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ЗАПРОШУЮТЬ
представників виробничих підприємств, логістичних організацій і
торговельних мереж
взяти участь у семінарі
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Навчальні модулі, що будуть розглянуті:

Управління безпечністю та якістю – основа конкурентоспроможності та
ділової досконалості підприємств харчової галузі
Роль управління безпечністю та якістю в системі управління діловою досконалістю
учасників харчового ланцюга.
Відповідальність операторів харчової галузі.
Гармонізація українських норм із європейськими та світовими.
Системи простежуваності.
Міжнародні стандарти на системи управління безпечністю та якістю.

Безпечність харчових продуктів: новації стандарту ISO 22000:2018
Особливості впровадження нової версії стандарту ISO 22000:2018.
2-рівневий цикл PDCA в управлінні безпечністю харчових продуктів.
Інтегрованість систем управління.
Лідерство. Ризик-орієнтоване мислення.

Міжнародні стандарти на харчові продукти Codex Alimentarius
Комісія та стандарти Codex Alimentarius.
Директивний характер застосування стандартів.
Стандарти для харчових добавок та забруднюючих речовин і токсинів у харчових
продуктах, методичні настанови, самостійні принципи.
Особливості прийняття та використання стандартів Codex Alimentarius.

Аудити систем управління безпечністю та якістю
Аудити систем управління: внутрішні та зовнішні.
Основоположні принципи та правила проведення та проходження аудитів.
Основна документація та процеси, що перевіряються при аудитах.
Особливості підготовки персоналу для проведення аудитів.
Проведення внутрішніх аудитів. Основні етапи аудиторської діяльності.

Модератор – Антюшко Дмитро Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри
товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ, член технічного комітету
(ТК) 153 «Хлібобулочні та макаронні вироби», фахівець у сфері забезпечення функціонування
систем управління безпечністю та якістю, експерт з оцінки безпечності та якості товарів
різноманітних телевізійних проектів («Таємний агент» («Новий канал»), «Якісне життя»,
«Ранок по-київськи» (ТРК «Київ»), «Гроші» (1+1), проходив стажування у Польщі та
Великобританії, внутрішній аудитор системи управління якістю КНТЕУ.

Місце проведення: м. Київ, вул. Кіото, 19 (ст. м. «Лісова»), КНТЕУ.
За підсумками участі в семінарі учасникам буде видано сертифікати
Наші контакти:
Інститут вищої кваліфікації Київського національного
університету
тел. +38 044 529-61-45, 529-33-49, 285-52-09, 285-91-70

торговельно-економічного

www.ivk.knteu.kiev.ua
Заявки на участь просимо надсилати на e-mail: mba@knteu.kiev.ua, ivk@knteu.kiev.ua

