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   Впровадження системи НАССР є обов’язковою вимогою, 
а сертифікація системи НАССР не є обов’язковою.

Виконання вимог системи НАССР перевіряється Держпродспоживслужбою.

27.12.2018 р. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА № 1164 Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною служ-
бою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
31.10.2018 р. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА №896. Про «ПОРЯДОК визначення періодичності здійснення планових заходів дер-
жавного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я 
та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, 
за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження
З  01.01.2016 р. набули чинності обов’язкові вимоги. Вимоги до забезпечення безпечності та якості харчової продукції згідно з вимогами За-
кону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Слухачі отримають сертифікати внутрішніх аудиторів, згідно вимог ISO 19011:2011.
А також, питання по темі курсу, направлені на нашу адресу не пізніше 2-х робочих днів 

до початку його роботи, будуть обов’язково розглянуті під час курсу.

ІНТЕНСИВ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Принципи НАССР та їх практична реалізація. 

ISO 22000: 2018 - системи менеджменту безпеки продуктів харчування. 
ISO 19011: 2018 - основи організації і проведення внутрішніх аудитів.

Схема сертифікації FSSC 22000 (ред. 4.1)

Для кого призначений курс:
• Співробітники організації, які модернізують, вдосконалюють  або 

впроваджують системи менеджменту безпеки харчової продукції
• Співробітники організації, що відповідають за захист продукції і 

забезпечення технології
• Внутрішні аудитори

УВАГА! Сформовано проект плану здійснення комплексних заходів 
державного нагляду (контролю) на 2019 рік.

Всі проекти річних планів органів доступні за одним посиланням:
https://inspections.gov.ua/article/view?id=35
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Нові вимоги до системи менеджменту безпеки харчової продукції. 
Дата/місце:
24.04.2019
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БЛОК 1. «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ, ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ НАССР»

 ● Базовий стандарт щодо систем менеджменту безпечності  ISO 22000. Введення 
і загальний огляд.

 ● Управління документацією. Відповідальність керівництва.
 ● Аналіз системи з боку вищого керівництва.
 ● Управління ресурсами.
 ● Підготовчі кроки до розроблення системи НАССР

1. Створення групи НАССР;
2. Опис продукту;
3. Визначення передбачуваного способу споживання продукту;
4. Розроблення блок-схеми технологічного процесу;
5. Перевірка блок-схеми технологічного процесу.

 ● Принципи НАССР:
Принцип 1. Проведення аналізу небезпечних чинників.
Принцип 2. Визначення критичних точок контролю13 (КТК).
Принцип 3. Встановлення критичної межі (меж).
Принцип 4. Встановлення системи моніторингу КТК.
Принцип 5. Встановлення коригувальних дій, що мають вживатися коли моніторинг 
вказує на вихід
конкретної КТК з-під контролю.
Принцип 6. Встановлення процедур перевірки для упевненості, що система НАССР 
працює ефективно.
Принцип 7. Встановлення документування всіх процедур та записів, що мають відно-
шення до цих принципів та їх застосування. 

PAS 96:2014. ОЦІНКА ЗАГРОЗ ТА КРИТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ (ТАССР).

 ● Сфера розповсюдження.
 ● Терміни та визначення.
 ● Типи загроз( фальсифікація foodfraud, навмисне псування, кіборг атаки).
 ● Розуміння зловмисника.
 ● Критичні контрольні точки та оцінка загроз 
 ● Процес ТАССР.
 ● Оцінка ризиків.
 ● Огляд заходів щодо захисту харчових продуктів.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НОВОЇ ВЕРСІЇ СТАНДАРТУ ISO 22000 (ISO/DIS 
22000:2017). ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ВІД ПОТОЧНОЇ ВЕРСІЇ СТАНДАРТУ ISO 
22000:2005.  
Основні принципи системи менеджменту безпечності харчових продуктів 
(СМБХП).

 ● Мислення, засноване на оцінці ризиків.
 ● Управління ризиками.
 ● Аналіз небезпек.
 ● Сфера застосування стандарту.
 ● Основні вимоги нової версії ISO 22000:

 - Контекст організації (Внутрішні та зовнішні фактории, що впоивають на СМБХП).
 - Лідерство (Обов’язки вищого керівництва).
 - Планування СМБХП (Управлыння ризиками, полытика та цылы в сферы безпеч-

носты ХП).
 - Забезпечення. Ресурси підприємства
 - Функціонування СМБХП.
 - Оцінка результативності СМБХП.

БЛОК 2. БЛОК 3. 

• Система НАССР та її застосування на  всіх етапах виробництва  та реалізації  продукції. 
• Захист харчових продуктів і запобігання шахрайства з ними. 
•  Внутрішній аудитор системи менеджменту безпеки харчових продуктів.
•  Перехід на нову версію стандарту ISO 22000
• Перехід на нову версію FSSC 22000 (вер. 4.1, серпень 2017) » 
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МАЙСТЕР-КЛАС 4. «ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР НАССР
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 ● Як застосувати програми належної практики. 
 ● Як описати специфікацію продукту. 
 ● Як описати специфікацію виробничого процесу. 
 ● Як визначити небезпечні фактори. Аналіз небезпечних 

факторів. Визначення ККТ.

Дата/місце:
24.04.2019
м. Одеса ● Як розробити План НАССР

 ● Встановлення критичних меж, процедур моніторингу 
та коригувальних дій. 

 ● Ідентифікація та простежуваність продукції. 
 ● Процедура відкликання потенційно-небезпечної 

продукції з торговельної мережі. Процедура вилучення. 
Відмінності між ними.

             БЛОК 5. Захист харчових продуктів і запобігання шахрайства з ними. «Нові вимоги до системи ме-
неджменту безпеки харчової продукції.  

Перехід на нову версію FSSC 22000 (вер. 4.1, серпень 2017) »

 ● Зміни щодо схеми сертифікації FSSC 22000 – редакція 4.1 схеми –  Шахрайство щодо харчових продуктів. Захист харчових 
продуктів від навмисного псування. Специфікації щодо послуг/аутсорсингової діяльності, що закуповуються. 

 ● Зміни щодо схеми сертифікації FSSC 22000 – редакція 4.1 схеми –  Неанонсовані аудити. Категоризація невідповідностей та 
порядок їх закриття. Використання логотипу/напису FSSC 22000 
 
Навіщо потрібен аудит внутрішніх бізнес-процесів? 

 ● Планування аудитів і принципи планування: програма аудиту та плани проведення аудиту. 
 ● Підготовка до проведення аудиту: роль керівника аудиторської групи, план аудиту, планування часу, аналіз документації, повідомлення відділів, що провіряються та 

робочі  документи. 
 ● Проведення аудиту: планування та проведення аудиту, свідоцтва аудиту. Аналіз, корекція, перехід до звіту. 
 ● Звітність за результатами аудиту. 
 ● Статус аудиту та залучення працівників в процес покращення системи управління харчовою безпекою: положення про внутрішніх аудиторів, мотивація внутрішніх 

аудиторів і роль керівництва при проведенні аудитів.

БЛОК 6. «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

(ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ISO 19011)»

 ● Навіщо потрібен аудит внутрішніх бізнес-процесів? 
 ● Планування аудитів і принципи планування: програма аудиту та плани проведення аудиту. 
 ● Підготовка до проведення аудиту: роль керівника аудиторської групи, план аудиту, планування часу, аналіз документації, повідомлення відділів, що провіряються та 

робочі  документи. 
 ● Проведення аудиту: планування та проведення аудиту, свідоцтва аудиту. Аналіз, корекція, перехід до звіту. 
 ● Звітність за результатами аудиту. 
 ● Статус аудиту та залучення працівників в процес покращення системи управління харчовою безпекою: положення про внутрішніх аудиторів, мотивація внутрішніх 

аудиторів і роль керівництва при проведенні аудитів.

УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ!
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ЕКСПЕРТ ІНТЕНСИВ КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
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Дата/місце:
24.04.2019
м. Одеса

Чорний Сергій Вікторович 
 - Експерт проекту «Добрий знак»  http://dobryiznak.ua/ua/nashi-eksperty-2/

 - Кандидат ветеринарних наук. 

 - Міжнародний аудитор системи менеджменту ISO 22000, FSSC 22000, IFS Logistics, BRC 
Consumer Products, GMP + B1, ISO 9001  

Галузь діяльності:

Консалтинг по розробці, впровадженню та аналізу функціонування систем менеджменту, розроблених відповідно до вимог стан-
дартів ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, GMP + B1 / B3, IFS Food, IFS Logistics, BRC Consumer Products, BRC IOP.
Реалізовано 60 консалтингових проектів, наприклад, на ПП «Агроспецпроект» (консервований горошок, кукурудза і квасоля), 
ТОВ «Молочник» (плавлені сири), СП «Айдар-Ан-М'ясо» (забій птиці та ММО), ТОВ «Живий квас» (квас), Глобинський цукровий 
завод, ТОВ «Інбел» (премікси для с / г тварин і птиці), ТОВ «Укрклінсервіс» (кейтерингові послуги), ТОВ «Рабен Україна» (логі-
стичні послуги), ТОВ «Куйбишевська птахофабрика» (виробництво яйця ), ПП «Авентін» (полімерна упаковка), ТОВ «Песковский 
завод скловиробів», ТОВ «Південь Картон» (виробництво гофропродукція і) та ін.
Розроблено та проведено понад 60 тренінгів відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food, IFS Logistics, 
BRC Consumer Products, GMP + B1 / В3 і ін.
Проведено більше 700 аудитів (аудити другою і третьою боку), в тому числі, виробників продукції під власними торговими марка-
ми для підприємств торгівлі (Ашан, Караван, Метро Кеш енд Керрі, Фоззі Груп, Велика Кишеня, Варус).


