КАБАКОВ Юрій Борисович
Дата народження: 12. 01.1955, м. Київ.
Дійсний член міжнародної гільдії професіоналів з
якості.
Сертифікований аудитор з менеджменту якості та
екологічного менеджменту.
Сертифікований Головний консультант з систем
менеджменту.
Має сертифікат ISTO (International Standard Testing Organisation), з
відзнакою, що підтверджує досконалі знання та розуміння МС ISO серії
9000, пройшов навчання в Німеччині.
Експерт рівнів «Визнання досконалості» та «Прагнення до досконалості»
EFQM, пройшов навчання в Бельгії.
Має сертифікат менеджера, аудитора та консультанта з питань екології,
виданий компанією IRIS (Німеччина).
Пройшов навчання в Росії з управління інформаційною безпекою (МС ISO
17799) та соціальної відповідальності (стандарт SA 8000).
Пройшов навчання в SGS за схемою сертифікації IRCA для систем
управління безпекою та здоров’ям (МС OHSAS 18001).
Пройшов навчання з енергетичного менеджменту (МС ISO 50001) в рамках
проектів
BSI
«Європейський
підхід
до
енергоефективності,
енергоменеджменту та енергоаудитів» та UNIDO для головних аудиторів
«Впровадження систем енергоменеджменту у промисловості України».
Повноважний представник колективного
«Системи управління якістю».

члену

українського

ТК

189

Член Робочої групи 3 Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна – ЄС "Економічна співпраця, ЗВТ, транскордонне
співробітництво", керівника проектного напрямку «Розбудова ринкових
компетентностей». Приймав участь у ряді пріоритетних напрямах діяльності РГ3
УС ПГС.

Член Науково – методичної комісії з бізнесу, управління та права (підкомісія
«Менеджмент») Міністерства освіти та науки України.
Член Організаційного комітету, керівник Експертної ради при Журі
Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді.
Освіта:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет
кібернетики, спеціальність – прикладна математика.
Науковий ступінь:
кандидат технічних наук, спеціальність - теоретичні основи інформатики.
Має понад 50 друкованих робіт.

Професійний досвід:
-

Інститут Кібернетики АН УССР, ведучий науковий співробітник.

-

Науково-Консультаційний Центр ”Реформа”, заступник директора з
інформаційного та програмного забезпечення.

-

ДП Центр систем якості „ПРИРІСТ-Система” (Українська асоціація
якості, УАЯ), заступник директора.

-

ТОВ «КПЯ «Системи» (УАЯ), заступник директора.

-

Центр підготовки персоналі " Прирост-Академія" (УАЯ), викладач

-

Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості - директор.

Має великий досвід розробки систем менеджменту організацій у
відповідності до міжнародних стандартів ISO 9001 (менеджмент якості), ISO
14001 (екологічний менеджмент), SA 8000 (менеджмент соціальної
відповідальності), Моделі досконалості EFQM. Серед його клієнтів - ВАТ
«Укртелеком», ЗАТ «Оболонь», ВАТ «Київська швейна фабрика «Михаїл
Воронін»,
ВАТ
«Запоріжжяобленерго»,
АТ
«ПЛАСКЕ»,
ВАТ
«Донецькоблгаз», ЗАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)», Державний
комітет з ядерного регулювання України, Державна комісія з регулювання
фінансових ринків України, Одеський регіональний інститут державного
управління при Академії державного управління при Президентові України,
ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" та інші (більше 50
організацій, у тому числі МСП).
Має багаторічний досвід викладання та сертифікації персоналу в галузі
менеджменту якості, екологічного менеджменту, менеджменту соціальної
відповідальності, методів менеджменту, у тому числі статистичних, TQM,
моделі EFQM.
Має багаторічний досвід співпраці з підприємствами та організаціями (в
Україні та за кордоном), у тому числі з МСП, в сфері навчання та
сертифікації персоналу.
Є одним з авторів стандарту вищої освіти за спеціальністю 073
“Менеджмент” для бакалаврів, магістрів та докторів філософії.
Знання мов: російська, українська – вільно, англійська - читає, спілкується.
Координати для зв’язку: моб. тел.: 050 358 9403; e-mail: ykabakov@i.ua

