
ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ АУДИТІВ, ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ВАРТОСТІ РОБІТ 

З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
 

(Витяг із І.ОС СУ  9.1.4-01 Інструкція. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ АУДИТІВ, 

ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ВАРТОСТІ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ) 

 

Вартість робіт з сертифікації систем управління для кожного замовлення встановлено  

на підставі трудомісткості їх виконання, розрахованої тривалості та вартості одного людино-

дня  (людино-години) виконавців послуг Органу з сертифікації систем управління. 

Вартість для кожного конкретного замовлення залежить від: 

- виду робіт (первинна оцінка, повторний аудит, наглядовий аудит та ін.); 

- типу системи управління (ДСТУ EN ISO 9001, EN ISO 9001, ISO 9001, ДСТУ ISO 

22000, ISO 22000, ДСТУ ISO 14001, ISO 14001); 
- стадій виробництва (проектування, виготовлення, контроль, експлуатація, надання 

послуг, торгівля), охоплених системою управління; 
- системи сертифікації; кількість видів, категорії складності, специфіка продукції; 
- кількість працюючих в компанії заявника (штатні, позаштатні), субпідрядники; 
- стану виробництва (інфраструктура, технологічне обладнання, документація, 

персонал тощо). 
Тривалість аудитів, трудомісткість робіт з сертифікації систем управління 

розраховується відповідно до міжнародних вимог шляхом підрахунку аудиторських днів (з 

урахуванням вищевказаних і додаткових факторів, які впливають на зменшення або 

збільшення тривалості аудиту), згідно вимогам міжнародних стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 

17021-1:2017; ISO/IEC 17021-2:2016; ISO/IEC  17021-3:2017; ISO/TS 22003:2013; IAF MD 

1:2007; IAF MD 4:2008; IAF MD 5:2015; IAF MD 11:2013; П.ОС СУ 9.2-01 Порядок 

проведення сертифікації систем управління, помножених на встановлену вартість одного 

аудиторського дня 
Розрахунок витрат на відрядження та залучення позаштатного персоналу, пов`язані з 

проведення конкретних робіт з сертифікації та моніторингу, проводиться окремо і 

зараховується до загальної вартості робіт. 
На трудомісткість робіт впливають загальні характеристики підприємства, які подали 

заявку на проведення сертифікації СУ. Ступінь впливу факторів на норми трудомісткості 

робіт з сертифікації/оцінювання та моніторингу коригуються поправними коефіцієнтами та 

коефіцієнтами, які враховують специфіку виконання конкретного виду роботи. 
 

З метою отримання конкретної інформації щодо сертифікації систем 

управління застосовно до умов та видів діяльності Вашого підприємства 

ЗАПРОШУЄМО звертатися до 

 
 Органу з сертифікації систем управління  

ДП «Миколаївстандартметрологія» 

 

просп. Центральний, 11/5, м. Миколаїв, 54029, Україна 

тел (0512)  40-91-47 

E-mail: qms@ncsms.com.ua 

 

Контактна особа: 

Заступник директора з питань стандартизації, якості та наукової діяльності 
Фоміна Світлана Володимирівна 

роб. тел. (0512) 40-92-42 

моб. тел. 095-288-14-25 

E-mail: fomina@ncsms.com.ua  

mailto:qms@ncsms.com.ua

