
  

№ 08 від 22.01.2019р. 

Керівникам 
підприємств (організацій) 

 
Шановні колеги! 

ГС «Українська асоціація досконалості та якості» запрошує вас взяти участь у семінарі 
«Процесний підхід і постійне удосконалення: два стовпи ефективної системи 
менеджменту», який відбудеться 19 березня 2019р. 
Для спеціалістів з менеджменту якості не є секретом, що системи менеджменту якості 
(СМЯ) в організаціях часто не працюють згідно з очікуваннями, є формальними, не 
допомагають суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності. У багатьох випадках 
причиною цього є те, що в організаціях не функціонують по-справжньому найголовніші 
елементи СМЯ - процесний підхід і постійне удосконалення. А саме ці елементи покликані 
перетворити набір окремих процедур і методик, що пишуться "під прапором" стандарту 
ISO 9001 у справжню систему управління. 

На семінарі будуть розглянуті такі питання: 

 чому СМЯ часто не є ефективними і не використовуються керівниками? 
 процеси системи менеджменту: для чого вони потрібні організації і чому недостатньо 

структурних підрозділів? 
 процесний підхід: від управління людьми до управління діяльністю та її результатами; 
 процесний підхід - інструмент для погодження вимог та розв’язання внутрішніх 

конфліктів; 
 постійне удосконалення як обов'язкова функція будь-якого керівника; 
 процес постійного удосконалення: чому він не завжди спрацьовує і чому втрачаються 

можливості для удосконалення; 
 можливості для удосконалення: їх пошук і виділення, подальша робота з ними; 
 підходи до виділення можливостей для удосконалення: аналіз проблем і ризиків, 

виявлення втрат і варіацій; 
 лідерство та управління персоналом, необхідні для дієвого процесного менеджменту та 

постійного удосконалення. 

Семінар орієнтований на співробітників, що відповідають за розвиток і координацію СМЯ 
(та інших подібних систем) в організаціях і прагнуть зробити з них дієвий та корисний 
інструмент для вищого керівництва. 

Викладач – Калита Тарас Петрович, директор ТОВ «КПЯ «Системи», дійсний член 
Міжнародної гільдії професіоналів якості, експерт Нагороди за досконалість EFQM. 

Вартість участі у семінарі - 1500,00 грн. без ПДВ. 
Семінар відбудеться з 10.00 до 17.30 в приміщенні Клубу лідерів якості України (м. Київ, 
вул. Микільсько-Слобідська, 6). Реєстрація з 9.30 год.  

Контакти: тел. (044) 459-78-16; e-mail: region@quality.kiev.ua  

Додатки: програма, заявка. 

 

З повагою, 

президент ГС «УАДЯ»             П. Я. Калита 


