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

«Планування та проведення внутрішніх аудитів систем управління безпечністю 
(СУБХП) та якістю (СУЯ) харчових продуктів» 

 

Дата Час занять Тематика 

1 2 3 

20.09.21 

 

 

 

з 10.00 годин 

ранку 4-6 навч. 

годин  

з перервами 

через кожні              

40 хвилин на           

5 – 10 хвилин 

Сутність, сфера функціонування та вимоги до 

документованої інформації систем управління якістю 

товарів та послуг згідно з вимогами ISO 9001 (принципи, 

процесний підхід, технологічні блок-схеми, система 

моніторингу, управління невідповідностями, документація 

СУЯ, настанова з якості, особливості застосування у різних 

сферах діяльності, розповсюдження у світі, переваги). 

Системи управління безпечністю харчових продуктів 

(СУБХП) на принципах НАССР (ключові елементи, 

принципи, поняття єдиного харчового ланцюга, програми-

передумови управління невідповідностями на операційному 

рівні, КТ та КТК, ОППУ та план НАССР, документовані 

процедури безпечності. Законодавство України щодо 

обов’язкового впровадження та добровільної сертифікації 

СУБХП). 

Огляд нововведень у нових версіях ISO 9001:2015 та                

ISO 22002:2018 у порівнянні з попередніми редакціями 
(поняття  контексту, ризик-менеджменту на 2х рівнях 

(організаційному та операційному), диференціювання ступеня вимог 

до процедур і документованої інформації, відповідальність лідерів, 

підвищення значимості комунікацій, введення вимог щодо валідації 

та верифікації процедур безпечності, додаткові вимоги щодо дій 

при надзвичайних подіях, запобігання продовольчого шахрайства, 

постійного удосконалення тощо). 

Інтегровані системи менеджменту(ISO 9001, ISO 22002, ISO 

14001, ISO 45001. 

 

21.09.21 

 

 

з 10.00 до 13.00 

з перервами 

через кожні                       

40 хвилин на            

5 – 10 хвилин 

Види аудитів (зовнішні сертифікаційні та наглядові аудити, 

їх задачі, порядок проведення, огляд стандартів щодо вимог 

при зовнішніх аудитах СУЯіБХП  різних категорій харчового 

ланцюга – ISO 17021 та FSSC-Q. Внутрішній аудит як засіб 

власної верифікації дієвості СУЯ і СУБХП. Рекомендації 

ISO19011). 

Вимоги до аудиторських груп (вимоги до компетентності 

аудиторів, формування груп аудиту (ГА), методи забезпечення 

та оцінювання компетентності аудиторів та ГА). 

Ризик-менеджмент планування та проведення аудитів 

(сутність та суттєвість ризиків для повноти та 

достовірності аудиту, методи оцінювання ризиків та 

варіанти реагування на них). 

22.09.21 

 

 

 

 

з 10.00 до 13.00 

з перервами 

через кожні         

40 хвилин на            

5 – 10 хвилин 

Принципи проведення аудиту. Застосування циклу Демінга  

при проведенні аудиту. 

Розроблення програм аудитів (графіки аудитів. Програми 

аудитів - область аудиту, критерії, цілі, ресурси тощо). 

Управління програмами аудитів (моніторинг, аналізування 

реалізації та удосконалення програм аудиту). 



1 2 3 

23.09.21 

 

 

 

 

з 10.00 до 13.00 

з перервами 

через кожні             

40 хвилин на          

5 – 10 хвилин 

Проведення конкретного аудиту (організаційні заходи для 

проведення аудиту (обсяг, відповідальні, встановлення 

комунікацій, визначення тривалості, термінів, ресурсів. 

Порядок і методи проведення аудиту, джерела інформації. 

Особливості аудиту окремих елементів СМ. Робочі 

документи для проведення аудиту). 

24.09.21 

 

 

 

 

з 10.00 до 13.00 

з перервами 

через кожні            

40 хвилин на           

5 – 10 хвилин 

Формування результатів аудиту (оцінювання свідчень 

(доказів)  аудиту у порівнянні з визначеними критеріями, їх 

достатності, ступеня реалізації плану аудиту, підготування 

та проведення заключної наради). 

Звітування про результати аудиту (підготування звіту за 

результатами аудиту - зміст, розповсюдження). 
Контролювання виконання рекомендованих заходів. 

 

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

лайн та самостійне опрацювання мультимедійних презентацій і електронних версій 

перекладів  міжнародних стандартів чи чинних ДСТУ та інших документів,  переданих 

слухачам протягом занять. 

 


