
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
№ 69 від 23 серпня 2016р. 

Керівникам 
підприємств (організацій) 

 
 

Шановні колеги! 

Українська асоціація досконалості та якості та Орган Сертифікації «ПРИРІСТ - 
член DQS Group» в рамках двомодульного курсу: «Система управління безпечністю 
харчових продуктів (НАССР, ISO 22000, схема сертифікації FSSC 22000)» і «Внутрішній 
аудит» запрошують до участі 

 

у 1-му модулі семінару-тренінгу: «Розробка, впровадження та 
поліпшування систем управління безпечністю харчових 
продуктів», 28-29 вересня 2016р. та 2-му модулі семінару-
тренінгу: «Внутрішній аудит»,  30 вересня 2016р.  

 

Мета курсу: Навчання спеціалістів підприємств, які входять до 
харчового ланцюжка, в тому числі  спеціалістів  власних 
потужностей торгівельних мереж, в послідовній та 
систематизованій формі, з наведенням конкретних прикладів 
документів та форм записів. 

Модуль 1 «Розробка, впровадження та 
поліпшування систем управління безпечністю 
харчових продуктів» призначений для: отримання 
знань, пов’язаних з особливостями побудови, 
впровадження, функціонування та поліпшення систем 
управління безпечністю харчових продуктів, а також 
навиків заповнення звітних форм. Отримання 
загальної інформації про системи сертифікації та 
формальної основи проведення зовнішніх 
сертифікаційних та наглядових аудитів систем 
менеджменту. 

NEW!!  Зміни в 2016 році в схемі сертифікації FSSC 22000 та  

законодавчій базі України. 

Модуль 2 «Внутрішній аудит» призначений для: роз’яснення положень 
міжнародного стандарту ISO 19011, ознайомлення з розробкою програми внутрішніх 
аудитів, принципами  та методами їх проведення. 

В рамках курсу будуть розглянуті методичні основи аудиту систем менеджменту 
якості та безпечності харчової продукції ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, заплановані 
групові та практичні роботи, де слухачі зможуть застосувати набуті знання у процесі 
виконання завдань. Учасники курсів отримають теорію і практику внутрішнього 
аудиту процесів інтегрованої системи менеджменту якості та безпечності харчової 
продукції. 



Цільова аудиторія: 
 керівники підприємств харчової галузі
 фахівці з якості та безпечності харчових продуктів
 представники торгівельних мереж (власне

виробництво)
 галузевих асоціацій

Для кого потрібен семінар 

Кожна компанія, яка готується до сертифікації з безпечності продуктів харчування 
або хто вже сертифікований і має потребу регулярно виконувати внутрішні аудити для 
того, щоб відповідати вимогам стандарту і досягнень або підтвердження сертифікації. 

 Семінар-тренінг проводить: 

Березова Світлана Семенівна – головний аудитор Органа 
Сертифікації «ПРИРОСТ - член DQS Group», яка має значний досвід 
із сертифікації систем менеджменту підприємств харчової 
промисловості та є сертифікованим тренером з харчової 
безпечності DQS GmbH (ISO 22000, НАССР, FSSC 22000) – одного з 
світових лідерів  у сфері сертифікації систем менеджменту.   

Ви зможете задати питання, щодо кращих практик побудови, впровадження та 
функціонування систем управління безпечністю харчових продуктів. 

Учасники семінару отримають методичні та практичні матеріали за програмою 
семінару, а також свідоцтво про участь у семінарі. 

Додатки:  програма семінару Модуль 1, програма семінару Модуль 2, заявка. 

З повагою,  
президент УАДЯ    П.Я. Калита 

викон. Поліщук Ірина (044)459-78-16,  
е-mail: region@quality.kiev.ua  

mailto:region@quality.kiev.ua
http://uaq.org.ua/docs/program_modul1.doc
http://uaq.org.ua/docs/program_modul2.doc
http://uaq.org.ua/docs/zvk_modul.doc



