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САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҤЙЕСІНІҢ ІШКІ АУДИТІ - САПАНЫ
БАСҚАРУ ҚҦРАЛЫ
Аңдатпа. Осы мақалада ұйымның сапа менеджмент жүйесінің ішкі аудит
процедурасын жүргізу циклі қарастырылады. Ұйымдағы сапа менеджмент
жүйесі бойынша ішкі аудит үрдісінің өту кезеңдері талданып, ішкі аудит
нәтижесі бойынша сәкессіздіктер көрсетіледі.
Тҥйін сөздер: сапа, сапа менджмент жүйесі, ішкі аудит, бәсекеге
қабілеттілік, ИСО халықаралық стандарт, талдау, сәйкессіздік.
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Зерттеу жұмыстың өзектілігі, сапа менеджментті үнемі жетілдіру
қажеттілігінен туындайды, сондай-ақ ұйымдағы сапа менеджмент жүйесінің
ішкі аудитін жүргізу – жалпы сапаны басқару мен жақсарту құралы болып
табылады.
Көптеген авторлар бүгінгі таңда, тауар мен қызметтің сапасын көтерутұтынушыларды тарту, бәсекелестікті қамтамасыз ету мен сәтті қызмет
көрсетудің қажетті механизмі болып табылады. Замануи компаниялар
тұтынушылардың талабын қанағаттандыратын сапа деңгейін қамтамасыз
етпей, пайда таба алмайды. Компанияның жалпы қабылданған талаптарға
сәйкестігін растау мақсатында, көптеген ұйымдар үшін ХС ИСО
стандартының талаптарына жауап беретін сапа менеджмент жүйесін құру
өзектілігі артып келеді.
Басқару жүйесін енгізгеннен кейін, ұйымда жүйенің жұмыс істеу деңгейі
мен оның тиімділігін бағалау үшін ішкі аудит жүргізіліп отырылуы керек.
Ішкі аудиттердің нәтижелері осы ақпаратты басқаруды талдау үшін
ұйымдастырады, бұл түзету әрекеттерін жасауға және жеке процестер мен
тұтастай алғанда жүйені жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік
береді.
ИСО халықаралық стандартына сәйкес, негізгі талаптарының бірі басқару жүйелерін үнемі жетілдіру болып табылады. Аудит, кез-келген
басқару жүйесінің дербес төлқұжаты ретінде, өз жұмысының және
дәрежесінің объективті бағасын алуға мүмкіндік береді.
ИСО 9001:2015 стандартына сәйкес, сапа аудиті сапалы қызметтің
жоспарланған талаптарға сай келетінін, осы талаптар қаншалықты тиімді
орындалатынын және белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін қолайлы ма
екендігін анықтау үшін жүйелі және тәуелсіз зерттеу ретінде анықталады.
Ұйымның сапа менеджмент аудитінің үш негізгі түрі бар: ішкі аудит, сыртқы
аудит және өнім жеткізуші тарапынан жүргізілетін аудит.
Аудит СМЖ-нің ажырамас элементі болып табылады, себебі жүйелі
түрде жүйелі үрдістердің көмегімен ағымдағы процестерді талдау және
өзгерістерді қабылдау қабілеттілігін бағалау үшін мүмкіндік береді. Аудит
өзгерістердің әсерін, сондай-ақ өзгерістерге жауап болмау әсерін қарастыруы
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