
Приклади екзаменаційних питань 

Кваліфікація «Аудитор систем менеджменту якості 

(ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015)»: 

1. Чому аудитор повинен уникати надання рекомендацій для коригувальних 
дій? 

 а) аудитор буде виглядати нерозумно, якщо рекомендації невірні; 

 б) аудитору може бути пред'явлений позов за рекомендації, що призвели до перешкод 
у виробництві; 

 в) відповідальність за визначення і виконання коригувальних дій несе керівництво 
організації, яка перевіряється; 

 г) завдання аудитора знайти якомога більше «аудиторських знахідок», а не давати 
рекомендації. 

 

2. Прочитайте опис ситуації та два нижчезазначених твердження. 
Проаналізуйте вірні чи ні ці твердження, а також чи є друге твердження 
логічним поясненням першого твердження: 

 

Ситуація 
 

Фірма «Прибульці з Космосу» розробляє інформаційно-діагностичні прилади. У сферу 
діяльності фірми включений монтаж цих приладів на конкретних об'єктах. Під час 
аудиту другої сторони Аудитор звернув увагу на те, що з системи менеджменту якості 
фірми вилучено розділ вимог п. 8.5.3 «Власність замовників або зовнішніх 
постачальників». Аудитор запитав уповноваженого представника фірми: «На підставі 
яких документів здійснюється монтаж приладів на об'єкті?» Представник фірми 
пояснив, що замовники надають всю проектну документацію, включаючи і ту, по якій 
виконується прив'язка до об'єкту, тобто замовник надає всі вхідні дані для монтажу на 
об'єкті в рамках комплекту проектної документації. Відповідальність за супровід 
проектної документації повністю лежить на замовнику. Фірма «Прибульці з Космосу» 
тільки тимчасово користується цією документацією. 
 

Тверждення 
 

1. Виключення з системи менеджменту якості фірми розділу вимог п. 
8.5.3 «Власність замовників або зовнішніх постачальників» 
стандарту ISO 9001:2015 є правомірним 

 
Тому що 
 

2. Фірма «Прибульці з Космосу» не несе відповідальності за супровід 
проектної документації, що надається замовниками і фірма тільки 
тимчасово користується цією документацією. 

 

 а) обидва твердження правильні і друге твердження є поясненням першого 
твердження; 



 б) обидва твердження правильні, але друге твердження не забезпечує 
адекватного пояснення першого твердження; 

 в) перше твердження вірне, а друге твердження невірне; 

 г) перше твердження невірне, а друге твердження вірне; 

 д) обидва твердження невірні. 
 

Кваліфікація «Менеджер систем управління якістю 

(ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015)»: 

1. Який інструмент використовується в ощадливому виробництві для 
організації витягування потоку? 

 а) Пока-Йока 

 б) Канбан 

 в) Дзидока 

 г) SMED (швидке переналагодження) 

 д) Кайзен 

 
2. Якщо із ймовірністю р = 15% постачання є неповним та з ймовірністю р = 

10% постачання прибуде із запізненням, то наскільки ймовірним буде повне 
та своєчасне постачання? 

1. а) близько 90 % 

2. б) близько 50 % 

3. в) близько 75 % 

4. г) близько 25 % 
  

Кваліфікація «Аудитор систем екологічного менеджменту» 

(ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015)»: 
1. Уважно проаналізуйте нижчевикладених ситуацію при проведенні аудиту 

третьою стороною організації ХХХ. потім: 

 а) Якщо Ви вважаєте, що є об'єктивні докази існування невідповідності, сформулюйте 
невідповідність і віднесіть його до категорії якого істотного, або несуттєвого. 

 б) Якщо Ви вважаєте, що об'єктивних підстав невідповідності немає, поясніть причини і 
вкажіть наступні дії аудитора. 

 

Аудитор знайомиться на підприємстві з поточною екологічною політикою системи 
екологічного менеджменту. Система екологічного менеджменту була впроваджена три роки 
тому. Однак аудитору не вдається отримати інформацію про результати виконання 
екологічних політик попередніх років, ні позитивної, ні негативної. 

 
2. Перегляд екологічних аспектів організації повинен проводитися при: 

 а) заміні технології виробництва; 

 б) заміні вихідної сировини і матеріалів; 

 в) заміні обладнання; 

 г) перегляді системи екологічного менеджменту; 

 д) всьому вище перерахованому.  
 



Кваліфікація «Аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки 

(ISO 45001:2018)» 

1. На чому необхідно зосередити увагу під час аудиту на відповідність 
вимогам  
ISO 45001:2018: 

 а) на небезпеки для здоров'я персоналу, пов'язаного з організацією; 

 б) на виконання організацією законодавчих вимог в області охорони праці і техніки 
безпеки; 

 в) на значних впливах на навколишнє середовище; 

 г) вірно а) і б); 

 д) вірно б) і в); 

 е) вірно все. 

 
Кваліфікація «Аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів 

(ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005, ISO 22000:2018)» 

1. Для більш повного опису життєвого циклу продукції відповідно до пункту 
7.3.5.1 стандарту ISO 22000:2005 потрібно розробити блок-схеми для 
виробництва продуктів, які охоплені системою менеджменту безпечності 
харчових продуктів. Що повинні включати в себе блок-схеми? 

 а) послідовність і взаємодію всіх операцій 

 б) будь-які процеси, що виконуються за межами підприємства, і субпідрядні роботи 

 в) етапи, де сировину, інгредієнти і проміжні продукти входять в процес 

 г) етапи, де має місце переробка і повторна переробка 

 д) етапи, де кінцевий продукт, проміжний продукт, побічний продукт і відходи 
випускаються або видаляються 

 е) все, вказане вище 

 ж) нічого з вищезазначеного 

 
Кваліфікація «Аудитор систем энергетического менеджмента 

(ISO 50001:2018)» 

1. Ефективна система енергоменеджменту ґрунтується на наступних 
припущеннях: 

 Організація буде проводити періодичний перегляд і оцінку енергетичної ефективності 

 Організація забезпечуватиме підвищення енергоефективності щонайменше на 2% 
щорічно 

 Організація буде оновлювати базовий рівень енергоспоживання в залежності від 
досягнутого рівня енергоефективності 

 Все вищевказане 
 

Кваліфікація «Аудитор систем управління якістю на основі ISO 13485» 

1. Характер і серйозність небезпеки або невідповідності, призначене 
застосування медичного виробу і можливість отримання травми 
пацієнтом або невідповідність регулюючих вимог з точки зору положень 
стандарту ISO 13485 необхідно передбачати в документації системи 



якості організації наявність повідомлення про невідповідної продукції, яке 
базується на наступному: 

 а) залученні уваги до медичних виробів, які необхідно виправити для того щоб вони 
були безпечними і функціонували за призначенням 

 б) повідомленні про якість та безпеку партії виготовлених виробів медичного 
призначення; 

 в) забезпечення процесу управління процесами аутсорсингу 

 г) повідомленні про невідповідних медичні вироби, які повинні бути відкликані з ринку 

 д) усі твердження не належать до положень стандарту ISO 13485. 

 е) правильно а) і г). 

 


