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Проект 

ПЛАН 
ОСНОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ  

ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ ТА ЯКОСТІ» 

на 2019 рік 

Науково-технічні заходи Дати 
 

МІЖНАРОДНІ ТА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ Протягом року 

 

Форум EFQM (Європейського фонду менеджменту якості) 

Формування делегації від України. 

У рамках Форуму відбудеться нагородження переможців, призерів і 

фіналістів Нагороди за досконалість EFQM та їх виступи з презентацією 

кращого досвіду. 

Контакти: тел./факс: (044) 459-78-16, e-mail: quality@quality.kiev.ua 

 

23 - 24 жовтня 

м. Гельсінкі, 

Фінляндія 

63-й Конгрес ЕOQ (Європейської організації якості) 

Формування делегації від України. 

Контакти: тел./факс: (044) 459-78-16, e-mail: quality@quality.kiev.ua 

23 - 24 жовтня 

м. Лісабон, 

Португалія 

20-й Міжнародний комплексний проект «Сузір`я якості ’2019» 

Один із ключових заходів у галузі менеджменту та якості у Східній Європі: 

доповіді провідних вчених і практиків з країн СНД та Європи, краща 

практика ведення бізнесу в європейських компаніях, дискусії, майстер-

класи, широкі можливості для спілкування та встановлення контактів, 

насичена культурна програма. 

Контакти: тел./факс: (044) 459-78-16, cqmanag@uaq.org.ua, 

quality@quality.kiev.ua 

 

 

24 – 29 червня 

м. Київ 

28-й Міжнародний форум «ДНІ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ ’2019» 

У межах Форуму: конференція, семінари, тренінги та круглі столи. 

Проводиться традиційно, як центральний захід Європейського тижня якості 

в Україні 

Контакти: тел./факс: (044) 459-78-16, 
e-mail: region@quality.kiev.ua, quality@quality.kiev.ua   

 

6 - 8 листопада 

VІ Міжнародна олімпіада з менеджменту серед молоді 

Олімпіада проводиться відповідно до рішення Міжнародної гільдії 

професіоналів якості, схваленим Клубом лідерів якості країн Центральної 

та Східної Європи. Метою Олімпіади є залучення молоді в рух за ділову 

досконалість і якість. Участь в Олімпіаді є дуже цікавою, корисною та 

престижною для молодих фахівців і дозволяє їм підтвердити рівень своєї 

кваліфікації в сфері менеджменту 

Контакти: тел./факс: (044) 517-59-88, e-mail: ykabakov@i.ua 

 

 

лютий – 

листопад 

Оцінювання підприємств за схемою EFQM "Визнана досконалість" 

Це глобальна система оцінювання та визнання рівня досконалості 

організацій, яка дозволяє отримати сертифікат, який підтверджує, що 

організація не тільки відповідає певному стандарту, але просунулася на 

шляху до "ідеального стану". Оцінювання проводиться на базі Моделі 

досконалості EFQM. Учасники отримують детальні звіти з описами сильних 

січень – 

грудень 
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сторін і областей для удосконалення за цією Моделлю 

Контакти: тел./факс: (044) 459-78-16, e-mail: quality@quality.kiev.ua  

Засідання Клубів лідерів якості України та країн Центральної і Східної 

Європи. 

 

 

СЕМІНАРИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ 

ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ) 

1-й квартал 

 

Концепції та модель досконалості EFQM 

Школа-семінар: «Модель досконалості EFQM: що вважається 

ідеальною організацією в Європі та як порівняти реальні організації з 

цим ідеалом» 

Лектор: Калита Т.П. 

Модель досконалості EFQM – опис європейського бачення ідеальної 

організації. Буде розглянутий зміст цієї Моделі та шляхи її застосування для 

самооцінки організації та їх зовнішнього оцінювання. Після семінару 

досвідчені спеціалісти зможуть взяти участь у оцінювання вітчизняних 

підприємств в рамках Національного конкурсу з якості (при цьому їх участь 

у семінарі може бути безкоштовною). Один із кращих методів для 

практичного розвитку компетенції менеджерів. 

1500 грн. 

 

 

 

 

12 лютого 

Підходи, методи та інструменти системного менеджменту 

Семінар «Як забезпечити конкурентоспроможність українських 

підприємств в умовах глобального насиченого ринку і нових 

викликів» 

Лектор: Калита П.Я. 

Безкоштовно 

 

25 лютого 

Семінар: «Процесний підхід і постійне удосконалення: два стовпи 

ефективної системи менеджменту» 

Лектор: Калита Т.П. 

1500 грн. 

 

19 березня 

Цільові системи менеджменту на базі стандартів 

Семінар «Законодавчі та регламентувальні вимоги до системи НАССР 

на харчових підприємствах» 

Лектор: Березова С.С. 

2000,00 грн. 

 

13 – 14 лютого 

Семінар: «Міжнародний стандарт ISO 19011:2018 «Рекомендації з 

аудиту систем управління». Основні зміни та відмінності» 

Лектор: Ганькевич Т.В. 

1500,00 грн. 

 

26 лютого 

Семінар: «Система енергоменеджменту на відповідність ІSО 50001, як 

спосіб підвищення ефективності роботи підприємств» 

Лектор: Огарков Т.Є. 

1500 грн. 

 

 

28 лютого 
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Семінар: «Що таке SEDEX/SMETA аудити? Загальний огляд та 

специфіка» 

Лектор: Макух М.В. 

1500 грн. 

 

20 березня 

Семінар: «Розробка та впровадження ISO/IEC 27001:2013 

«Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління 

інформаційною безпекою. Вимоги». Вигоди впровадження стандарту» 

Лектор: Кравченко О.С. 

2000,00 грн. 

 

21 – 22 березня 

 

СЕМІНАРИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ 

ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ) 

2-й квартал 

 

Підходи, методи та інструменти системного менеджменту 

Семінар «Ділова досконалість, як основа  конкурентоспроможності і 

сталого розвитку підприємств і економіки» 

Лектор: Калита П.Я. 

Безкоштовно 

 

19 квітня 

Семінар: «Ощадливе управління: підвищення ефективності через 

виявлення і скорочення втрат» 

Лектор: Калита Т.П. 

1500 грн. 

 

04 червня 

Цільові системи менеджменту на базі стандартів 

Семінар: «Зміни в стандарті ISO 50001:2018 та нові можливості 

навчання і сертифікації персоналу за матеріалами ЮНІДО» 

Лектор: Кабаков Ю.Б. 

1500 грн. 

 

04 квітня 

Практикум: «Сучасні підходи до управління ризиками в системах 

менеджменту згідно зі стандартом ISO 31000:2018» 

Лектор: Ганькевич Т.В. 

1500,00 грн. 

 

16 квітня 

Семінар «Перехід на нову версію стандарту ISO 22000:2018 з версії 

2005 року» 

Лектор: Березова С.С. 

2000,00 грн. 

 

17 – 18 квітня 

Семінар «Практика розробки та впровадження системи НАССР на 

харчових підприємствах у відповідності до законодавчих та 

регламентувальних вимог України» 

Лектор: Березова С.С. 

2500,00 грн. 

 

21 – 23 травня 

Семінар: «Система енергоменеджменту на відповідність ІSО 50001, як 

спосіб підвищення ефективності роботи підприємств» 

Лектор: Огарков Т.Є. 

1500 грн. 

 

05 червня 
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Семінар: «Що таке SEDEX/SMETA аудити? Загальний огляд та 

специфіка» 

Лектор: Макух М.В. 

1500 грн. 

 

06 червня 

СЕМІНАРИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ 

ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ) 

3-й квартал 

 

Підходи, методи та інструменти системного менеджменту 

Семінар «Ділова досконалість, як основа  конкурентоспроможності і 

сталого розвитку підприємств і економіки» 

Лектор: Калита П.Я. 

Безкоштовно 

 

 

12 липня 

Семінар: «Методи та інструменти постійного удосконалення» 

Лектор: Калита Т.П. 

1500 грн. 

 

03 вересня 

Цільові системи менеджменту на базі стандартів 

Семінар: «Удосконалення  систем управління охороною здоров’я та 

безпеки праці з врахуванням вимог ISO 45001:2018 «Менеджмент 

охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги та на станови щодо 

застосовування» 

Лектор: Ганькевич Т.В. 

1500,00 грн. 

 

 

11 липня 

Семінар: «Зміни в стандарті ISO 50001:2018 та нові можливості 

навчання і сертифікації персоналу за матеріалами ЮНІДО» 

Лектор: Кабаков Ю.Б. 

1500 грн. 

 

17 липня 

Семінар: «Законодавчі та регламентувальні вимоги до системи НАССР 

на харчових підприємствах» 

Лектор: Березова С.С. 

2000,00 грн. 

 

18 – 19 липня 

Семінар «Система управління безпечністю харчових продуктів. ISO 

22000:2018. Базовий курс. Приклади застосування» 

Лектор: Березова С.С. 

3000,00 грн. 

 

05 – 08 серпня 

Семінар «Аудит у відповідності до вимог стандарту ISO 19011:2018» 

Лектор: Березова С.С. 

1500,00 грн. 

09 серпня 

Семінар: «Міжнародний стандарт ISO 19011:2018 «Рекомендації з 

аудиту систем управління». Основні зміни та відмінності» 

Лектор: Ганькевич Т.В. 

1500,00 грн. 

 

20 серпня 

Семінар: «Система енергоменеджменту на відповідність ІSО 50001, як 
спосіб підвищення ефективності роботи підприємств» 
Лектор: Огарков Т.Є. 
1500 грн. 

 

17 вересня 



5 

Семінар: «Що таке SEDEX/SMETA аудити? Загальний огляд та 

специфіка» 

Лектор: Макух М.В. 

1500 грн. 

 

18 вересня 

 

СЕМІНАРИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ 

ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ) 

4-й квартал 

 

Концепції та модель досконалості EFQM 

Семінар: «Процесний підхід і постійне удосконалення: два стовпи 

ефективної системи менеджменту» 

Лектор: Калита Т.П. 

1500 грн. 

 

10 грудня 

Підходи, методи та інструменти системного менеджменту 

Семінар «Ділова досконалість, як основа  конкурентоспроможності і 

сталого розвитку підприємств і економіки  

Лектор: Калита П.Я. 

Безкоштовно 

 

18 жовтня 

Цільові системи менеджменту на базі стандартів 

Семінар «Розробка та впровадження системи управління безпечністю 

харчових продуктів у відповідності до схеми сертифікації FSSC 22000 

версії 4.1» 

Лектор: Березова С.С. 

3000,00 грн. 

 

01 – 04 жовтня 

Практикум: «Сучасні підходи до управління ризиками в системах 

менеджменту згідно зі стандартом ISO 31000:2018» 

Лектор: Ганькевич Т.Є. 

2000,00 грн. 

 

17 жовтня 

Семінар: «Побудова системи управління якістю за стандартом ISO 

9001:2015 - з чого почати» 

Лектор: Калита Т.П. 

1500 грн. 

 

29 жовтня 

Семінар: «Що таке SEDEX/SMETA аудити? Загальний огляд та 

специфіка» 

Лектор: Макух М.В. 

1500 грн. 

 

01 листопада 

Семінар: «Зміни в стандарті ISO 50001:2018 та нові можливості 

навчання і сертифікації персоналу за матеріалами ЮНІДО» 

Лектор: Кабаков Ю.Б. 

1500 грн. 

 

05 листопада 

Семінар «Система управління безпечністю харчових продуктів. ISO 

22000:2018. Базовий курс. Приклади застосування» 

Лектор: Березова С.С. 

3000,00 грн. 

 

18 – 21 

листопада 
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Семінар: «Аудит у відповідності до вимог стандарту ISO 19011:2018» 

Лектор: Березова С.С. 

1500,00 грн. 

 

22 листопада 

Семінар: «Удосконалення  систем управління охороною здоров’я та 

безпеки праці з врахуванням вимог ISO 45001:2018 «Менеджмент 

охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги та настанови щодо 

застосовування» 

Лектор: Ганькевич Т.В. 

2000,00 грн. 

 

11 грудня 

Семінар: «Розробка та впровадження ISO/IEC 27001:2013 

«Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління 

інформаційною безпекою. Вимоги». Вигоди впровадження стандарту» 

Лектор: Кравченко О.С. 

2000,00 грн. 

 

12 – 13 грудня 

 

       Примітка. 

 У планах заходів УАДЯ на 2019 рік можливі зміни та доповнення. 

 Для підприємств-членів ГС «Українська асоціація досконалості та якості» та 
Клубу лідерів якості України, які сплатили членські внески за 2018 рік, участь у 
заході одного фахівця безкоштовна. Іншим фахівцям цих підприємств надається 
знижка 30%. 

 Оргвнесок за участь у семінарі сплачується без ПДВ. 

 Про свою зацікавленість щодо участі у науково-технічних заходах просимо 

завчасно (не пізніше ніж за два тижня до початку заходу) повідомляти за: т/ф 

(044) 459-78-16, e-mail: region@quality.kiev.ua 

 

mailto:region@quality.kiev.ua

