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АКРЕДИТОВАНІ ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Кабаков Ю. Б., канд.техн.наук, директор ОСП УАЯ, м. Київ
Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості (далі
ОСП УАЯ) акредитований в Національному агентстві акредитації України
(далі НААУ), єдиний на сьогоднішній день в сфері менеджменту. Оскільки
НААУ визнається Європейською кооперацією з акредитації (ЕА),
сертифікати ОСП УАЯ під акредитацією НААУ визнаються не тільки в
Україні, а й в Європі і в світі.
ОСП УАЯ має цілий ряд кваліфікацій, що відносяться до різних
систем менеджменту:
Назва кваліфікації
Менеджмент якості (ISO 9001)
1
Внутрішній аудитор систем менеджменту якості
2
Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем менеджменту якості
3
Менеджер / Молодший менеджер систем управління якістю
4
Аудитор систем менеджменту якості
5
Головний аудитор систем менеджменту якості
6
Аудитор систем управління якістю на основі ISO 13485
Екологічний менеджмент (ISO 14001)
1
Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем екологічного менеджменту
2
Менеджер / Молодший менеджер систем екологічного управління
3
Аудитор систем екологічного менеджменту
4
Головний аудитор систем екологічного менеджменту
Менеджмент охорони здоров’я та професійної безпеки (OHSAS 18001)
1
Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем менеджменту охорони здоров’я та
професійної безпеки
2
Менеджер / Молодший менеджер систем управління охороною здоров’я та
професійною безпекою
3
Аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки
4
Головний аудитор систем менеджменту охорони здоров’я та професійної
безпеки
Енергетичний менеджмент (ISO 50001)
1
Спеціаліст / Молодший спеціаліст енергетичного менеджменту
2
Менеджер / Молодший менеджер енергетичного управління
3
Аудитор систем енергетичного менеджменту
4
Головний аудитор систем енергетичного менеджменту
Управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000)
1
Спеціаліст / Молодший спеціаліст систем управління безпечністю харчових
продуктів
2
Менеджер / Молодший менеджер систем управління безпечністю харчових
продуктів
3
Аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів
4
Головний аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів
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Управління якістю лабораторій (ISO 17025)
1
Менеджер забезпечення якості лабораторії
2
Аудитор лабораторії
Менеджмент процесів
1
Менеджер процесу
Консультанти в сфері менеджменту
1
Консультант з систем менеджменту
2
Головний консультант з систем менеджменту

Для кожної з цих кваліфікацій є вимоги щодо загальної освіти, досвіду
роботи, досвіду роботи в певній сфері, участі в проектах по вдосконаленню
чи в аудитах, спеціальному навчанні.
Сертифікат ОСП УАЯ підтверджує компетентність персоналу у
відповідній сфері сертифікації на основі визнаної в Євросоюзі схеми.
На початок 2015 року ОСП УАЯ видав більше 4300 сертифікатів
професіоналам з України, Білорусі, Росії, Азербайджану, Італії,Грузії,
Казахстану, Італії, Узбекистану.
ОСП УАЯ у відповідності до вимог міжнародного стандарту
ISO 17024 не займається навчанням персоналу, він співпрацює з рядом
навчальних організацій в Україні та за її межами, програми яких
відповідають вимогам до кваліфікацій ОСП УАЯ.
Серед клієнтівОСП УАЯ:
 ПАТ
„Електрометалургійний
завод
“Дніпроспецсталь”
ім. А.М. Кузьміна;
 Морський торговий порт «Южний»;
 ДП НАЕК «Енергоатом» (Ровенська, Хмельницька, Запоріжська та
Південноукраїнська АЕС);
 ПАТ "Оболонь";
 УДППЗ "Укрпошта";
 ПАТ "Фармак";
 Сумський державний університет;
 ДП Дніпростандартметрологія»;
 ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»;
 ВНИИС (Россия);
 Центр консалтингу та навчання Всеросійської організації якості
(Россия);
 ЗАО "Центр" Приоритет" (Россия);
 ТОО "Карагандинський інститут якості" (Казахстан);
 ТОО "Kazconsult Regcon-Asia» (Казахстан);
 ZygonCaspianConsulting LTD (Азербайджан);
Грузинське національне агентство за стандартами та метрології.
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