№ 20 від 06 березня 2017р.
Керівникам
підприємств, організацій і установ
Шановні колеги!
26 травня 2017 року в м. Києві відбудеться 10-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом
«Якість як національна ідея України». Особливість 10-го з’їзду обумовлена складним
соціально-економічним станом України та необхідністю забезпечення суттєвого підвищення
рівня ділової досконалості всіх ланок української економіки.
Головне завдання з’їзду - обговорити досягнення і проблеми у сфері якості та виробити
загальнонаціональні підходи щодо суттєвого поліпшення якості продукції та послуг, підвищення
ділової досконалості, конкурентоспроможності та соціальної спрямованості українських
підприємств і організацій, відчутного покращення життя громадян України.
На з’їзд будуть винесені для обговорення питання щодо актуалізації та практичної реалізації
державної політики України у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг),
подальшого удосконалення систем технічного регулювання, стандартизації, підтвердження
відповідності та акредитації, підвищення ділової досконалості вітчизняних підприємств,
організацій і державних установ. За традицією будуть відпрацьовані та прийняті Резолюція та
Звернення до Президента, Верховної Ради й Уряду України.
Резолюції попередніх з’їздів враховані в ряді керівних документів Уряду України.
Організатори з’їзду: Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ), Українська асоціація
якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців, Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана за участі: Громадської ради при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства освіти и
науки України та ін.
На з’їзд запрошені керівники держави, керівники та провідні фахівці центральних і місцевих
органів виконавчої влади, державних, громадських і комерційних організацій, Народні депутати
України.
Участь у роботі з’їзду дає можливість донести до керівництва держави свої проблеми та
побажання, вплинути на удосконалення та реалізацію державної політики у сфері якості,
залучитися до процесів розвитку загальнонаціонального руху за якість і досконалість.
Зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, прийнято рішення щодо проведення
з’їзду на безоплатній основі.
Делегати та учасники з’їзду запрошуються до участі у додаткових науково-технічних
заходах, які відбудуться 24-26 травня.
Місце проведення з‘їзду: Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана (м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, конференц-зал, 2-й поверх).
Реєстрація учасників з’їзду - 26 травня з 08.30. Початок роботи о 09.30.
Контактні тел./факс: (044) 459-78-16, 541-05-32; е-mail: region@quality.kiev.ua.
Оргкомітет

10-й Всеукраїнський з`їзд якості
ЯКІСТЬ ЯК НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА
26 травня 2017 р.
08.30-9.20

Реєстрація учасників з`їзду

09.30-10.45

Відкриття з’їзду. Перше пленарне засідання.
Стан, проблеми та шляхи поліпшення якості і ділової досконалості в Україні.
Доповіді та повідомлення
Сесія 1 Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий
розвиток підприємств, організацій і установ

11.00-12.00

(персонал, системи менеджменту, інновації та інвестиції, оцінка та визнання рівнів досконалості,
національні програми якості та національні нагороди з якості, рух за якість і досконалість,
корпоративна соціальна відповідальність та сталий розвиток).

12.15-13.15

Обговорення проблемних питань та прийняття резолюції
Сесія 2 Безпека та якість продукції (товарів, робіт, послуг)
(технічне регулювання, європейські директиви з безпеки та технічні регламенти, стандарти,
підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері та державний нагляд, акредитація).

13.15-13.30

14.30-17.00

Обговорення проблемних питань та прийняття резолюції.
Заключне пленарне засідання.
Підведення підсумків. Прийняття звернення до Президента України,
Верховної Ради України та Уряду України.
Спеціальний БЕЗКОШТОВНИЙ семінар для учасників з`їзду
«Ділова досконалість - основа конкурентоспроможності та сталого розвитку»
(ключові поняття, які в Україні розуміють неадекватно. Принципові причини низької
конкурентоспроможності більшості вітчизняних підприємств. Основні завдання уряду і бізнесу по
перетворенню підприємств і економіки у конкурентоспроможні).
Лектор: Калита Петро Якович, президент Української асоціації досконалості та якості.

Додаткові заходи для учасників з’їзду
(Діловий центр Клубу лідерів якості України, вул. Микільсько-Слобідська, 6, метро “Лівобережна”):

24 травня
10.00-17.30

Семінар «Внутрішні аудити систем
проведення , підведення висновків»

менеджменту

якості:

планування,

Лектор: Гнатенко Тетяна Володимирівна, головний аудитор Органу Сертифікації «ПРИРОСТ член DQS Group», головний аудитор систем управління ДП «Український медичний центр
сертифікації» при МОЗ України.
Вартість - 1300,00 грн. (без ПДВ).

24 травня
10.00-17.00

Семінар «Побудова систем енергоменеджменту відповідно до вимог стандарту
ISO 50001:2011»
Лектор: Макух Михайло Васильович, головний аудитор Органу Сертифікації «ПРИРОСТ - член
DQS Group», з міжнародним досвідом проведення аудитів з енергоменеджменту та з інших систем
менеджменту.
Вартість - 1300,00 грн. (без ПДВ).

25 травня
10.00-17.30

Семінар «Перехід на нову версію стандарту ISO 14001:2015: що вимагається від
підприємств»
Лектор: Макух Михайло Васильович
Вартість - 1300,00 грн. (без ПДВ)..

25 травня
14.00-17.00

Семінар «Системи антикорупційного менеджменту за стандартом ISO 37001»
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (проспект Перемоги, 54/1, метро «Шулявка»)
Лектор: Калита Тарас Петрович, директор ТОВ «КПЯ «Системи», дійсний член Міжнародної
гільдії професіоналів якості, експерт Нагороди за досконалість EFQM.
Безкоштовний семінар.

Інформаційні партнери

