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ПРОГРАМА  
28-29 березня 2019 р., м. Київ 

 

Які дії необхідно виконати для переходу на систему НАССР. 

Як виконати законодавчі вимоги щодо забезпечення гігієнічних 

вимог та гарантування безпечності готової продукції. 

Успішне впровадження ISO 22000 та ISO 9001 на підприємстві  

ТОВ «Маревен Фуд Україна» (виїзд на підприємство) 

I ДЕНЬ 

АНОНС 

 Разом зі слухачами ми розглянемо практичні кроки щодо впровадження 

гігієнічних вимог (правила написання програм-передумов, приклади програм-

передумов підприємств АПК), розробки та впровадження НАССР (на прикладі 

реальних підприємств). 

 Надамо практичні рекомендації щодо переходу на нову версію ISO 22000:2018. 

ЕКСПЕРТИ 

Бєлофастова О.І. Консультант, міжнародний аудитор 

Бельчак Ю.Г. Консультант, міжнародний аудитор. 

Фесенко С.В. Директор з якості, міжнародний аудитор, консультант. 

ПРОГРАМА 

 

БЛОК 1. ЯК ВПРОВАДИТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ. 
 

 

 В яких нормативних документах та законодавчих актах визначені гігієнічні вимоги 
до підприємств, будівель, підлог, стін, обладнання та інвентаря, персоналу, 
боротьба зі шкідниками, постачання води, транспортних засобів, технологічних та 
допоміжних матеріалів, продуктів підприємств АПК. 

 Забезпечення впровадження гігієнічних вимог за допомогою програм передумов. 
Правила їх розробки, впровадження та перевірки. 

 Приклади форм. Характеристики основних програм передумов. Приклади 
журналів та протоколів, які потрібно ввести. 

 Приклади діючих програм-передумов на реальних підприємствах. 



 
 

БЛОК 2. ЯК ВПРОВАДИТИ ДІЮЧІ ПРОЦЕДУРИ НАССР. 
 

 

 Принципи НАССР. Основні кроки впровадження НАССР. 
 Які можуть бути небезпечні чинники та як треба їх визначати. Проведення аналізу 

небезпечних чинників. Приклади протоколів аналізу для підприємств 
хлібопекарської галузі. 

 Визначення критичних точок контролю (КТК) та критичних меж для кожної КТК. 
Приклади протоколів визначення КТК. Розгляд підходів для визначення КТК на 
прикладі реальних підприємств.  

 Визначення заходів контролю. 
 Розробка Плану НАССР. 
 Операційні програми-передумови. Правила розробки. Приклади ОПП. 
 Забезпечення простежуваності. 
 
 

БЛОК 3. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ВЕРСІЇ  
СТАНДАРТУ ISO 22000:2018. 
 

 

 Основні відмінності нової версії стандарту ISO 22000:2018.  
 Ризик-орієнтований підхід (операційний рівень – принципи НАССР, стратегічний 

рівень з досягнення бізнес-цілей). 
 Нова структура, яка є основою всіх стандартів, що спрощує інтеграцію систем 

менеджменту. 
 Зміни в термінології. Новий підхід до формулювання вимог.  
 Нові підходи до оцінки постачальників.  
 Основні програми-передумови. 
 
 

БЛОК 4. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ВНУТРІШНІХ ПЕРЕВІРОК. 
 

 

 Як розробити програму аудитів, щоб підготуватися до перевірок регулюючих 
органів.  

 Принципи, методи та схеми проведення  аудиту. 
 Управління та виконання програми  аудиту.  
 Практичні рекомендації щодо  планування, проведення  та звітності аудиту. 
 Основні вимоги щодо компетентності та оцінки аудиторів. Загальна компетентність 

аудиторської групи. Як оцінити роботу аудиторів. 
 

 
УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ. 

 
 

  
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

ІI ДЕНЬ 

ВИЇЗД НА ТОВ «МАРЕВЕН ФУД УКРАЇНА» 

(з метою демонстрації успішного функціонуванна систем менеджменту якості та 
безпечності харчових продуктів) 

 

 

 

 

Компанія «Маревен Фуд Україна» – один із найбільших виробників продуктів 

швидкого приготування в Європі. «Маревен Фуд Україна» – це дочірнє підприємство 

Mareven Food Holdings: відомого холдингу зі 100% японо-в’єтнамським капіталом. 

Компанія пропонує споживачеві широкий асортимент якісних продуктів швидкого 

приготування. Флагман виробника в Україні – торговельна марка «Роллтон»: 

вермішель та локшина швидкого приготування, картопляне пюре, яєчна локшина 

швидкого варіння та універсальні приправи. 

 

«Маревен Фуд Україна» використовує в роботі новітнє високотехнологічне 

обладнанням японського та європейського виробництва. Поєднання унікальної 

технології виробництва та якісного устаткування гарантують неповторну якість 

готових продуктів. Із року в рік компанія «Маревен Фуд Україна» зміцнює позиції, 

інвестуючи в розширення виробничих потужностей та оновлення інфраструктури. 

Життєдіяльність компанії забезпечують близько півтисячі співробітників, які 

виготовляють і реалізують продукцію в Україні, а також країнах Європи та Азії. 

 

Ще одна конкурентна перевага компанії – сировина, з якої виготовляється продукція. 

Найсвіжіші, найякісніші та найкорисніші продукти переважно українського 

виробництва щоденно постачаються на завод. Перед тим як використати будь-який 

компонент, його ретельно перевіряють у власній лабораторії на відповідність 

найвищим нормам якості. Компанія володіє міжнародними сертифікатами якості ISO 

9001:2008 та ISO 22000:2005, які свідчать про високоякісне і безпечне середовище 

виробництва. 

 

 
 


