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Керівникам 
підприємств, організацій і установ 

Шановні колеги! 

6-9 листопада 2018 р. в Києві за традицією відбудеться загальнонаціональний захід -  

27-й Міжнародний форум «Дні якості в Україні` 2018». Форум проводиться в межах 

Європейського тижня якості в Україні та присвячено Всесвітньому дню якості, що проходить за 

підтримки ООН під гаслом «Якість – в ім`я кращого життя». 

Організатори Форуму: Українська асоціація досконалості та якості, Українська асоціація якості 

та Український союз промисловців і підприємців, за підтримки Ради підприємців при Кабінеті 

Міністрів України, Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, 

Громадської ради при Національному агентстві з питань державної служби, Торгово-

промислової палати України та Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана. 

Під час Форуму буде розглянуто: питання якості державного управління та його впливу на 

соціально-економічний стан в Україні; проблеми та перспективи підготовки фахівців з 

менеджменту; нові тренди та особливості врахування міжнародних стандартів на цільові системи 

менеджменту українськими підприємствами і організаціями; найсучасніші підходи, які 

притаманні провідним компаніям розвинених європейських країн. Також буде зроблено 

аналітичний огляд системних проблем, які заважають українським організаціям бути успішними 

та на рівних конкурувати з компаніями країн ЄС. 

У ПРОГРАМІ ФОРУМУ’ 2018: 

 Науково-практична конференція «Системний менеджмент, як основа досконалості, 

конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій і економіки» (8 листопада, 9.30-

18:00, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, проспект 

Перемоги, 54/1) 

 Серія тематичних семінарів з актуальних аспектів забезпечення якості, ділової 

досконалості та ефективного менеджменту (Діловий центр Клубу лідерів якості України, 

вул. Микільсько-Слобідська, 6, метро “Лівобережна”) 

Запрошуємо до участі у Форумі керівників і фахівців органів державної влади, представників 

закладів вищої освіти, керівників і фахівців бізнесових структур, лідерів громадських 

організацій, науковців, студентів, а також народних депутатів України. 

Участь у Науково-практичній конференції «Системний менеджмент, як основа досконалості, 

конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій і економіки» безкоштовна. 

За участь в семінарах необхідно сплатити організаційний внесок. 

Для участі у Форумі необхідно надіслати до Оргкомітету заявку. 

Тел./факс: (044) 459-78-16, region@quality.kiev.ua; quality@quality.kiev.ua, www.uaq.org.ua. 

Додатки: загальна програма Форуму, форма заявки. 

Форум “Дні якості в Україні’ 2018” – це корисна нова інформація та можливість ділового 

спілкування з провідними фахівцями і колегами. 

ДО ЗУСТРІЧІ НА ФОРУМІ! 

 


