
ТЕМА НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ: 
«Впровадження стандартів ISO серії 9000 з управління якістю на 
підприємствах України в контексті Європейської інтеграції» 

 
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 
Фахівці, яких підприємство планує залучати до робіт із забезпечення якості 

продукції, процесів та послуг на підприємстві; розроблення, впровадження, та 
вдосконалення системи управління якості. 

 
МЕТА СЕМІНАРУ 
Формування у працівників підприємств базових знань про принципи управління 

та забезпечення якості на підприємстві, а також ознайомлення з основними 
принципами побудови та функціонування систем управління якості згідно з 
міжнародними стандартами ISO серії 9000. 

В ХОДІ СЕМІНАРУ БУДУТЬ РОЗГЛЯНУТІ ТАКІ ПИТАННЯ: 
1. Розвиток управління якістю в економічному та історичному контексті. 
2. Принципи TQM (Total Quality Management), як основа забезпечення 

якості на підприємстві. 
3. Структура системи управління якістю. 
4. Огляд вимог ISO 9001: 2015 до систем управління якістю, в тому числі з 

акцентом на нові поняття і принципові зміни, а саме контекст організації (умови, в 
яких функціонує організація); визначення області застосування системи 
менеджменту якості; ризик-орієнтоване мислення.  

5. Статистичні методи контролю якості, особливості їх застосування на 
підприємствах. 

6. Засади внутрішнього та зовнішнього аудиту. 
7. Загальна інформація про інтегровані системи управління на основі 

міжнародних стандартів ISO 9001,14000, OHSAS 18000/ 
8. Загальні вимоги міжнародного законодавства щодо впровадження 

систем управління на підприємствах для розширення ринків збуту продукції. 
 
МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА КУРСУ: 
ISO 9000: 2015 «Системи управління якості. Основні положення і словник » 
ISO 9001: 2015 «Системи управління якості. вимоги » 
ISO 31000: 2009 «Менеджмент ризику. Принципи і керівництво » 
ISO 19011: 2011 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління» 
 
ВХІДНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ: 
Наявність базових знань про принципи побудови та вимоги до систем 

менеджменту якості, встановлених в міжнародних стандартах ISO серії 9000. 
 
КРИТЕРІЇ УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ СЕМІНАРУ 
відвідування всіх занять в ході проведення семінару; 
успішна здача підсумкових тестів (не менше 60%). 
 
ВИХІДНІ ДАНІ СЕМІНАРУ 
Слухачі отримують базових знань про принципи побудови та вимоги до систем 

менеджменту якості, встановлених в міжнародних стандартах ISO серії 9000. 
Слухачі, які успішно склали підсумковий тест, отримують сертифікати 

встановленого зразка про підготовку за курсом «Впровадження стандартів ISO серії 
9000 з управління якістю на підприємствах України в контексті Європейської 
інтеграції». 

Заявку для участі в семінарі просимо надсилати на адресу:                      

nnc@dndi-systema.lviv.ua, natalia.hots@lp.edu.ua  
Адреса ДП НДВ “Система»: Львів, вeл. Кривоноса 6  

Додаткова інформація за телефоном 067-927-08-53 – Гоц Наталія Євгенівна, 
керівник Науково-навчального центру ДП НДІ «Система». 
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