
План-графік тематичних семінарів за рахунок підприємств на 2022 рік 

 

1) Галузь знань: управління та адміністрування 

 

№ 

п\п 
Назва семінару 

Кількість 

годин / форма 

навчання 

Строк 

проведення 

Телефон / e-mail  

для довідок 

1.  

Ефективний маркетинг у малому 

бізнесі: цілі, інструменти, 

практики продажу 

72/ дистанційна, 

44/очна 

січень, 

вересень 

(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

2.  

Управління витратами, 

планування і калькулювання 

собівартості продукції та 

ціноутворення на підприємстві 

72/ дистанційна, 

44/очна 

лютий, 

жовтень 

(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

3.  

Менеджмент ресторанного 

бізнесу. Прийняття оптимальних 

управлінських рішень 

72/ дистанційна, 

44/очна 

березень, 

червень, 

жовтень 

(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

4.  

Актуальні питання ведення 

бухгалтерського та податкового 

обліку в малому бізнесі 

24/очна 
березень, 

грудень 

(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

5.  

Організація роботи кадрових 

служб підприємств та 

професійного навчання 

робітничих кадрів на виробництві 

44/очна 
травень, 

червень 

(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

6.  

Нормування праці на 

підприємстві як складова його 

виробничо-соціального розвитку 

24/очна червень 
(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

7.  

Репутація в координатах 

економіки довіри та її бізнес-

процесне управління 

44/очна листопад 
(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

8.  

Права інтелектуальної власності, 

створеної за рахунок державного 

бюджету – можливості розвитку 

44/очна грудень 
(044)427-37-68 

economy-ipdo@ukr.net 

 

 

2) Галузь знань: виробництво та технології 

 

№ 

п\п 
Назва семінару 

Кількість 

годин / форма 

навчання 

Строк 

проведення 

Телефон / e-mail  

для довідок 

1.  

Сенсорна оцінка якості 

хлібопекарських та 

кондитерських виробів, 

24 / очна 

40 / очна 

лютий, 

жовтень 
(044)427-31-77 

bread_ipdo@ukr.net 



підготовка експертів-дегустаторів 

2.  

Екологічні аспекти утилізації 

стічних вод харчових 

підприємств 

24 / 

дистанційна 

лютий, 

листопад 
(044)427-37-33 

Labthk_ipdo@ukr.net 

3.  

Підвищення ефективності  

цукрових заводів у разі 

впровадження схеми «робота з 

коліс» 

32 / очна 
квітень-

травень 
(044)422-04-01 

sugar_ipdo@ukr.net 

4.  

Сучасні прилади та обладнання 

контролю якості сировини і 

готової продукції 
32 / очна 

квітень-

травень 
(044)422-04-01 

sugar_ipdo@ukr.net 

5.  
Практикум з поточного контролю 

теплового господарства 32 / очна 
квітень-

травень 
(044)422-04-01 

sugar_ipdo@ukr.net 

6.  

Безпечність та якість 

хлібопекарських та 

кондитерських виробів 

24 / очна 

40 / очна 

квітень, 

листопад 
(044)427-31-77 

bread_ipdo@ukr.net 

7.  

Сенсорний аналіз. Підготовка 

дегустаторів м’ясної та молочної 

промисловості 
24 / очна жовтень (044) 427-39-37 

milk_ipdo@ukr.net 

8.  

Визначення та контроль якості 

зернових та олійних культур.  

Методи визначення, відбір проб, 

лабораторний контроль, арбітраж 

16 / очна 
за 

домовленістю 

(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

9.  

Аудит у сфері насінництва за 

видом робіт – польове 

оцінювання посівів 
44 / очна 

за 

домовленістю 

(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

10.  

Технології, обладнання та 

безпечне застосування пестицидів 

в агропромисловому комплексі 

72/ 

дистанційна 

за 

домовленістю 

(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

11.  

Інтегровані процедури захисту 

об’єктів від шкідників. (integrated 

pest management «IPM») згідно з 

ISO 22000 

36/ 

дистанційна 

за 

домовленістю 

(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

12.  

Інтегрована процедура захисту 

об’єктів операторів ринку 

харчових продуктів від шкідників 

у контексті HAСCP 

72/ 

дистанційна 

за 

домовленістю 

(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

13.  

Внутрішній аудит системи 

безпечності харчової продукції, 

сировини, кормів (НАССР) на 

елеваторах  

72 / очна 

 

за 

домовленістю 

(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 



14.  

Внутрішній аудит системи 

менеджменту безпечності 

харчової продукції в закладах 

громадського харчування  

72 / очна 

 

за 

домовленістю 

(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

15.  

Сучасне ставкове рибництво, 

удосконалення технології кормо-

виробництва та генетичних 

якостей риби  

72/ 

дистанційна 

за 

домовленістю 
(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

16.  

Умови та особливості 

знезараження об’єктів, на яких 

запроваджена система НАССР, 

від шкідників запасів  

56 / очна 
за 

домовленістю 
(044)400-52-67 

ipdo_agro@ukr.net 

 

 

3) Галузь знань: електрична інженерія 

 

№ 

п\п 
Назва семінару 

Кількість 

годин / форма 

навчання 

Строк 

проведення 

Телефон / e-mail  

для довідок 

1.  

Нормативно-методичне 

забезпечення енергоефективності 

на підприємствах харчової та 

переробної промисловості 

за 

домовленістю 

за 

домовленістю 

(044)422-04-01 

sugar_ipdo@ukr.net 

2.  

Енергетичний аудит та 

енергетичний менеджмент: 

результати впровадження, 

проблеми і перспективи 

за 

домовленістю 

за 

домовленістю 

(044)422-04-01 

sugar_ipdo@ukr.net 

3.  

Шляхи підвищення ефективності 

використання паливно-

енергетичних ресурсів на 

підприємствах харчової та 

переробної промисловості 

за 

домовленістю 

за 

домовленістю 

(044)422-04-01 

sugar_ipdo@ukr.net 

 

 

4) Галузь знань: інформаційні технології 

 

№ 

п\п Назва семінару 

Кількість 

годин / форма 

навчання 

Строк 

проведення 

Телефон / 

e-mail 

для довідок 

1.  

Основи Web-дизайну за 

допомогою ZERO-кодінгу, 

або Nocode платформ  

за 

домовленістю 

за 

домовленістю 
(044)400-22-77 

iot_ipdo@ukr.net 

2.  
Створення профеcійних веб-

сайтів на прикладі CMS Joomla  
за 

домовленістю 

за 

домовленістю 
(044)400-22-77 

iot_ipdo@ukr.net 

 

 

Директор                                                                              Володимир БАРАНОВ 


