Державне підприємство
«Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

СЕМІНАР
на тему: Організація роботи підприємства та проведення внутрішнього аудиту
відповідно до ISO 19011 в умовах запобігання поширення COVID-19
Дата проведення: 20 серпня 2020 р.

ПРОГРАМА
10.00 - 10.30

Реєстрація учасників семінару

Вступне слово
10.30 - 10.45 Директор ДП «Черкасистандартметрологія»
Чорнопищук Михайло Петрович
Лектор – Чорний Сергій Вікторович,
директор ТОВ «Центр експертних рішень», кандидат ветеринарних наук,
аудитор ISО 9001, ISO 22000, FSSC 22000 ТОВ «ДКС Сертифік
Україна», м. Київ
Нове в законодасві:
10.45 - 12.00
НК 004:2020 «УКРАЇНСЬКИЙ КЛАСИФІКАТОР НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ»,
ЗАКОН УКРАЇНИ від 4 червня 2020 року N 678-IX;
Наказ № 689 від 13.04.2020, Наказ № 784 від 24.04.2020.
Правила застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих
на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю
у критичних точках (НАССР).
ВООЗ: COVID-19 та безпека харчових продуктів –
Керівництво для харчових підприємств
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на потужностях з вирощування, утримання,
забою, переробки і обігу тварин та виробництва харчових продуктів
12.00 - 13.00 ДСТУ ISO 19011:2012,
ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT)
Настанови щодо здійснення аудиту.
Вимоги до системи управління якістю.
Основні відмінності від попередньої версії.
13.00 - 13.45

Перерва

Планування аудиту, формування програми.
14.00 - 15.00 Ризик - орієнтовний підхід до проведення аудитів.
Компетентність та оцінка аудиторів.
15.00 - 17.00 Рекомендації щодо планування та проведення аудитів:
 застосування методів аудиту;
 процесний підхід до аудиту;
 професійне судження;
 результати діяльності;
 перевірка інформації;
 вибірка (загальні вимоги, вибірка, заснована на професійному судженні, статистична вибірка);
 аудит відповідності в рамках системи управління;
 контекст аудиту;
 аудит лідерства та зобов'язань;
 аудит ризиків та можливостей;
 життєвий цикл;
 аудит ланцюжка постачання;
 підготовка робочих документів аудиту;
 вибір джерел інформації;
 проведення опитувань;
 результати аудиту (визначення результатів аудиту);
 фіксація відповідностей;
 фіксація невідповідностей;
 робота з результатами, пов'язаними з кількома критеріями.
17.00 - 17.15 Обмін думками.
Відповіді на запитання

Примітка: В Програмі можливі незначні зміни, про які учасники семінару будуть повідомлені додатково

