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Міжнародна школа 

технічного законодавства та управління якістю 

 
 

Програма курсу 

 «Внутрішній аудитор системи менеджменту GMP на виробництві парфумерно-

косметичної продукції відповідно до вимог ISO 22716:2007 / ДСТУ ISO 22716:2015» 
 

День Тема / модуль 
К-ть 

годин 

1 день 

Основні міжнародні та національні нормативні документи, що регламентують 
аудит систем управління якістю. 
Акредитація: об'єкти акредитації. Законодавство України. Законодавство ЄС. 
Органи акредитації. Асоціація органів акредитації ЄА. Асоціація акредитованих 
лабораторій. Нормативні документи ЕА, ILAC. 

2 

Вимоги до проведення аудиту у відповідність до вимог ISO 19011:2018. 
Ризик-орієнтований аудит. 

2 

Вимоги Технічного регламенту на косметичну продукцію. 
Вимоги системи менеджменту GMP до виробництва парфумерно-косметичної 
продукції згідно з ISO 22716:2007 / ДСТУ ISO 22716:2015. 

4 

2 день 

Вимоги системи управління GMP до виробництва косметичної продукції згідно з 
ISO 22716:2007 / ДСТУ ISO 22716:2015. 
Вимоги до внутрішнього аудиту системи менеджменту GMP на виробництві 
косметичної продукції згідно з ISO 22716:2007 / ДСТУ ISO 22716:2015. 

4 

Види аудиту: внутрішній, аудит другої сторони, аудит третьої сторони. 
Методи та підходи. Технічний аудит підприємства на відповідність вимог 
санітарно-епідеміологічного контролю та біобезпеки. 

3 

Приклади. 1 

3 день 

Внутрішній аудит системи менеджменту GMP виробництва парфумерно-
косметичної продукції на відповідність до виконання вимог ISO 22716:2007 / ДСТУ 
ISO 22716:2015: планування аудитів, програма аудиту, контрольний лист аудитора, 
бланк невідповідності, реєстрація невідповідності, висновки щодо аудиту. 

4 

Принципи формування групи внутрішніх аудиторів. Функціональні можливості та 
зобов'язання провідного внутрішнього аудитора. 

1 

Типи невідповідностей. Коригувальні дії та виявлені ризики. Планування 
коригуючих дій. Позаплановий аудит. 

3 

4 день 

Практикум для аудиторів. Прийоми аудиту. Розбір помилок практичних занять. 4 

Аналіз можливих невідповідностей під час сертифікаційного аудиту виробництва 
прафумерно-косметичної продукції на відповідність ISO 22716:2007 / ДСТУ ISO 
22716:2015, який проводить орган сертифікації. 

2 

Іспит (тестування). 2 

 

КУРС «Внутрішній аудитор системи менеджменту GMP виробництва 
парфумерно-косметичної продукції на відповідність до виконання вимог ISO 
22716:2007 / ДСТУ ISO 22716:2015» 

32 
години 
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