
Сторінка 1 з 2 

Тренінг для провідних аудиторів СЕнМ ISO 50001 – Критерії відбору 
 

Цільова аудиторія та вимоги до провідних аудиторів системи енергоменеджменту (СЕнМ) 

ISO 50001 

1. Основні результати та мета навчання 

Метою даного 5-денного навчання для аудиторів систем менеджменту і майбутніх тренерів 
навчального курсу для аудиторів – надання слухачам знань, розуміння та інструментів, які дозволяли 
б їм проводити аудит систем енергоменеджменту (СЕнМ) відповідно до ISO 50001, шляхом 
застосування принципів і практик аудиту, як це визначено в стандартах ISO 19011 та ISO 17021. 
Слід зазначити, що оскільки слухачі – провідні аудитори, стандарти ISO 19011 та ISO 17021 не будуть 
розглядатися в ході тренінгу, за винятком їх використання для відображення застосування аудитів 
щодо СЕнМ. 
Навчання орієнтоване на майбутніх аудиторів ISO 50001, а також майбутніх тренерів аудиторів 
ISO 50001. 

2. Запланована цільова аудиторія 

Мета ISO 50001 – переваги та вигоди для великих і малих організацій в державному і приватному 

секторах, в сфері виробництва і послуг, у всіх регіонах світу. Стандарт створює основу управління 

енергією для промислових підприємств; комерційних організацій, установ, споруд уряду та цілих 

організації. 

Подібно всім стандартам системи менеджменту ISO, ISO 50001 розроблений для його впровадження 

будь-якою організацією, незалежно від її розміру або діяльності, в державному чи приватному секторі, 

незалежно від її географічного положення. 

Пакет навчальних матеріалів має відношення до потреб: 

 осіб, які створюють СЕнМ, і аудиторів перших сторін 

 органів сертифікації оцінки відповідності від третьої сторони 

 органів акредитації, що забезпечують сертифікацію системи менеджменту 

 постачальників послуг з аудиту СЕнМ – другими сторонами 

 тренерів аудиту СЕнМ та постачальників курсів. 

3. Вимоги за освітою 

Кандидати повинні мати освітній рівень, який передбачає необхідні знання для ефективного навчання 

як аудитора систем менеджменту. Це включає: 

Варіант перший: з вищою освітою: 

Підтвердження про навчання або еквівалент 4-го НКР (середньої освіти) і вищу освіту (наприклад, 

ступінь або диплом). 

Варіант другий: при відсутності ступеня або диплома (про вищу освіту): 

Підтвердження про навчання або еквівалент 4-го НКР та досвід роботи 4 роки у галузі відповідного 

напряму. 

Поля для реєстрації аудитора СЕнМ (не обмежуються тільки ними): 

Енергетика   Інженерія  Наука  

Економіка    Комерційна діяльність Математичний напрям 

Менеджмент   Законодавча сфера Навколишнє середовище 

 

4. Вимоги до загального досвіду роботи 

Варіант 1: Якщо заявники мають ступінь / диплом: 

Мінімум чотири роки досвіду роботи в сфері енергетики на технічній, фаховій або керуючій посаді, 

пов'язаній із здійсненням прийняття рішень, вирішення проблем і спілкування з іншим управлінським 

персоналом, колегами, клієнтами, зацікавленими і постраждалими сторонами і / або установами. 

Варіант 2: Якщо заявники не мають ступінь / диплом: 

Мінімум 4 роки досвіду роботи в якості еквівалента освіти та додатково п'ять років досвіду роботи в 

сфері енергетики на технічній, фаховій або керуючій посаді, пов'язаній із здійсненням прийняття 

рішень, вирішення проблем і спілкування з іншим управлінським персоналом, колегами, клієнтами, 

зацікавленими і постраждалими сторонами і / або установами. 



Сторінка 2 з 2 

Цільова аудиторія та вимоги до провідних аудиторів системи енергоменеджменту (СЕнМ) 

ISO 50001 

Досвід вважається прийнятним, якщо кандидат набув значного досвіду, щонайменше одним із таких 

способів: 

• Зайнятість із повним робочим днем у якості менеджера, керівника, інженера або техніка, які беруть 

участь в технічних аспектах експлуатації об'єкта відповідно до діючих норм. 

• Впровадження і супровід системи менеджменту, або інтегрованої системи менеджменту стосовно до 

сфери застосування, використовуючи відповідно систему менеджменту. 

• Контроль за дотриманням чинного законодавства і регулювання від імені регулюючого органу. 

• Надання відповідних консультаційних послуг, пов'язаних із застосуванням системи менеджменту. 

• Зайнятість із повним робочим днем на посаді, яка пов'язана із застосуванням системи менеджменту 

для їх подальшого застосування та менеджменту аудиту всіх типів (не обов'язково аудити систем 

менеджменту). 

5. Вимоги до досвіду роботи систем менеджменту 

Щонайменше 2 роки відповідного досвіду роботи системи менеджменту, наприклад, впровадження, 

експлуатація, консультування та / або досвід аудиту в області, для яких вимагається сертифікація. 

Може бути одночасно із загальним досвідом роботи. Оскільки ISO 50001 тільки недавно опубліковано 

- буде прийнятним досвід роботи 2 роки з будь-яким стандартом системи менеджменту. 

6. Вимоги до навчання аудитора 

Успішно завершено курс навчання національного або міжнародно визнаного аудитора або провідного 

аудитора відповідно до стандартів ISO 19011 і ISO / IEC 17021; та щонайменше, 40 годин (5 днів) 

навчання, пов'язаних з принципами та практикою аудиту. 

 


