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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
 ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ  

Державне підприємство  

«УКРАЇНСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ  

ІНСТИТУТ ЯКОСТІ» 

 

 

 

Запрошуємо фахівців Вашого підприємства взяти участь у авторському семінарі: 
 

«Цілісність даних у виробництві та контролі 
якості лікарських засобів» 

м. Київ, 12.06.18. 

Мета семінару: ознайомлення з останніми регуляторними вимогами та очікуваннями у сфері цілісності 
даних. Здобуття практичних навичок з аналізу ризиків, пов’язаних з цілісністю даних та розробки страте-
гії зниження рівню ризиків. 

Цільова аудиторія: працівники відділів забезпечення якості та контролю якості, адміністратори 
комп’ютеризованих систем. 

Що Ви отримаєте, взявши участь у семінарі: знання діючих регуляторних вимог щодо цілісності да-
них, практичні навички з розробки політики підприємства в сфері управління даними та забезпечення 
цілісності даних. 

Програма семінару 
 

Дата проведення:  12.06.18, вівторок 
 

09.30-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-17.30 

Огляд 
регуляторних 

вимог 

Політика 
підприємства 

в сфері 
управління 

даними 
  

Мапінг 
потоків 
даних 

Аналіз ризиків, 
пов’язаних з 

цілісністю 
даних 

Контроль доступу до 
комп’ютеризованих 

систем та захист 
даних 

Огляд аудитор-
ського сліду.         

Резервне копію-
вання та архіву-

вання даних 

Лектор: Аугушту Едгар – головний експерт відділу науково-технічних експертиз та інспектування 

 
Місце проведення: м.Київ, вул. Малишко 1, готель «Братислава»,  

конфененц-зал «Альянс Альфа» І поверх. 

 
Вартість участі у семінарі становить: 

3 270,00 (три тисячі двісті сімдесят)грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ) за одну особу.   
В разі відсутності оплати на день початку семінару прохання до слухачів надати гарантійний лист щодо оплати за навчання. 

(До вартості семінару входить: інформаційно-консультативне обслуговування, комплект навчальних 
матеріалів, блокнот, ручка, кава-брейк, бізнес-ланч) 

Для участі в семінарі просимо заповнити Договір та Додаток 1 до нього (у вкладенні)  
та відправити на пошту  

plaunova@gmpcenter.org.ua або office@gmpcenter.org.ua 
 

Наприкінці семінару учасники отримають відповідні сертифікати. 
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 Приглашаем специалистов Вашего предприятия принять участие в авторском семинаре: 

 

 
 

«Целостность данных в производстве и контроле качества  
лекарственных средств» 

м. Київ, 12.06.18. 

Цель семинара: ознакомление с последними регуляторными требованиями и ожиданиями в сфере 
целостности данных. Получение навыков по анализу рисков, связанных с целостностью данных и раз-
работки стратегии снижения уровня рисков. 

Целевая аудитория: работники отделов обеспечения качества и контроля качества, администраторы 
компьютеризированных систем 

Что Вы получите, приняв участие в семинаре: знание действующих нормативных требований по 
целостности данных, практические навыки по разработке политики предприятия в области управления 
данными и обеспечения целостности данных. 

Программа семинара 
 

Дата проведения: 12.06.18, вторник 
 

09.30-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-17.30 

Обзор 
регуляторных 
требований 

Политика 
предприятия в 

области 
управления 

данными 
  

Мапинг 
потоков 
данных 

Анализ рисков 
связанных с 

целостностью 
данных  

Контроль доступа к 
компьютеризированным  

системам и защита 
данных 

Обзор аудитор-
ского следа. 

Резервное ко-
пирование и 

архивирование 
данных 

Лектор: Аугушту Эдгар – главный эксперт отдела научно-технических экспертиз и  
инспектирования ГП «УФИК» 

 
Будьте первыми! 

Двигайтесь к профессиональным высотам. 
 
 

Место проведения: г. Киев, ул.Малышка 1, отель «Братислава»,  
конференц-зал «Альянс Альфа» І этаж. 

 
Стоимость семинара для одного участника (нерезидента) составляет: 125 Евро*, в т.ч. НДС. 

*Стоимость семинара может изменяться в зависимости от курса валют на день  
заключения договора. 

В случае отсутствия оплаты в день начала семинара просьба к слушателям  
предоставить гарантийное письмо об оплате за обучение. 

 

(В стоимость семинара входит: информационно-консультационное обслуживание, комплект учебных  
материалов, блокнот, ручка, кофе-брейк, бизнес-ланч) 

 
По окончании семинара участники получают соответствующие сертификаты. 


