
№ 02 від 14.01.2019р. 

Керівникам 

підприємств (організацій) 

Шановні колеги! 

Громадська спілка «Українська асоціація досконалості та якості» запрошує вас взяти 
участь у семінарі «Міжнародний стандарт ISO 19011:2018 «Рекомендації з 
аудиту систем управління». Основні зміни та відмінності», який відбудеться 
14 лютого 2019р. 

Оновлений стандарт ISO 19011:2018 введений у липні 2018 р. Стандарт пропонує 
єдиний підхід, який дозволяє одночасно проводити ефективний аудит декількох 
систем менеджменту. Ключові зміни в версії 2018 року включають додавання ризик-
орієнтованого підходу до принципів аудиту, щоб відобразити підвищений акцент на 
ризиках, як в стандартах управління, так і на ринку.  

В програмі семінару: 

 Концепція ризиків в  аудиті систем менеджменту
 Критерії  аудитів – огляд вимог  стандартів серії ISO 9000
 Огляд стандарту ISO 19011:2018 «Рекомендації з аудиту систем управління»
 Основні помилки при впроваджені стандартів з систем управління та

можливість їх ліквідувати при впроваджені стандарту ISO 19011:2018
«Рекомендації з аудиту систем управління» та інше.

Мета семінару: Дати набір теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять 
самостійно проводити внутрішній аудит, оцінювати невідповідності за стандартом, 
формулювати і знаходити потенціали до поліпшення. Надати інформацію про зміст 
нової версії стандарту ISO19011:2018, дати інформацію про структурні зміни в 
стандарті і рекомендації при процесі переходу діючої системи менеджменту якості у 
відповідність з оновленим стандартом. 

Учасники отримають методичні матеріали за програмою семінару, а також 
свідоцтво про участь у семінарі.  

Вартість участі у семінарі складає  - 1500,00 грн. без ПДВ (код ВА). 

Учасники семінару, які мають навчання за стандартом з цільових систем 
менеджменту (якості, екології, охорони праці, безпечності харчових продуктів 
тощо), можуть пройти сертифікацію за кваліфікацією внутрішнього аудитора 
відповідної системи менеджменту в Органі сертифікації персоналу УАЯ.  

Вартість сертифікації становить 900,00 грн. без ПДВ (код ВА-1). 

Семінар відбудеться з 10.00 до 17.30 в приміщенні Клубу лідерів якості України 
(м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6). Реєстрація з 09.30 год.  

Контакти:  тел. (044)459-78-16,  (050)445-64-04, е-mail: region@quality.kiev.ua. 

Додатки:  програма семінару, заявка. 

З повагою, 

президент ГС «УАДЯ» П. Я. Калита 
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