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Інформуємо промисловців та підприємців Дніпровського району, що 11-13 

листопада 2015 року в межах Європейського тижня якості в Україні відбудеться 

загальнонаціональний захід - 24-й Міжнародний форум «Дні якості в Києві '2015», 

присвячений Всесвітньому дню якості, який у цьому році проходитиме  під девізом 

«Якість–емоції–натхнення». Під час Форуму відзначатиметься 25-річний ювілей 

національної організації з якості нашої країни - Української асоціації якості (УАЯ). 

Організатори Форуму: Українська асоціація якості і УСПП за підтримки Ради 

підприємців при Кабінеті Міністрів України та Громадської ради при Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України. 

Сьогодні, коли Україна визначилась із своїм європейським шляхом розвитку, цей 

захід набуває особливої актуальності. Адже європейські правила та традиції суттєво 

відрізняються від тих, до яких звикли вітчизняні підприємства. Одночасно з протидією 

війні ми маємо закласти засади процвітаючої економіки. Без цього неможливо зберегти 

незалежність та цілісність України, покращити життя її громадян. 

Мета Форуму - привернути увагу уряду й громадськості до проблем якості, 

сприяти розвитку національного руху за якість і ділову досконалість, а також його 

інтеграції у аналогічний європейський і всесвітній рух. 

Якість - це не тільки безпека товарів та послуг для людини і довкілля, не тільки 

дотримання стандартів, але ще більшою мірою задоволеність запитів та очікувань 

споживачів, поліпшення життя людей в цілому. Це одна із найпріоритетніших проблем у 

економіках провідних країн світу. За сучасних умов якість і досконалість є ключем до 

успіху будь-якого підприємства, будь-якої галузі та, звісно ж, кожної країни. Поняття 

якості тісно пов'язане з тим, що ми називаємо благами сучасної цивілізації, якістю життя: 

а це і збереження навколишнього середовища, і фізичне здоров'я, і психологічний 

комфорт людини. 

Під час Форуму будуть всебічно розглянуті сучасні підходи, які притаманні 

передовим компаніям розвинених європейських країн. Також буде зроблено аналітичний 

огляд ряду проблем, що заважають українським організаціям бути успішними та на 

рівних конкурувати з компаніями країн ЄС.  

Місце проведення конференції: Національний медичний університет                   

імени О.О. Богомольця, м. Київ, пр. Перемоги 34, Фізико-хімічний корпус, актова зала 

(ст. метро «Політехнічний інститут»). 

З питань участі у Форумі звертайтесь до організаційного комітету: 02002,                     

м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6. Тел./факс: (044) 459-78-16, 541-05-32,                                 

e-mail: region@quality.kiev.ua; quality@quality.kiev.ua 
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Семінари для фахівців підприємств (організацій)  
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10.00-
16.00 

Якість і досконалість: що в Україні робиться «не так» і як треба робити, 
щоби досягти конкурентоспроможності підприємств і економіки. 
П. Калита, президент Української асоціації якості, почесний президент 
Міжнародної гільдії професіоналів якості 

10.00-
16.00 

Концепції досконалості EFQM – принципи, за якими працюють кращі 
компанії Європи. 
Т. Калита, директор Компанії професіоналів якості «Системи», дійсний член 
Міжнародної гільдії професіоналів якості, експерт Нагороди за досконалість 
EFQM 

10.00-
16.00 

Ризик – орієнтоване мислення у вимогах нових версій стандартів (ISO 
9001: 2015, ISO 14001: 2015,  ISO 45001: 2016). 
Т. Ганькевич, провідний консультант Компанії професіоналів якості 
«Системи», консультант систем менеджменту EOQ 

16.00-
18.00 

Засідання Правління Української асоціації якості 

12 листопада 2015р. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Україна торує шлях до ЄС: як досягти конкурентоспроможності  
 підприємств і економіки»  

Місце проведення: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Фізико-хімічний 
корпус, актова зала,  м. Київ, проспект Перемоги, 34  (ст. метро «Політехнічний інститут»). 

10.00-
17.30 

Перша пленарна сесія. Урочисте засідання, присвячене 25-річчю 
Української асоціації якості. 
Друга пленарна сесія. Європейський шлях розвитку України: стан, 
проблеми та перспективи. 
Третя пленарна сесія. Сучасні підходи до удосконалення компаній та 
підвищення їх конкурентоспроможності. 
Четверта пленарна сесія. Кращі практики удосконалення українських 
компаній. 

13 листопада 2015р. 

Семінари для фахівців підприємств (організацій)  

10.00-
16.00 

Нова версія стандарту ISO 9001:2015: що вона вимагає від організацій і 
як до цього готуватися 
Т. Калита директор Компанії професіоналів якості «Системи», дійсний член 
Міжнародної гільдії професіоналів якості, експерт Нагороди за досконалість 
EFQM 

10.00-
16.00 

Розробка програм передумов за ISO/TS 22002-1:2009 – ключовий етап 
побудови системи управління безпечністю харчових продуктів  

Ю. Бєлов, провідний консультант Компанії професіоналів з якості 
«Системи», головний консультант систем менеджменту EOQ 

10.00-
16.00 

Система енергоменеджменту у відповідності до ISO 50001, як спосіб 
підвищення ефективності роботи підприємства 

М. Макух, керівник Органу сертифікації систем менеджменту  «ПРИРОСТ - 
член DQS Group», головний аудитор Органу сертифікації DQS  

 

 

 



Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

(тел./факс 292-31-01, 292-92-00 


