
Академія TMS вже десять років працює на 
ринку навчання в питаннях стандартизації, 
сертифікації та вдосконалення бізнесу, 
будучи структурним підрозділом компанії 
TMS (Technical and management services 
LLC) - коопераційного партнера концерну 
TÜV SÜD, світового лідера інспекційних, 
експертних та сертифікаційних послуг.

Ми готуємо фахівців і внутрішніх аудито-
рів систем менеджменту, проводимо 
корпоративні навчання з вивчення поло-
жень і вимог міжнародних стандартів по 
системах менеджменту ISO 9001: 
2015-го, ISO 14001: 2015 року, ISO 50001: 

2018, ISO 45001: 2018, ISO 27001: 2013, 
ISO 39001: 2012 ISO 19011: 2018 і інших, з 
проведення внутрішніх аудитів, ризик-ме-
неджменту і процесного підходу, управ-
ління надійністю і критичністю обладнан-
ня, бережливого виробництва і іншим ме-
тодам скорочення втрат.

Академія має свої обладнані аудиторії для 
навчання і намагається створити макси-
мально комфортні умови для отримання 
знань і практичних навичок. Учасники нав-
чання отримують інформаційний матеріал 
по кожному семінару та іменний сертифі-
кат, що підтверджує отримані знання і 
навички.

Викладачі Академії - практики з багаторіч-
ним досвідом роботи в сфері виробни-
цтва і надання послуг, бізнесу, консалтин-
гу та навчання, впровадження систем і 
інструментів менеджменту на території 
України і зарубіжжя, провідні аудитори 
міжнародних органів з сертифікації.

Ми цінуємо і поважаємо своїх партнерів і 
створюємо всі умови для отримання мож-
ливості обміну досвідом, щороку прово-
димо Клуб енергоменеджерів за участю 
провідних підприємств країни і міжнарод-
ний форум «Світ менеджменту».

ДАВАЙТЕ ВЧИТИСЯ
УПРАВЛЯТИ ВТРАТАМИ!



ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ
КУРСІВ

ПЛАНОВІ НАВЧАЛЬНІ
КУРСИ

Академія TMS працює в тісній співпраці з Академією TÜV SÜD в Німеччині. Завдяки цьому ми завжди 
здатні знайти і організувати для Вас спеціалізовані курси з залученням європейських тренерів. У своїй 
роботі ми завжди дотримуємося німецьким традиціям якості. З 1993 року система менеджменту якості 
TÜV SÜD Академії сертифікована відповідно до вимог стандарту DIN EN ISO 9001.

Наші планові курси проводяться згідно з гра-
фіком. Детальна інформація про кожному курсі 
приведена в запрошенні та програмі курсу. Для 
участі в навчанні необхідно подати заявку, на 
підставі якої ми підготуємо Вам договір і рахунок. 
Ласкаво просимо на планові навчальні курси ТМ
S Академії!

КОРПОРАТИВНІ
НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Корпоративні курси проводяться за запитом. 
Детальна інформація про кожному курсі приве-
дена в запрошенні та програмі курсу. Для участі 
в навчанні необхідно подати заявку, на підставі 
якої ми зможемо запропонувати Вам зручні тер-
міни, скорегувати програму курсу з урахуванням 
специфіки Вашого бізнесу.

ВЕБІНАРИ
(ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ)
ТМS Академія проводить на регулярній основі 
інтерактивне навчання. Навчальні курси прово-
дяться у вигляді вебінарів. Вебінар - це семінар, 
який проводиться дистанційно. Учасники курсу 
проходять навчання на своєму робочому місці, 
використовуючи при цьому підключений до 
інтернету комп'ютер. Вебінари дозволяють здійс-
нювати повноцінну комунікацію між викладачем 
і учасниками курсу. Це досить новий спосіб нав-
чання. Однак при цьому він завоював широку 
популярність в середовищі бізнес-навчання.

КОНФЕРЕНЦІЇ
ТМВ Академія регулярно організовує конфе-

ренції для існуючих і потенційних клієнтів. В 
рамках конференцій найчастіше основною 
темою завжди стає обмін досвідом та отримання 
нових знань. Детальна інформація про кожну 
конференції приведена в запрошенні та програмі 
конференції.

■ Якість (ISO 9001)

■ Екологія (ISO 14001)

■ Охорона праці (OHSAS 18001)

■ Безпека харчових продуктів (HACCP, ISO 22000, 
IFS, BRC)

■ Ризик-менеджмент (ISO 31000)

■ Інформаційна безпека (ISO / IEC 27001)

■ Управління ІТ-інфраструктурою (ISO / IEC 
20000)

■ Безперервність бізнесу (BS 25999)

■ Безпека ланцюжка поставок (ISO 28000)

■ Промислові стандарти менеджменту (IRIS, ISO 
/ TS 16949, ISO 13485/488)

■ Інтегровані системи менеджменту

■ Сучасні і класичні методи і інструменти 
менеджменту

■ Менеджмент проектів

■ Японські філософії та інструменти менеджмен-
ту (TPM, TPS, 5S, Канбан)

■ Інформаційні технології

■ Європейські директиви

■ Маркування CE, GS

■ Українські та зарубіжні семінари з обміну досві-
дом для менеджерів і фахівців види навчання
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