудиту. Це необхідно для виявлення
її сильних сторін і областей для удосконалення та забезпечення ефективного функціонування даної системи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблем системного управління якістю діяльності аграрних підприємств присвячені праці відомих вітчизняних вчених: В. П. Галушка, О. Д. Гудзинського, Й. С. Завадського, І. Г. Венецького, А. М. Довжина, А. М. Должанського [2], П. Я. Калити [3], В. І. Кривощокова, В. О. Мозолюка, О. І.  Момота [5], С. К. Фомічова, І. І. Чайки, М. І. Шаповала
[ 10] та багатьох інших.
Дані питання також досліджували відомі зарубіжних
вчені: Е. Демінг, Д. Джуран [1], К. Ісікава, Й. Кондо, Ф. Кросбі,
Г. Тагучі, А. Фейгенбаум, Д. Харрінгтон, Ю. П. Адлєр, О. В.  Глічев, В. В. Єфімов, С. Д. Ільєнкова, О. М. Карпенко, М. Г. Круглов, В. А. Лапідус, І. І. Мазур, В. Ю. Огвоздін, В. В. Окрєпілов
[6] та багато інших.
Однак варто зауважити, що науко-практичні питання
поліпшення систем менеджменту якості на основі їх аудиту
є ще недостатньо вивченими, а проблема удосконалення
методичних підходів щодо проведення аудиту систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств досить
актуальна та потребує подальших досліджень.
Метою дослідження є удосконалення методики
аудиту та формування комплексу показників для визначення результативності та ефективності процесу внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства.
Виклад основного матеріалу. Аудит є важливим
управлінським засобом моніторингу систем менеджменту
якості діяльності аграрних підприємств. Вище керівництво
підприємства повинно розуміти і приймати те, що реальна діяльність у підрозділах ніколи повністю не збігається
з розробленими документами. Відхилення можуть відноситися як до невиконання вимог документів, так і до виконання додаткової діяльності. У процесі аудиту аналізується
саме реальна ситуація, а не вимоги документів.
Згідно зі стандартом ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови
щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або)
екологічного управління» аудит системи менеджменту
якості – це систематичний незалежний і задокументований
процес отримання доказів аудиту та об’єктивного їх оцінювання з метою визначення ступеня виконання критеріїв
аудиту [4, с. 2].
А з нашої точки зору, аудит системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства – це спосіб отримання
Проблеми економіки № 1, 2013

об’єктивних даних про те: наскільки результативна система
менеджменту якості діяльності підприємства, які її сильні та
слабкі сторони, що саме потрібно поліпшити, що не виконується у відповідності із запланованими показниками.
Тобто, об’єктом аудиту є аграрне підприємство, яке
підлягає перевірці. Аудит у сфері якості поділяється на три
види: аудит систем менеджменту якості; аудит якості продукції; аудит якості процесів. У даній статті ми детально
розглянемо перший вид аудиту, а саме, аудит системи менеджменту якості.
Аудит системи менеджменту якості діяльності зорієнтований на виявлення причин виникнення невідповідно
стей у системі менеджменту якості, процесах або продукції
аграрного підприємства. Звідси випливає і основна мета
аудиту – зібрати об’єктивні свідчення, які дозволять виявити невідповідності у процесах, продукції (послугах) або
системі менеджменту якості.
Виходячи з основної мети, визначаються і завдання
аудиту системи менеджменту якості функціонування аграрного підприємства:
1. У процесі проведення аудиту необхідно визначити
стан функціонування і результативність системи менеджменту якості.
2. Аудит повинен дати інформацію щодо ефективності
системи менеджменту якості діяльності аграрного
підприємства.
3. Необхідно визначити ступінь відповідності стандартам і процедурам системи менеджменту якості.
4. Перевірка якості виконання робіт.
5. Оцінка впливу змін на підприємстві на систему менеджменту якості.
Ми вважаємо, що головний результат, до якого повинен призводити аудит, – це визначення можливостей
для поліпшення діяльності аграрного підприємства. Тому
за будь-якого аудиту важливе значення мають об’єктивні
свідчення, які аудитори виявляють у процесі його проведення. Отримати такі дані можна тільки у тому випадку,
коли критерії аудиту і правила оцінки невідповідностей є
чіткими і не допускають різного тлумачення.
На нашу думку, доцільно виділити два види аудиту –
внутрішній аудит та зовнішній аудит (аудит другою або третьою стороною).
Внутрішній аудит системи менеджменту якості діяль
ності аграрного підприємства – це самоперевірка, яка
допомагає підприємству підготуватися як до зовнішнього
аудиту, який проводить третя сторона, так і налагодити роботу системи менеджменту якості. За допомогою внутрішнього аудиту можна визначити, у яких сферах діяльності
організації потрібно провести навчання персоналу, які
процеси системи потрібно переглянути та удосконалити.
Таким чином, внутрішній аудит проводиться для внутрішніх цілей як правило самим підприємством, або ж
за дорученням його керівництва. Такий аудит може бути
основою для декларування відповідності системи вимогам
стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.
До зовнішніх аудитів відносять «аудит другою стороною» або «аудит третьою стороною».
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Аудити другою стороною проводяться сторонами, які
мають певний інтерес до діяльності організації, наприклад
замовниками або іншими особами за їхнім дорученням.
Аудити третьою стороною проводяться зовнішніми незалежними організаціями. Ці організації здійснюють сертифікацію чи реєстрацію на відповідність вимогам чинних
нормативних документів [10].
Тобто, аудит третьою стороною проводиться вибраним реєстратором, який офіційно відвідує організацію для
підтвердження її відповідності вимогам стандарту ДСТУ
ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги».
Варто зазначити, що реєстратор – це організація, яка
проводить оцінювання системи якості підприємства на
відповідність визнаним стандартам систем менеджменту
якості, або комплексу вимог.
З моменту початку використання стандартів ISO серії
9000 і до теперішнього часу виникають спірні питання: наскільки ефективне впровадження системи менеджменту
якості і чи сприяє вона досягненню підприємством поставлених цілей. Зовнішній аудит системи менеджменту якості
допомагає знайти відповіді на ці питання.
Відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи
управління якістю. Основні положення та словник термінів», результативність цієї системи є не що інше, як ступінь реалізації необхідних дій і досягнення запланованих
результатів. Отже, результативність системи відображує
ефективність обраної стратегії. Поняття «ефективність системи менеджменту якості» визначається словником стандарту ДСТУ ISO 9000:2007, як співвідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами [7, с. 8].
Системи менеджменту якості, які вже сертифіковані на
відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, потребують
періодичного контролю для гарантії того, що вони продовжують правильно функціонувати.
Розглянемо детальніше процес внутрішнього аудиту
системи менеджменту якості діяльності агарного підприємства. Внутрішній аудит проводиться для отримання впевненості у тім, що дії у сфері якості задовольняють відповідним вимогам, а також для моніторингу результативності
системи менеджменту якості діяльності підприємства.
Дані заходи спрямовані на забезпечення постійної
придатності всіх процесів системи менеджменту якості
діяльності. Внутрішній аудит спрямований на виявлення
причин невідповідностей та визначення можливостей
здійснення коригувальних дій. Як правило, він проводиться з метою задоволення внутрішніх потреб підприємства.
Перед початком внутрішнього аудиту необхідно визначити перелік дій, які потрібно перевірити. Для цього
варто скласти план аудиту системи менеджменту якості
на основі графіків внутрішніх аудитів, які можуть регулюватися в залежності від продукції, що її виробляє аграрне
підприємство, та стану виконання відповідних процесів
системи.
Достатньо важливим елементом процесу внутрішнього аудиту є визначення кваліфікації персоналу, який
проводить аудит, що включає в себе аналіз: досвіду, рівня підготовки, професійних навичок, рівня незалежності,
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ступеня відповідності вимогам компетентності внутрішніх
аудиторів.
На наш погляд, з метою удосконалення системи менеджменту якості діяльності керівництву аграрного підприємства потрібно затвердити постійну програму аудитів
якості. До того ж, з нашої точки зору, варто чітко розмежо
вувати аудит системи менеджменту якості з метою підтвердження відповідності стандарту, та аудит з ціллю забезпечення відповідності спеціальним вимогам організації
і споживачів щодо системи менеджменту якості.
Для оцінки результативності та ефективності системи
менеджменту якості діяльності аграрного підприємства
окрім внутрішнього аудиту необхідно також застосовувати
аналіз з боку керівництва організації.
Лідери вищої та середньої ланки підприємства мають
систематично здійснювати аналіз стану функціонування
системи менеджменту якості діяльності та визначати можливості для її удосконалення за допомогою: оцінювання
результатів аудитів; аналізу даних щодо опитування споживачів; моніторингу стану функціонування процесів системи та відповідності продукції встановленим вимогам;
оцінювання ефективності попереджуючих та коригуючих
дій; перегляду заходів за результатами попереднього аналізу продукції, або процесів; визначення напрямів удосконалення системи менеджменту якості. Також керівництво
підприємства повинно здійснювати підбір та оцінку аудиторів. Отже, внутрішній аудит та аналіз системи менеджменту якості з боку керівництва аграрного підприємства є
взаємопов’язаними процесами.
При здійсненні внутрішнього аудиту системи менеджменту якості може бути виявлено ряд можливих невідповідностей: проводиться аудит елементів системи, але не
здійснюється аудит процесного підходу; аудиторам виділено недостатньо ресурсів; не здійснюється аудит процесу підтвердження коригуючих дій стосовно усунення невідповідностей; відсутня система проведення внутрішніх
аудитів; не застосовуються коригуючі дії за результатами
аудитів; внутрішні аудитори не мають належної підготовки
або некомпетентні; аудит проводиться незалежною особою; документація та записи ведуться неналежним чином
та є неповними.
Ми вважаємо, що процес внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства
повинен мати чітко визначену послідовність, або ж алгоритм (рис. 1).
Отже, після сертифікації системи менеджменту якості
діяльності аграрного підприємства на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, або ж міжнародного стандарту
ISO 9001:2008, організація повинна гарантувати, що його
вимоги продовжують виконуватись. Для цього існують три
види дій: внутрішні аудити; періодичний аналіз з боку керівництва підприємства; планові наглядові аудити системи
менеджменту якості та аудити, які проводяться третьою
стороною (реєстратором).
Ефективність внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства можна
оцінювати виходячи з двох позицій:
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Розробка загального плану внутрішнього аудиту

Підбір персоналу, який буде проводити аудит

Формування графіку внутрішніх аудитів з урахуванням важливості і стану
функціонування процесів, які будуть перевіряти
Аналіз результативності усіх попередніх корегуючих дій

Проведення аудиту

Підготовка та надання керівництву підприємства звіту стосовно аудиту

Аналіз всіх невідповідностей

Розробка коригуючих дій стосовно виявлених невідповідностей

Чітке виконання коригуючих дій керівництвом та працівниками підприємства

Рис. 1. Алгоритм процесу внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства
Джерело: сформовано автором

 внутрішньої (точка зору вищого керівництва, менеджера з якості, лінійних менеджерів, працівників, які
оцінюють ресурси, що використовуються для аудиту);
 зовнішньої (точка зору споживачів, партнерів, постачальників, організацій з сертифікації та інших
зацікавлених сторін, які не входять до складу організації).
Як і кожен процес, внутрішній аудит має свій «коефі
цієнт корисної дії», однак нам представляється досить
складним завданням оцінити і виразити його у цифрах
і числах. Організації, що здійснюють внутрішній аудит си
стеми менеджменту якості, на запит оцінити ефективність
даного процесу нададуть різні відповіді. Але тим не менше
всі вони зійдуться на більш-менш схожому положенні, що
аудит систем менеджменту якості є ефективним за умови,
якщо: спостереження аудиту надають цінну інформацію керівництву вищої ланки; ресурси, залучені для здійснення
внутрішнього аудиту, є мінімальними.
Аудит слід проводити з мінімальним витрачанням ресурсів, в той же час забезпечуючи можливість отримання
цінної інформації. Неможливо знайти один універсальний підхід до вирішення цієї проблеми, оскільки кожному
аграрному підприємству необхідно самостійно виявити
оптимальний підхід, здійснюючи моніторинг виконання
програми аудиту, результатів аудиту, відгуків аудиторів та
об’єктів аудиту.
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Таким чином, аудит може бути ефективним, якщо при
мінімальних витратах ресурсів можливе отримання цінних
результатів аудиту. Ефективний аудит систем менеджменту
якості діяльності аграрних підприємств може мати додаткову цінність, проте такого ефекту слід досягти за умови
витрачання мінімальних ресурсів.
Нами розроблено комплекс показників для визначення результативності та ефективності процесу внутрішнього
аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного
підприємства (табл. 1).
Якщо якість планових документів зростає, підвищується результативність і ємність аудиту, збільшується середня
тривалість «аудитів на місці», середні витрати праці керівника групи з аудиту на роботу з документами знижуються
до оптимальної величини, а відхилення фактичних витрат
праці на аудиту від планових і кількість виявлених невідповідностей згідно з п. 8.2.2 ДСТУ ISO 9001:2009 при зовнішніх аудитах прямує до нуля, в цьому випадку ми можемо
обґрунтовано говорити про результативність та ефективності процесу внутрішнього аудиту системи менеджменту
якості діяльності аграрного підприємства.
Однак розрахунок наведених у табл. 1 показників
неможливий без ведення первинної документації щодо
аудиту. Перш за все, це програма і графік аудиту, а також
оцінка витрат праці на проведення внутрішнього аудиту
(табл. 2).
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Таблиця 1
Основні показники для визначення результативності та ефективності процесу внутрішнього аудиту системи менеджменту
якості діяльності аграрного підприємства
№ з/п

Показник

Методика розрахунку показника

Оптимальне значення

1

Якість планових документів
з внутрішнього аудиту

Співвідношення кількості переносів часу аудитів до
загальної кількості об’єктів аудиту за планом

Прямує до 0

2

Результативність аудиту

Співвідношення кількості фактично проведених аудитів
до кількості запланованих аудитів

Прямує до 1

3

Ємність аудиту

Співвідношення кількості об’єктів аудиту до числа
структурних підрозділів підприємства

Прямує до 1

4

Середня тривалість «аудиту на місці»
(люд.-год.)

Співвідношення загальної тривалості аудитів до числа
об’єктів аудиту

У відповідності з практикою
підприємства

5

Середні витрати праці керівника групи
Співвідношення загальних витрат праці на роботу
з аудиту на роботу з документами
з документами до кількості аудиторських груп
(люд.-год.)

У відповідності з практикою
підприємства

6

Відхилення фактичних витрат праці
на проведення аудиту від планових
(люд.-год.)

Прямує до 0

7

Кількість невідповідностей, виявлених
по п. 8.2.2 ДСТУ ISO 9001:2009 при
зовнішніх аудитах

Порівняння фактичних витрат праці на проведення аудиту
з плановими
–

Прямує до 0

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Методика оцінки витрат праці на проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного
підприємства
№ з/п

1

Об’єкт аудиту

2

Дата проведення
аудиту

Витрати праці
на проведення аудиту
(люд.-год.)

Витрати праці
на роботу керівника групи
з документами (люд.-год.)

план

факт

план

факт

4

5

6

7

3

Аудитори

8

Всього
Джерело: розроблено автором

Для проведення аналізу результатів внутрішніх аудитів, використовуються статистичні методи обробки інформації: побудова гістограм і контрольних карт, які є одним
з елементів звіту з внутрішнього аудиту. Часткова автоматизація процесу внутрішнього аудиту знижує трудомісткість процесу аудиту.
Вище керівництво аграрного підприємства, на якому
впроваджена система менеджменту якості, повинно бути
зацікавлене в тому, щоб знати рівень ефективності функціонування даної системи, тому що вона пов’язана з розподілом ресурсів. Внутрішній аудит, як один із специфічних процесів системи менеджменту якості, також вимагає ресурсів.
Тому, неможливо здійснювати аудит ні в якій формі, якщо
необхідні ресурси не розподілені відповідним чином.
Ефективність внутрішнього аудиту системи менеджменту якості діяльності аграрного підприємства визнача214

ється за різними аспектами, а причини його низької (або
задовільної) ефективності поділяють на дві групи:
 людські аспекти (мотивація вищого керівництва,
внутрішніх аудиторів);
 технічні аспекти (навчання внутрішніх аудиторів,
методологія аудиту тощо).
Оскільки здійснення внутрішнього аудиту системи
менеджменту якості продовжує залишатися вимогою стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю.
Вимоги», аграрні підприємства, що мають сертифіковані
системи менеджменту якості, будуть змушені здійснювати
внутрішній аудит на тому рівні ефективності та результативності, який вони здатні досягти. Більше того – якщо результативність внутрішнього аудиту буде оцінюватися органом
з сертифікації (ДСТУ ISO 9001:2009, стаття 4.1 – «Організація
повинна розробити, задокументувати, запровадити й підПроблеми економіки № 1, 2013
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тримувати систему менеджменту якості та постійно поліпшувати її результативність відповідно до вимог цього
стандарту» [8, с. 2]), то ефективність внутрішнього аудиту
залишається на розсуд самої організації. Керівництво вищої ланки аграрного підприємства є найбільш зацікавленою стороною даного процесу, і воно потребує відомостей
про те, чи призвели інвестиції у процес (задіяні ресурси)
до отримання цінної інформації необхідної для покращення діяльності компанії (досягнуті результати).
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Аудит систем менеджменту якості діяльності аграрних
підприємств відноситься до видів аудиту, які не регламентуються вітчизняним або міжнародним законодавством.
Відповідно, не існує обов’язкових законодавчих норм
для визначення: порядку і правил аудиту систем менеджменту якості, вимог до аудиторів, необхідної звітності. Це
пов’язано з тим, що сертифікація систем менеджменту
якості відноситься до добровільної області підтвердження
відповідності і всі заходи, які стосуються розробки і впровадження системи менеджменту якості діяльності, є добровільною ініціативою аграрного підприємства.
Однак, незважаючи на відсутність законодавчих норм,
існують певні правила, що регламентують проведення ауди-
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тів систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств. Прикладом таких правил є вітчизняний стандарт ДСТУ
ISO 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудитів систем
управління якістю і (або) екологічного управління» [4], який
є аналогічним міжнародному стандарту ISO 19011:2002. Цей
стандарт доцільно використовувати як для здійснення внутрішнього аудиту, так і для зовнішнього аудиту.
Крім того, для регламентування роботи органів з сертифікації, розроблені певні правила проведення аудитів
органами з сертифікації, встановлені вимоги до їх роботи
та щодо аудиторів. Ці правила встановлюються системою
сертифікації, в якій акредитована організація, що здійснює
сертифікацію систем менеджменту якості.
Для досягнення цілей внутрішнього аудиту аграрне підприємство самостійно має розробляти свої власні
правила щодо проведення аудиту систем менеджменту
якості діяльності. Дані правила встановлюються в одній
з обов’язкових процедур системи менеджменту якості діяльності – процедурі проведення внутрішніх аудитів.
Отже, проблема удосконалення методичних підходів
щодо проведення аудиту систем менеджменту якості діяльності аграрних підприємств є досить актуальною та потребує подальших досліджень.
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