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Розуміння мережевих вимог та відповідальність фірми

Фірма, яка належить до мережі, повинна розуміти: 
 вимоги, встановлені мережею щодо системи управління якістю фірми, 

зокрема щодо впровадження або використання ресурсів або послуг, 
розроблених або наданих мережею або через неї; 

 будь-які послуги або ресурси, що надаються мережею, які фірма 
вибирає для впровадження або використання при розробці, 
впровадженні або використання системи управління якістю фірми (тобто 
мережеві послуги); і 

 відповідальність фірми за будь-які дії, необхідні для реалізації вимог 
мережі або використання мережевих послуг. 
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Мережі та фірми всередині мережі можуть мати різну структуру. Наприклад, 
в контексті системи управління якістю фірми: 
● мережа може встановлювати вимоги до фірми, пов'язані з її системою 

управління якістю, або надавати послуги, які використовуються фірмою в 
її системі управління якістю або при виконанні завдань; 

● інші фірми в мережі можуть надавати послуги (наприклад, ресурси), які 
використовуються фірмою в її системі управління якістю або при 
виконанні завдань; або 

● інші структури або суб’єкти господарювання в рамках мережі можуть 
встановлювати вимоги до фірми, пов'язані з її системою управління 
якістю, або надавати послуги. 
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Приклади вимог мережі 
● Вимоги включати в систему управління якістю фірми загальні для 

мережевих фірм додаткові цілі якості або ризики якості 
● Вимоги включати загальні для мережевих фірм дії у відповідь до системи 

управління якістю фірми. Це можуть бути мережеві політики або 
процедури, які визначають керівні ролі та обов'язки, в тому числі 
розподіл повноважень та відповідальності всередині фірми, або 
ресурси, такі як методології, розроблені мережею для виконання 
завдань, або ІТ-додатки. 

● Вимоги про те, щоб фірма була об'єктом заходів з моніторингу мережі. 
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Приклади мережевих послуг (послуги або ресурси, які фірма може 
використовувати у своїй системі управління якістю або при виконанні 
завдань):
● програми навчання;
● використання аудиторів компонентів або експертів з мережі; або
● використання центру надання послуг, створеного на рівні мережі, або 

іншою мережевою фірмою або групою мережевих фірм. 
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Приклади обов'язків фірми щодо впровадження вимог мережі або 
мережевих послуг 
● Фірма повинна мати певну ІТ-інфраструктуру та ІТ-процеси для 

підтримки ІТ-додатку, що надається мережею, який фірма використовує в 
системі управління якістю. 

● Фірма зобов'язана проводити загально-фірмове навчання за 
методологією, що надається мережею, в тому числі при внесенні змін до 
методології
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АЛЕ!
Фірма лишається відповідальною за свою систему управління якістю, 
включаючи професійні судження, зроблені при розробці, впровадженні та 
функціонуванні системи управління якістю. 

Фірма не повинна допускати, щоб дотримання вимог мережі або 
використання мережевих послуг суперечило вимогам стандарту. 
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Приклад вимоги мережі або мережевої послуги, які призводять до появи 
ризику якості:

○ Мережа може вимагати від фірми використання ІТ-додатку, який стандартизовано по 
всій мережі, для прийняття і продовження відносин з клієнтами і конкретних завдань. Це 
може призвести до виникнення ризику якості через те, що ІТ-додаток не розглядає 
питання місцевого законодавства або нормативних актів, які повинні враховуватися 
фірмою при прийнятті та продовженні відносин з клієнтами і конкретних завдань. 
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Розуміння вимог мережі або мережевих послуг і обов'язків фірми щодо їх 
реалізації здійснюється через документацію, надану мережею з питань:
● Управління і керівництва мережею.
● Процедур, що виконуються мережею при розробці, впровадженні і, якщо 

застосовно, функціонуванні вимог мережі або мережевих послуг. 
● Як мережа визначає і реагує на зміни, в тому числі зміни в професійних 

стандартах або на інформацію, що вказує на недоліки у вимогах мережі 
або мережевих послугах. 

● Як мережа контролює відповідність вимог мережі або мережевих послуг, 
що може включати в себе заходи з моніторингу та процеси мережі щодо 
виправлення ідентифікованих недоліків.  
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Ґрунтуючись на розумінні мережевих вимог, фірма повинна: 
 визначити, яким чином вимоги мережі або мережеві послуги 

відповідають системі управління якістю фірми і враховуються в ній, в 
тому числі яким чином вони повинні бути реалізовані; і 

 оцінити, чи повинні і, якщо так, то яким чином, вимоги мережі або 
мережеві послуги бути адаптовані або доповнені фірмою, щоб бути 
придатними для використання в її системі управління якістю. 



Заходи з моніторингу, що проводяться мережею щодо системи 
управління якістю фірми

Якщо мережа здійснює заходи з моніторингу, що відноситься до системи 
управління якістю фірми, фірма повинна: 
● визначити вплив заходів з моніторингу, здійснюваних мережею, на 

характер, строки та обсяг заходів фірми з моніторингу; 
● визначити обов'язки фірми щодо заходів з моніторингу, включаючи будь-

які пов'язані з цим дії фірми; і 
● в рамках оцінки виявлених недоліків своєчасно отримати результати 

заходів з моніторингу від мережі. 
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При визначенні характеру, строків та обсягу заходів з моніторингу, фірма 
повинна брати до уваги: 
● обґрунтування оцінок ризиків якості; 
● структуру дій у відповідь; 
● структуру процесу оцінки ризиків, процесу моніторингу та виправлення; 
● зміни в системі управління якістю; 
● результати попередніх заходів з моніторингу, їх доречність для оцінки 

системи управління якістю фірми, і чи були ефективними виправні дії; і 
● іншу доречну інформацію, включаючи скарги та звинувачення, 

інформацію від зовнішніх інспектувань та інформацію від постачальників 
послуг. 
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Результати заходів мережі з моніторингу системи управління якістю фірми 
можуть включати наступну інформацію: 
● опис заходів з моніторингу, включаючи їхній характер, строки та обсяг;
● ідентифіковані недоліки та інші спостереження про систему управління 

якістю фірми (наприклад, позитивні результати або можливості для 
фірми щодо поліпшення або подальшого вдосконалення системи 
управління якістю); і 

● оцінка мережею першопричини (першопричин) ідентифікованих 
недоліків, оцінений вплив ідентифікованих недоліків і рекомендовані 
виправні дії.



Заходи з моніторингу, здійснювані мережею у всіх мережевих фірмах

Фірма повинна: 
● розуміти загальний обсяг заходів з моніторингу, що проводяться 

мережею у всіх мережевих фірмах, і як мережа буде повідомляти 
результати своїх заходів з моніторингу фірмі; 

● не рідше одного разу на рік отримувати від мережі інформацію про 
загальні результати заходів мережі з моніторингу серед мережевих фірм, 
якщо це застосовно, 

● передавати інформацію командам із завдання та іншим особам, яким 
доручено діяльність в рамках системи управління якістю, щоб вони могли 
вжити оперативні та належні заходи відповідно до своїх обов'язків; 

● розглядати вплив інформації на систему управління якістю фірми. 



Недоліки в вимогах мережі або мережевих послугах, виявлені фірмою

Оскільки вимоги мережі або мережеві послуги, що використовуються 
фірмою, є частиною системи управління якістю фірми, на них також 
поширюються вимоги щодо моніторингу та виправлення.

Якщо фірма виявляє недоліки в вимогах мережі або мережевих послугах, 
фірма повинна: 
● передати в мережу відповідну інформацію про ідентифікований недолік; і 
● розробити та впровадити виправні дії для реагування на наслідки 

ідентифікованого недоліку в вимогах мережі або мережевих послугах. 
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При розробці та здійсненні виправних дій для реагування на наслідки 
ідентифікованого недоліку в вимогах мережі або мережевих послугах фірма 
повинна: 
● зрозуміти заплановані виправні дії мережі, в тому числі, чи несе фірма 

будь-яку відповідальність за здійснення виправних дій; і 
● дослідити, чи потрібно фірмі застосувати додаткові виправні дії для 

реагування на ідентифікований недолік і пов'язану з ним першопричину 
(першопричини), наприклад, коли: 

○ мережа не вчинила належних виправних дій; або 

○ виправні дії мережі потребують часу для ефективного реагування на ідентифікований 
недолік.
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