
Розклад аудиторних занять короткотермінового підвищення кваліфікації у форматі  
онлайн семінару за темою: 

 «Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення ефективного функціонування 

систем СУЯ і БХП і якості роботи випробувальних лабораторій» 

 

Примітка: Тривалість навчання  на семінарах  включає аудиторні заняття у режимі он-

лайн та самостійне опрацювання мультимедійних презентацій і електронних версій 

перекладів міжнародних стандартів та інших документів,  переданих слухачам після 

першого дня занять. 

Дата Час занять Тематика 

1 2 3 

22.02.21 з 10.00 до 13.00 з 

перервами по               

5-10 хв. Через 

кожні 40 хв. 

Короткий огляд сутності систем управління якістю 

продукції та послуг (СУЯ) згідно з вимогами ISO 9001, 

систем управління безпечністю харчових продуктів 

(СУБХП) за вимогами  ISO 22000, екологічного 

менеджменту (ISO 14001) (причини та історія виникнення, 

принципи, вимоги до документованої інформації щодо 

процедур безпечності ХП та якості, переваги та недоліки, 

інтегровані системи, проблеми при впровадженні, 

нововведення у нових версіях ДСТУ  ISO 9001:2015, ДСТУ  ISO 

22000:2019, ДСТУ ISO 14001:2015, ризикорієнтоване мислення  

як основоположний принцип систем управління згідно з 

останніми версіями МС). 

Вимоги нової версії МС  ISO 17025:2017 до випробувальних 

лабораторій (поняття контексту ВЛ, вимоги щодо 

відповідності системи управління якістю роботи лабораторії 

до положень МС  ISO 9001:2015, ризикорієнтоване мислення 

як основний принцип управління ВЛ). 

23.02.21 з 10.00 до 13.00 з 

перервами по                 

5-10 хв. Через 

кожні 40 хв. 

Сутність ризик-менеджменту (поняття ризиків, види ризиків, 

причини їх виникнення на стратегічному та операційному 

рівнях, наслідки цих ризиків, причинно-наслідковий аналіз, 

варіанти врахування ризиків в СМ). 

Принципи та схеми ризик-менеджменту згідно з МС                    

ISO 31000:2018 (ризик-менеджмент як інструмент бізнес-

процесів для прийняття рішень, важливість 

багатоваріантності методів у розробленні процедур ризик-

менеджменту, вимоги до ризик-менеджерів, застосування 

циклу PCDA у ризик-менеджменті, врахування контексту 

організації, лабораторії). 

24.02.21 з 10.00 до 13.00 з 

перервами по                

5-10 хв. Через 

кожні 40 хв. 

Огляд МС ISO/ІЕС 31010:2019 «Менеджмент ризиків. 

Методи оцінювання». 

Розгляд  деяких методів  ідентифікації ризиків (метод 

мозкового штурму, риб’ячий скелет, SWOT-аналіз). 

Розгляд основних методів оцінювання ризиків (дерево дій, 

метод мозкового штурму, діаграма оцінювання суттєвості                  

ризику методи FMEA та FMECA). 

Критерії ризиків. Варіанти реагування на ризики. 

25.02.21 з 10.00 до 13.00 з 

перервами по                  

5-10 хв. Через 

кожні 40 хв. 

Валідація та верифікація процедур ризик-менеджменту. 

Практичні заняття – розгляд варіантів оформлення 

документованих процедур  щодо ідентифікації, оцінювання 

та управління ризиками. 

Реалізація,оцінювання та постійне поліпшення ризик-

менеджменту. 


