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ТОВ "Центр розвитку якості" 

  

 «Аудитор з безпеки харчових продуктів» QDC- FM - 08       
 Кваліфікація «Аудитор з безпеки харчових продуктів» 

Найменування кваліфікації (українське): 

«Аудитор з  безпеки харчових продуктів» 

Найменування кваліфікації (англійське): 

«Auditor Food Safety» 

Скорочення кваліфікації в ОСП: 

QDC- FM – 08 

Визначення кваліфікації: 

«Аудитор з  безпеки харчових продуктів» окрім функцій «Менеджер 

(Представник керівництва) в сфері якості», також повинен мати повні та сучасні 

знання з методології аудиту та бути здатним використовувати необхідні навички 

менеджменту для розробки програм аудиту та проведення аудитів відповідно 

вимогам ISO 17021 та ISO 22000. Також він повинен бути здатним керувати 

командою аудиторів. 

Критерії для присвоєння кваліфікації: 

Необхідна освіта: 

Вища - «Бакалавр» 

Загальний робочий стаж: 

5 років на технічній, професійній або керівній посаді. 

Спеціальна підготовка: 

-16 годин модуль QDC- FM – 02 Внутрішній аудит в сфері безпеки харчових 

продуктів (ISO 22000:2005, ISO 19011:2011); 

-40 годин модуль QDC- FM – 05 Менеджер (Представник керівництва) в сфері 

безпеки харчових продуктів. 

-40 годин QDC- FM – 08 Аудитор з  безпеки харчових продуктів 

Якщо кандидат має діючий сертифікат «Менеджер (Представник керівництва) 

в сфері безпеки харчових продуктів»: 

-40 годин QDC- FM – 08 Аудитор з  безпеки харчових продуктів. 

Особисті якості: 

«Аудитор з безпеки харчових продуктів» повинен знати та розуміти різні 

концепції організації, а саме, розуміти функції підрозділів, повинен мати особисті 

якості відповідно вимогам ISO 17021. 

Іспити: 

- 80% балів з іспитів QDC- FM – 02. 

- 80% балів з іспитів QDC- FM – 05. 

- 80% балів з іспитів QDC- FM – 08 
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Як що кандидат має діючий сертифікат «Менеджер (Представник керівництва) 

в сфері безпеки харчових продуктів»: 

- 80% балів з іспитів QDC- FM – 08. 

Анкета для заявки: 

Заявка (Ф.01/8-12) Заявка для сертифікації Аудитор з  безпеки харчових 

продуктів. 

Строк дії сертифікату: 

3 роки. 

Контроль (нагляд): 

За правилами ОСП повинен здійснювати контроль над фахівцями, які пройшли 

сертифікацію та отримали сертифікат): 

Протягом 3 років «Аудитор з безпеки харчових продуктів» повинен: 

- мати практичну участь не менш ніж в 3-х зовнішніх аудитах систем 

менеджменту (всього 12 робочих днів протягом 3-х років); 

- пройти додаткове навчання не менше одного дня у разі виходу нових версій 

стандартів ISO 22000, ISO 17021 та ISO 19011; 

- підписати заяву про те, що його діяльність в якості Аудитора з безпеки 

харчових продуктів не становилась предметом судових розглядів. 

Виконуючи наведені вимоги, «Аудитор з безпеки харчових продуктів» має 

право бути повторно сертифікованим після закінчення дії сертифікату. 

Для отримання додатку до сертифікату з рекомендаціями для органу з 

сертифікації систем менеджменту, з зазначення технічного кластеру , аналізуються 

освіта, досвід роботи (Додаток 2) 

Критерії для повторної сертифікації: 

«Аудитор з безпеки харчових продуктів» протягом 6 років має право повторно 

сертифікуватися, якщо: 

- має практичну участь не менш ніж в 3-х зовнішніх аудитах систем 

менеджменту ( всього 12 робочих днів протягом 3-х років); 

- пройшов додаткове навчання не менше одного дня у разі виходу нових версій 

стандартів ISO 22000, ISO 17021 та  ISO 19011; 

- підписав заяву про те, що його діяльність в якості Аудитора з безпеки 

харчових продуктів не становилась предметом судових розглядів. 

 

 


