Шановні друзі!
Сьогодні з урахуванням стрімких
динамічних змін на світовому та європейському економічному просторі підприємства, які турбуються про
якість вітчизняної продукції, потребують особливої поваги та мають
стати взірцем для наслідування. Завдяки їхній професійній діяльності
та майстерності, підвищується конкурентоздатність вітчизняної економіки, міцнішає авторитет нашої
країни у світі.
Для України питання підвищення
якості продукції, менеджменту та
управління — завдання більш ніж
актуальне. Висока якість вітчизняної продукції — одна з обов’язкових
передумов стрімкого руху України до європейської
та світової економічної спільноти. Конкурентоздатність вітчизняної економіки, розширення ринків
збуту, активізація торговельних операцій, підвищення рівня життя громадян — все це залежить від
якості української продукції.
«Кращі підприємства України» — видання для
тих, хто хоче підвищити якість своєї роботи, скористатися успішним досвідом провідних вітчизняних
підприємств. Тож вивчаймо його, застосовуймо та
вдосконалюймось!

Уважаемые друзья!
Сегодня с учетом стремительных
динамических изменений в мировом и европейском экономическом
пространстве предприятия, которые
беспокоятся о качестве отечественной продукции, заслуживают особого уважения и должны стать образцом для подражания. Благодаря
их профессиональной деятельности
и мастерству, повышается конкурентоспособность отечественной экономики, крепнет авторитет нашей
страны в мире.
Для Украины вопрос повышения
качества продукции, менеджмента
и управления — задача более чем
актуальная. Высокое качество отечественной продукции — одна из обязательных
предпосылок стремительного продвижения Украины к европейскому и мировому экономическому
сообществу. Конкурентоспособность отечественной экономики, расширение рынков сбыта, активизация торговых операций, повышение уровня
жизни граждан — все это зависит от качества украинской продукции.
«Лучшие предприятия Украины» — издание для
тех, кто хочет повысить качество своей работы,
перенять успешный опыт ведущих отечественных предприятий. Изучайте его, применяйте и
совершенствуйтесь!

Анатолій Кінах,
президент Українського союзу
промисловців і підприємців,
народний депутат України,
голова Центральної конкурсної комісії
Українського національного конкурсу якості

Анатолий Кинах,
президент Украинского союза промышленников
и предпринимателей,
народный депутат Украины,
председатель Центральной конкурсной комиссии
Украинского национального конкурса качества
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Якщо нагородою
SIEMENS пишається —
До нагороди
прагнути варто!

Если наградой

SIЕMENS гордится,
Значит к награде
стоит стремиться

Дорогий читачу,
до Ваших рук потрапила не зовсім звичайна книга. Вона — ключ у світ досконалого
бізнесу. Прочитавши її, ви відкриєте для себе
реальну дорогу, по якій уже багато років цілеспрямовано просуваються до досконалості десятки тисяч компаній із Західної Європи.
У цей час на її вершині перебувають такі визнані лідери, як Siemens, Xerox, Nokia, BMW,
Volvo, Philips, Bosch. Останнє десятиліття цю
дорогу почали успішно освоювати Компанії з Центральної та Східної Європи (ЦСЄ),
в тому числі й українські. Деякі з них впритул
наблизилися до рівня кращих західних фірм
і продовжують удосконалюватися.
У бізнесі всі хочуть бути успішними, але
як цього досягти? «Щоб побачити зірки, потрібно відкрити очі», — говорить китайська
мудрість. Вітчизняні компанії, які ми представляємо, зуміли побачити дорогу, що веде
до успіху, і сьогодні заслуговують, щоб інші
розглядали їх як зразки для наслідування.
Особлива їхня цінність у тому, що вони —
типові представники української промисловості, сфери послуг,
органів самоврядування, їхній досвід найбільш прийнятний для
інших підприємств і організацій нашої країни.
Хочу зазначити, що в даному проекті одержання нагород не
є вирішальним чинником. Набагато важливіше опанувати концепції, моделі, методи й практичні прийоми вдосконалювання. І
тоді на кожному етапі досить престижні нагороди стануть природним завершенням і визнанням досягнутих успіхів.
У проекті застосовані Модель і Шкала досконалості, якими
уже багато років користуються лідери європейського бізнесу,
а досягнуті рівні досконалості в Конкурсі оцінюють і підтверджують досвідчені експерти, що мають визнання Європейського
фонду управління якістю (EFQM).
Щиро бажаю з новими знаннями успішно реалізувати
нові можливості на благо Вашої компанії й усіх зацікавлених
сторін!

Дорогой читатель,
Вам в руки попала не совсем обычная книга. Она — ключ в мир совершенного бизнеса.
Прочитав ее, вы откроете для себя реальную
дорогу, по которой уже многие годы целенаправленно продвигаются к совершенству десятки тысяч компаний из Западной Европы.
В настоящее время на ее вершине находятся такие признанные лидеры, как Siemens,
Xerox, Nokia, BMW, Volvo, Philips, Bosch.
Последнее десятилетие эту дорогу начали
успешно осваивать Компании из Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), в том числе
и украинские. Некоторые из них вплотную
приблизились к уровню лучших западных
фирм и продолжают совершенствоваться.
В бизнесе все хотят быть успешными, но
как этого достичь? «Чтобы увидеть звезды,
нужно открыть глаза», — гласит китайская
мудрость. Отечественные компании, которые мы представляем, сумели разглядеть
дорогу, ведущую к успеху, и сегодня заслуживают, чтобы другие рассматривали их как
образцы для подражания. Особая их ценность в том, что они — типичные представители украинской
промышленности, сферы услуг, органов самоуправления, их
опыт наиболее приемлем для других предприятий и организаций нашей страны.
Хочу отметить, что в данном проекте получение наград не
является решающим фактором. Гораздо важнее освоить концепции, модели, методы и практические приемы совершенствования. И тогда на каждом этапе весьма престижные награды станут
естественным завершением и признанием достигнутых успехов.
В проекте применены Модель и Шкала совершенства, которыми уже многие годы пользуются лидеры европейского бизнеса, а достигнутые уровни совершенства в Конкурсе оценивают
и подтверждают опытные эксперты, имеющие признание Европейского фонда управления качеством (EFQM).
Искренне желаю Вам с новыми знаниями успешно реализовать новые возможности на благо Вашей компании и всех заинтересованных сторон!

З глибокою повагою,
Петро Калита,
президент Української асоціації якості,
президент Клубу лідерів якості України,
співголова Центральної конкурсної комісії
Українського національного конкурсу якості

С глубоким уважением,
Петр Калита,
президент Украинской ассоциации качества,
президент Клуба лидеров качества Украины,
сопредседатель Центральной конкурсной комиссии
Украинского национального конкурса качества
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ЗАГАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ

Краща світова практика всіх часів
і всіх народів стосовно досягнення
успіхів у бізнесі, як і в інших сферах
суспільно-корисної діяльності, узагальнена й представлена у фундаментальних концепціях Загального управління
якістю (Total Quality Management —
TQM).
Відповідно до підходів TQM, під
поняттям «якість» розуміють не стільки якість виробленої продукції або
наданих послуг, скільки якість роботи організації в цілому. ТQМ охоплює
управління всіма аспектами діяльності
організації.
Як свідчить європейський і світовий
досвід, тільки усвідомивши концепції TQM і зробивши їх основою своєї
діяльності, підприємства досягають
високого рівня ділової досконалості
й довгострокового успіху. Нижче наведено концепції TQM та їхні короткі
характеристики.
Орієнтація на результат
Діяльність підприємства повинна
бути спрямована на задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу
підприємства, власників, кредиторів,
представників суспільства (як тих, що
живуть безпосередньо поруч із підприємством, так і в цілому). Підприємство
повинне вивчати, гармонізувати й задовольняти потреби всіх цих сторін, розділяючи з ними вигоду від досягнутих результатів. При цьому варто мати на увазі,
що найчастіше побажання різних сторін
можуть не тільки відрізнятися, але й суперечити одне одному. Рішення таких
протиріч і є одним з головних завдань
при керуванні підприємством.
Відповідно до принципів ТОМ,
успішними вважаються не ті підприємства, які просто випускають продукцію
згідно стандартів або вимог споживачів,
а ті, які забезпечують високий рівень
задоволеності споживачів, власного
персоналу, успішно взаємодіють з постачальниками, допомагають у рішенні

проблем суспільства й досягають при
цьому високих фінансових результатів.
Концентрація уваги на споживачах.
Споживач є кінцевим арбітром якості товару або послуги. При концентрації
уваги на споживачах досягається глибоке розуміння потреб і вимог споживачів (як поточних, так і потенційних),
а також того, які саме споживчі цінності
треба пропонувати. Проводять оцінку
й аналіз ступеня задоволення потреб
споживачів, що впливає на рівень їхньої лояльності до організації.
Вивчають потреби споживачів, а також пропонують їм інновації, спрямовані на формування й задоволення їхніх прихованих потреб. Заохочується
участь споживачів у плануванні й удосконаленні всіх процесів усередині організації, з ними налагоджують взаємовигідні довготривалі стосунки.
Лідерство й відповідність цілям
Лідери розвивають культуру організації, забезпечують єдність і чіткість
цілей в організації, створюють середовище, у якому люди можуть досягати
досконалості. Вони управляють ресурсами й спрямовують зусилля організації по шляху вдосконалення. Політику
й стратегію поширюють структуровано й систематично по всій організації,
охоплюючи всі види ділової активності.
Поведінка людей відповідає цінностям
організації, її політиці й стратегії.
Основний акцент у своїй діяльності
лідери роблять не на примус, наказ
або контроль, а на переконання, роз’яснення й заохочення.
Управління, що базується на процесах
і фактах
Організація діє ефективніше, коли
всі внутрішньо пов’язані види діяльності розглядають як процеси, якими
регулярно управляють.
Рішення, що стосуються поточного
управління й запланованих удосконалень, приймають на підставі надійної
інформації, що включає оцінку з боку
зацікавлених сторін. Для обґрунтування ухвалених рішень розробляють
систему кількісних показників, які характеризують всі аспекти діяльності організації. Також впроваджують систему
планування, відстеження й удоскона-
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лення цих показників. Щоб мінімізувати
суб’єктивні фактори, широко використовують колективні методи прийняття
рішень.
Розвиток персоналу і його залучення
до вдосконалення
Повністю потенціал людей вивільняється через загальний набір цінностей,
створення культури довіри й надання
людям повноважень. Це створює широке тло для залучення всіх людей до
активності й інформаційного обміну,
який підтримують можливістю навчання й підвищення кваліфікації.
Працівників розглядають не як пасивних виконавців розпоряджень та інструкцій, а як творчу силу, що активно
впливає на роботу підприємства. Підприємство розділяє зі своїми працівниками відповідальність за результати
своєї діяльності, за якість продукції (послуг), за економічний стан.
Надання працівникам широких повноважень підкріплюють розгалуженою
системою їхнього навчання й інформування, які не обмежуються тільки
питаннями виконання безпосередніх
посадових обов’язків, а включають питання, необхідні для розвитку підприємства в цілому.
Система стимулювання персоналу,
як морального, так і матеріального,
спрямована не тільки на виконання
планів, але й на активну участь у процесах удосконалення.
Постійне навчання, інновації
й удосконалення
Створюється культура постійного
вдосконалення. Постійне навчання є
основою для того, щоб ставати кращими. Заохочуються оригінальні думки
й нововведення. Чітко усвідомлюється, що найкращим стає той, хто шукає
власні шляхи до успіху, а не обмежується виконанням загальнообов’язкових
стандартів.
Що-небудь в організації (діяльність, процес, продукт, послуга тощо)
є об’єктом систематичного аналізу
й перегляду на тему: «чи не можемо
ми зробити його кращим». Ніщо не
роблять певним чином тільки тому,
що це робили так впродовж багатьох
років.

ВСЕОБЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

Лучшая мировая практика всех
времен и всех народов в части достижения успехов в бизнесе, как и в других сферах общественно-полезной
деятельности, обобщена и представлена в фундаментальных концепциях Всеобщего управления качеством
(Total Quality Management — TQM).
Согласно подходам TQM, под качеством понимается не столько качество
произведенной продукции или предоставленных услуг, сколько качество работы организации в целом. TQM охватывает управление всеми аспектами
деятельности организации.
Как свидетельствует европейский
и мировой опыт, только осознав концепции TQM и сделав их основой своей
деятельности, предприятия достигают
высокого уровня делового совершенства
и долговременного успеха. Ниже приведены концепции TQM и их короткие характеристики.
Ориентация на результат
Деятельность предприятия должна
быть направлена на удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон:
потребителей, поставщиков, персонала
предприятия, владельцев, кредиторов,
представителей общества (как тех, что
живут непосредственно рядом с предприятием, так и в целом). Предприятие
должно изучать, гармонизировать и
удовлетворять нужды всех этих сторон,
разделяя с ними выгоду от достигнутых
результатов. При этом следует иметь в
виду, что зачастую пожелание разных
сторон могут не только отличаться, но
и противоречить друг другу. Решение
таких противоречий и является одной
из главных задач при управлении предприятием.
Согласно принципам TQM, успешными считаются не те предприятия,
которые просто выпускают продукцию
в соответствии со стандартами или требованиями потребителей, а те, которые
обеспечивают высокий уровень удовлет-

воренности потребителей, собственного
персонала, успешно взаимодействуют
с поставщиками, помогают в решении
проблем общества и достигают при этом
высоких финансовых результатов.
Концентрация внимания
на потребителях
Потребитель является конечным арбитром качества товара или услуги. При
концентрации внимания на потребителях достигается глубокое понимание
нужд и требований потребителей (как
текущих, так и потенциальных), а также того, какие именно потребительские
ценности надо предлагать. Проводят
оценку и анализ степени удовлетворения нужд потребителей, что влияет на
уровень их лояльности к организации.
Изучают нужды потребителей, а
также предлагают им инновации, направленные на формирование и удовлетворение их скрытых потребностей.
Поощряется участие потребителей
в планировании и усовершенствовании
всех процессов внутри организации,
с ними налаживают взаимовыгодные
долгосрочные отношения.
Лидерство и соответствие целям
Лидеры развивают культуру организации, обеспечивают единство и четкость целей в организации, создают
среду, в которой люди могут достигать
совершенства. Они управляют ресурсами и направляют усилия организации
по пути усовершенствования. Политику
и стратегию распространяют структурированно и систематически по всей организации, охватывая все виды деловой
активности. Поведение людей отвечает
ценностям организации, ее политике и
стратегии.
Основной акцент в своей деятельности лидеры делают не на принуждение,
приказ или контроль, а на убеждение,
разъяснение и поощрение.
Управление, которое базируется на
процессах и фактах
Организация действует эффективнее,
когда все внутренне связанные виды деятельности рассматривают как процессы,
которыми регулярно управляют.
Решения, касающиеся текущего управления и запланированных усовершенствований, принимают на основе
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надежной информации, которая включает оценку со стороны заинтересованных сторон. Для обоснования принятых решений разрабатывают систему
количественных показателей, которые
характеризуют все аспекты деятельности организации. Также вводят систему
планирования, отслеживания и усовершенствования этих показателей. Чтобы
минимизировать субъективные факторы, широко используют коллективные
методы принятия решений.
Развитие персонала и его привлечение
к усовершенствованию
Полностью потенциал людей высвобождается через общий набор ценностей, создание культуры доверия
и предоставление людям полномочий.
Создают широкий фон для привлечения
всех людей к активности и информационному обмену, который поддерживают возможностью обучения и повышения квалификации.
Работников рассматривают не как
пассивных исполнителей распоряжений и инструкций, а как творческую
силу, которая активно влияет на работу предприятия. Предприятие разделяет со своими работниками ответственность за результаты своей
деятельности, за качество продукции
(услуг), за экономическое состояние.
Предоставление работникам широких полномочий подкрепляют разветвленной системой их обучения и
информирования, которые не ограничиваются только вопросами выполнения непосредственных должностных
обязанностей, а включают вопросы, необходимые для развития предприятия
в целом.
Система стимулирования персонала, как морального, так и материального, направлена не только на выполнение планов, но и на активное участие в
процессах усовершенствования.
Постоянное обучение,
инновации и усовершенствование
Создается культура постоянного
усовершенствования. Постоянное обучение является основой для того, чтобы становиться лучшими. Поощряются
оригинальные мысли и нововведения.
Четко осознается, что наилучшим ста-

Удосконалення аналізують з точки
зору їхнього впливу на задоволення
потреб всіх зацікавлених сторін. Впровадження удосконалень підтримує система навчання й інформування персоналу.
Розвиток партнерства
Організація діє найбільш ефективно, коли вона встановлює взаємовигідні зв’язки з партнерами, засновані на
довірі, обміні знаннями й доцільній інтеграції. Подібні партнерські відносини
можуть установлюватися з постачальниками, освітніми й науковими установами, громадськими організаціями й
органами державної влади.
Таке співробітництво може мати
різні організаційні форми: залучення
партнерів до розробки стратегії та планів підприємства, створення загальних
робочих груп, обмін інформацією й досвідом, фінансова й матеріальна взаємодопомога.
Відповідальність перед суспільством
Організація та її колектив приймають
етичний підхід і намагаються бути кращими, ніж цього вимагають правила й
закони. Важливими складовими стратегії організації стають питання, пов’язані
із захистом навколишнього середовища, ресурсозбереженням, доброчинністю, участю в житті суспільства.
Організація відкрита для суспільства,
інформує його про свою діяльність, про
ключові інновації й нововведення. Варто вказати, що на відміну від підходів
до управління підприємством, які базуються на стандартизації, підходи ТQМ
дуже гнучкі й м’які, в них фактично відсутні абсолютно обов’язкові елементи
або вимоги. ТQМ часто розглядають
як загальну філософію управління, що
визначає лише найбільш базові ідеї й
концепції, залишаючи підприємствам
свободу вибору тих чи інших шляхів
їхньої реалізації. Тому вищенаведений
перелік концепцій не є постійним або
вичерпним, його можна модифікувати й
удосконалювати по мірі нагромадження
досвіду управління підприємствами й
підвищення рівня їхньої досконалості.

Впровадження принципів TQM
вимагає зміни психології працівників підприємства, які повинні відчу-

ти себе не просто виконавцями, а
членами єдиного колективу, й бути
готовими разом працювати для його
успіху. Можна сказати, що TQM —
це, у першу чергу, люди, готові постійно шукати можливість удосконалення як власної діяльності, так і
діяльності підприємства в цілому, а
також керівники, які завжди готові
вислухати й підтримати пропозиції, спрямовані на вдосконалення.
Працівники підприємства повинні
відмовитися від філософії: «я тільки працюю на своєму робочому місці, виконую розпорядження, а інше
мене не цікавить», а лідери підприємства — від авторитарного стилю керівництва: «я тут головний,
а справа всіх інших — лише виконувати мої розпорядження». Така
зміна психології не досягається одним наказом, вона вимагає довгої й
копіткої роботи з переконання персоналу, пояснення йому нових підходів, але тільки це дає можливість
підприємству досягти високого рівня ділової досконалості.

МОДЕЛЬ
ДОСКОНАЛОСТІ
EFQM

Основними інструментами для
цілеспрямованого, послідовного й
системного вдосконалювання компаній на основі фундаментальних
концепцій ТQМ є моделі досконалих
організацій. У світі широко застосовуються три основні моделі: Японська модель імені Демінга. Американська модель імені Болдріджа
і Європейська модель — Модель
EFQM.
Слід зазначити, що вже протягом
майже 20 років EFQM є визнаним «законодавцем мод» стосовно досконалих
організацій на Європейському континенті.
Модель ділової досконалості EFQM
(див. третю сторінку обкладинки) є описом «ідеального» підприємства, яким
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його бачать зараз у Європі. Модель
складається з дев’яти критеріїв. П’ять із
них описують діяльність підприємства,
підходи, які воно використовує для досягнення результатів; чотири критерії —
результати, яких досягає підприємство
за рахунок використання підходів.
Модель визнає існування багатьох підходів для досягнення стабільної досконалості у всіх аспектах
діяльності й базується на такому
твердженні: «Досконалих результатів щодо ефективності, споживачів,
персоналу й суспільства досягають
через очолювані лідерами політику й стратегію, належне управління
персоналом, партнерськими відносинами, ресурсами й процесами». На
малюнку стрілки підкреслюють динамічний характер Моделі. Вони показують, що нововведення й навчання
допомагають удосконалювати підходи, які, у свою чергу, приводять до
поліпшення результатів діяльності.
Кожний з критеріїв складається з
низки підкритеріїв:
Критерій 1. Лідерство
1а. Лідери розробляють місію, бачення,
систему цінностей і етику та виступають носіями загальної культури ділової
досконалості.
1б. Лідери персонально беруть участь
у забезпеченні того, що система менеджменту організації розроблена,
впроваджена та постійно вдосконалюється.
1в. Лідери взаємодіють зі споживачами, партнерами та представниками
суспільства.
1г. Лідери поширюють культуру досконалості серед персоналу організації.
1д. Лідери ідентифікують організаційні
зміни та керують ними.
Критерій 2. Політика та стратегія
2а. Політика та стратегія базуються на
теперішніх та майбутніх потребах і очікуваннях зацікавлених сторін.
2б. Політика та стратегія базуються на
інформації, що отримана через оцінку
ефективності, дослідження, навчання
та відповідну зовнішню діяльність.
2в. Розробка, перегляд та актуалізація
політики та стратегії.

новится тот, кто ищет собственные
пути к успеху, а не ограничивается выполнением общеобязательных стандартов.
Что-нибудь в организации (деятельность, процесс, продукт, услуга и т.п.)
является объектом систематического
анализа и просмотра на тему: «не можем
ли мы сделать его лучшим». Ничто не делают определенным образом только потому, что это делали так на протяжении
многих лет.
Усовершенствования анализируют
с точки зрения их влияния на удовлетворение нужд всех заинтересованных
сторон. Внедрение усовершенствований поддерживает система обучения и
информирования персонала.
Развитие партнерства
Организация действует наиболее
эффективно, когда она устанавливает
взаимовыгодные связи с партнерами,
основанные на доверии, обмене знаниями и целесообразной интеграции. Подобные партнерские отношения могут
устанавливаться с поставщиками, образовательными и научным учреждениями, общественными организациями
и органами государственной власти.
Такое сотрудничество может иметь
разные организационные формы: привлечение партнеров к разработке стратегии и планов предприятия, создание
общих рабочих групп, обмен информацией и опытом, финансовая и материальная взаимопомощь.
Ответственность перед обществом
Организация и ее коллектив принимают этический подход и стараются
быть лучшими, чем этого требуют правила и законы. Важными составляющими стратегии организации становятся
вопросы, которые связаны с защитой
окружающей среды, ресурсосбережением, благотворительностью, участием
в жизни общества. Организация открыта для общества, информирует его о
своей деятельности, о ключевых инновациях и нововведениях.
Следует указать, что в отличие от
подходов к управлению предприятием, которые базируются на стандартизации, подходы TQM очень гибкие и
мягкие, в них фактически отсутствуют

абсолютно обязательные элементы или
требования. TQM часто рассматривают как общую философию управления,
которая определяет лишь наиболее
базовые идеи и концепции, оставляя
предприятиям свободу выбора тех или
иных путей их реализации. Поэтому вышеприведенный перечень концепций
не является постоянным или исчерпывающим, его можно модифицировать и
совершенствовать по мере накопления
опыта управления предприятиями и повышения уровня их совершенства.

Внедрение принципов TQM требует изменения психологии работников предприятия, которые должны
ощутить себя не просто исполнителями, а членами единого коллектива, и быть готовыми вместе работать для его успеха. Можно сказать,
что TQM — это, в первую очередь,
люди, готовые постоянно искать
возможность усовершенствования
как собственной деятельности, так и
деятельности предприятия в целом,
а также руководители, которые всегда готовы выслушать и поддержать
предложения, направленные на усовершенствование. Работники предприятия должны отказаться от философии: «я только работаю на своем
рабочем месте, выполняю распоряжения, а другое меня не интересует»,
а лидеры предприятия — от авторитарного стиля руководства: «я здесь
главный, а дело всех остальных —
только выполнять мои распоряжения». Такое изменение психологии
не достигается одним приказом, оно
требует длительной и кропотливой
работы по убеждению персонала,
объяснению ему новых подходов, но
только это дает возможность предприятию достичь высокого уровня
делового совершенства.
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МОДЕЛЬ
СОВЕРШЕНСТВА
EFQM
Основными инструментами для
целенаправленного, последовательного и системного совершенствования компаний на основе фундаментальных концепций TQM являются
модели совершенных организаций.
В мире широко применяются три
основные модели: Японская модель
имени Деминга, Американская модель имени Болдриджа и Европейская модель — Модель EFQM.
Следует отметить, что уже на протяжении почти 20 лет EFQM является
признанным «законодателем мод» в
части совершенных организаций на Европейском континенте.
Модель делового совершенства
EFQM (см. третью страницу обложки) является описанием «идеального»
предприятия, каким его видят сейчас
в Европе. Модель состоит из девяти
критериев. Пять из них описывают деятельность предприятия, подходы, которые оно использует для достижения
результатов; четыре критерия — результаты, которых достигает предприятие за счет использования подходов.
Модель признает существование
многих подходов для достижения
стабильного совершенства во всех
аспектах деятельности и базируется
на таком утверждении: «Совершенных результатов относительно эффективности, потребителей, персонала и
общества достигают через возглавляемые лидерами политику и стратегию,
надлежащее управление персоналом,
партнерскими отношениями, ресурсами и процессами». На рисунке стрелки
подчеркивают динамичный характер
модели. Они показывают, что нововведения и обучение помогают совершенствовать подходы, которые, в свою
очередь, приводят к улучшению результатов деятельности.

2г. Розповсюдження політики та стратегії на мережу ключових процесів, поширення інформації про них.
Критерій 3. Персонал
3а. Планування, управління та вдосконалення людських ресурсів.
3б. Визначення, розвиток і підтримка
знань та компетенцій персоналу.
3в. Залучення персоналу до процесів
удосконалення та надання йому повноважень.
3г. Ведення діалогу між персоналом і
організацією.
3д. Винагородження та заохочення
персоналу, піклування про нього.
Критерій 4. Партнерство і ресурси
4а. Управління зовнішніми партнерськими стосунками.
4б. Управління фінансами.
4в. Управління нерухомістю, обладнанням та матеріалами.
4г. Управління технологіями.
4д. Управління інформаційними та інтелектуальними ресурсами.
Критерій 5. Процеси
5а. Систематична розробка процесів та
управління ними.
5б. Удосконалення процесів з використанням інновацій для повної задоволеності
споживачів та інших зацікавлених сторін на
створення більшої цінності для них.
5в. Проектування та розробка продукції та послуг відповідно до потреб та
очікувань споживачів.
5г. Виробництво, збут і обслуговування продукції та послуг.
5д. Управління та розширення зв’язків
зі споживачами.
Критерій 6. Результати, що стосуються
споживачів
6а. Показники рівня сприйняття.
6б. Показники ефективності.
Критерій 7. Результати, що стосуються
персоналу
7а. Показники рівня сприйняття.
7б. Показники ефективності.
Критерій 8. Результати, що стосуються
суспільства
8а. Показники рівня сприйняття.
8б. Показники ефективності.

Критерій 9. Основні ділові результати
9а. Основні показники результатів діяльності.
9б. Основні внутрішні показники виконання.

Логіка RADAR
В основі Моделі EFQM лежить логіка, відома під назвою RADAR, яка
складається з чотирьох елементів: Результати (Results), Підхід (Approach),
Застосування (Deployment), Оцінка та
Перегляд (Assessment and Review).
Відповідно до цієї логіки підприємство повинне:
• в межах поцесу реалізації своєї
політики та стратегії визначити
Результати, яких потрібно досягти. Ці
результати охоплюють ефективність
роботи підприємства, як фінансову,
так і операційну, а також сприйняття
її зацікавленими сторонами;
• запланувати та розробити комплексний набір Підходів для досягнення
необхідних результатів, як тепер, так
і в майбутньому;
• систематично Застосовувати підходи
для забезпечення їх повного впровадження;
• Оцінювати та Переглядати наслідки
реалізації підходів, ґрунтуючись на
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спостереженні й аналізі досягнутих
результатів та накопиченому досвіді.
Там, де це необхідно, — визначати
пріоритети, планувати та впроваджувати вдосконалення.
При використанні Моделі на підприємстві, наприклад для самооцінки, елементи логіки RADAR — Підхід, Застосування, Оцінка й Перегляд — повинні
стосуватися кожного підкритерія можливостей, елемент Результати потрібно
адресувати до підкритеріїв результатів.
Результати
Критерії результатів повинні дати
відповідь, чого досягло підприємство.
У досконалого підприємства результати покажуть позитивні тенденції
й/або стабільно високий рівень; відповідність установленим цілям, які будуть
досягнуті або перевищені; позитивне
порівняння з іншими організаціями. Ці
результати будуть викликані ефективними підходами підприємства. Крім того,
діапазон результатів повинен охоплювати всі сфери діяльності підприємства.
Підходи
Цей елемент повинен давати відповідь, що підприємство планує робити і з
якої причини. У досконалого підприємства підходи повинні бути обґрунтованими — мати чіткі раціональні, добре описані й розроблені процеси, а також бути

Каждый из критериев состоит из
ряда подкритериев:
Критерий 1. Лидерство
1а. Лидеры разрабатывают миссию,
видение и систему ценностей и выступают носителями общей культуры делового совершенства.
1б. Лидеры персонально принимают
участие в разработке, внедрении и постоянном усовершенствовании системы управления предприятием.
1в. Лидеры сотрудничают с потребителями, партнерами и обществом.
1г. Лидеры поощряют, поддерживают
и признают работников предприятия.
Критерий 2. Политика и стратегия
2а. Политика и стратегия базируются
на настоящих и будущих нуждах и ожиданиях заинтересованных сторон.
2б. Политика и стратегия базируются
на информации, полученной в результате оценки эффективности, исследований, обучения и творческой деятельности.
2в. Политика и стратегия разработаны, их пересматривают и обновляют.
2г. Политику и стратегию распространяют на основные процессы.
2д. Политику и стратегию распространяют и внедряют.
Критерий 3. Персонал
3а. Человеческие ресурсы планируют,
ими управляют, их совершенствуют.
3б. Знание и компетенцию персонала
определяют, развивают и постоянно
повышают.
3в. Привлечение персонала и предоставление ему полномочий.
3г. Наличие диалога между предприятием и его работниками.
3д. Поощрение, признание и забота о
персонале.
Критерий 4.
Партнерство и ресурсы
4а. Управление внешними партнерскими отношениями.
4б. Управление финансами.
4в. Управление недвижимостью, оборудованием и материалами.
4г. Управление технологиями.
4д. Управление информационными и

интеллектуальными ресурсами.
Критерий 5. Процессы
5а. Процессы систематически разрабатывают и управляют ими.
5б. Процессы совершенствуют с использованием инноваций для полного
удовлетворения потребителей и повышения собственной ценности среди
потребителей и других заинтересованных сторон.
5в. Проектирование и разработка продуктов и услуг на основе нужд и ожиданий потребителей.
5г. Производство, продажа и обслуживание продукции и услуг.
5д. Управление и расширение связей с
потребителями.
Критерий 6. Результаты, касающиеся
потребителей
6а. Показатели уровня восприятия.
6б. Показатели эффективности.
Критерий 7. Результаты, касающиеся
персонала
7а. Показатели уровня восприятия.
7б. Показатели эффективности.
Критерий 8. Результаты, касающиеся
общества
8а. Показатели уровня восприятия.
8б. Показатели эффективности.
Критерий 9. Основные деловые
результаты
9а. Основные результаты деятельности.
9б. Основные показатели эффективности.

Логика RADAR
В основе Модели EFQM лежит логика,
известная под названием RADAR, которая
состоит из четырех элементов: Результаты (Results), Подход (Approach), Применение (Deployment), Оценка и Пересмотр
(Assessment and Review).
Согласно этой логике предприятие
должно:
• в рамках процесса реализации своей политики и стратегии определить
Результаты, которых нужно достичь.
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Эти результаты охватывают эффективность работы предприятия, как
финансовую, так и операционную, а
также восприятие заинтересованными сторонами;
• запланировать и разработать комплексный набор Подходов для достижения необходимых результатов
как в настоящем, так и в будущем;
• систематически Применять подходы
для обеспечения их полного внедрения;
• Оценивать и Пересматривать следствия реализации подходов, основываясь на наблюдении и анализе
достигнутых результатов и накопленном опыте. Там, где это необходимо, — определять, предоставлять
приоритеты, планировать и внедрять
усовершенствования.
При использовании Модели на
предприятии, например для самооценки, элементы логики RADAR — Подход,
Применение, Оценка и Пересмотр —
должны касаться каждого подкритерия
возможностей, элемент Результаты
нужно адресовать подкритериям результатов.
Результаты
Критерии результатов должны дать
ответ, чего достигло предприятие. У
совершенного предприятия результаты покажут положительные тенденции и/или стабильно высокий уровень;
соответствие установленным целям,
которые будут достигнуты или превышены; положительное сравнение с
другими организациями. Эти результаты будут вызваны эффективными
подходами предприятия. Кроме того,
диапазон результатов должен охватывать все сферы деятельности предприятия.
Подходы
Этот элемент должен давать ответ,
что предприятие планирует делать и по
какой причине. У совершенного предприятия подходы должны быть обоснованными — иметь четкие рациональные,
хорошо описанные и разработанные
процессы, а также быть четко ориентированными на нужды заинтересованных
сторон. Кроме того, подходы должны

чітко орієнтованими на потреби зацікавлених сторін. Крім того, підходи повинні
бути інтегрованими — підтримувати політику й стратегію, узгоджуватися, в разі
необхідності, з іншими підходами.
Застосування
Цей елемент повинен давати відповідь, що реально підприємство робить
для впровадження підходів. У досконалого підприємства підхід систематичний і повинен бути впроваджений у
відповідній сфері діяльності.
Оцінка й Перегляд
Цей елемент повинен описувати
діяльність підприємства щодо оцінки
й перегляду як підходів, так і їхнього
застосування. У досконалого підприємства підходи та їхнє застосування
повинні бути об’єктом регулярного
виміру, повинне бути передбачене
навчання за їхніми результатами. Дані
виміри й навчання необхідно використовувати для визначення, надання пріоритетів, планування й впровадження
вдосконалень.

У США були відібрані 600 компаній, що досягли високих результатів
відповідно до Моделі досконалості
ім. Болдріджа, в основу якої покладені концепції TQM. Для порівняння
були підібрані аналогічні компанії,
але які не використовують модель досконалості. Досліджувалася динаміка
за п’ять років за наступними параметрами: ринкова вартість, виробничий
прибуток, обсяг продажів, рентабельність, кількість персоналу, загальні
активи. Виявилося, що компанії, які
систематично вдосконалюються на
основі Моделі ім. Болдріджа, перевершують компанії контрольної групи за всіма показниками в середньому більш ніж на 30%.

ШКАЛА Й РІВНІ
ДОСКОНАЛОСТІ

Модель EFQM дозволяє всебічно
оцінити будь-яку компанію й кількісно визначити рівень її досконалості.
Відповідно до шкали, використовуваної разом з Моделлю, ідеальна
організація відповідає 1000 балам.
Кращі компанії Європи досягають
750–800 балів. Кращі компанії країн
ЦСЄ відповідають 550–600 балам.
Для порівняння: на думку деяких
експертів компанії, які відповідають
суто вимогам стандарту ISO 9000, перебувають десь на рівні 250–300 балів.
Схематично процес сходження до
вершин
європейської
досконалості
представлений у вигляді «сходів ділової
досконалості» (див. другу сторінку обкладинки), де шлях до «ідеалу» веде
від найнижчого рівня досконалості до
найвищого. Розробляючи й реалізуючи інноваційні програми, підвищуючи
свою соціальну активність і піднімаючись «сходами ділової досконалості»,
можна, з одного боку, підтверджувати
поза конкурсами «розряди досконалості» («Визнання досконалості в країні»,
«Визнання досконалості в Європі – 3*»,
«Визнання досконалості в Європі – 4*» і
т.п.), а з іншого боку — за результатами
конкурсів або Турніру з якості країн ЦСЄ
посідати певні позиції в рейтингах досконалих компаній. Як у спорті, наприклад, у стрибках у висоту. «Сходи ділової
досконалості» у самому загальному вигляді складаються з наступних рівнів досконалості (знизу вгору):

• фіналіст Національної нагороди якості (від 400 балів);
• лауреат Національної нагороди якості (від 450 балів);
• фіналіст Нагороди якості країн ЦСЄ
(від 450 балів);
• визнання досконалості в Європі – 5*
(від 500 балів);
• переможець Національної нагороди
якості (від 500 балів);
• лауреат Нагороди якості країн ЦСЄ
(від 500 балів);
• переможець Нагороди якості країн
ЦСЄ (від 550 балів);
• фіналіст Нагороди за досконалість
EFQM (від 550 балів);
• призер Нагороди за досконалість
EFQM (від 650 балів);
• переможець Нагороди за досконалість EFQM (від 700 балів).

Така структура дозволяє залучати
до руху за якість компанії з будь-яким
початковим рівнем досконалості. І вес-

• визнання прагнення до досконалості
(без балів);
• початок шляху до досконалості в
Україні (від 100 балів);
• на шляху до досконалості в Україні
(від 200 балів);
• визнання досконалості в Україні (від
300 балів);
• визнання досконалості в Європі – 3*
(від 300 балів);
• визнання досконалості в Європі – 4*
(від 400 балів);
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Сертифікат EFQM «Визнання досконалості в
Європі – 5*»
Сертификат EFQM «Признание совершенства в Европе – 5*»

быть интегрированными — поддерживать политику и стратегию, согласовываться, при необходимости, с другими
подходами.
Применение
Этот элемент должен давать ответ,
что реально предприятие делает для
внедрения подходов. У совершенного
предприятия подход систематический
и должен быть введен в соответствующей сфере деятельности.
Оценка и Пересмотр
Этот элемент должен описывать
деятельность предприятия по оценке и
пересмотру как подходов, так и их применения. У совершенного предприятия
подходы и их применение должны
быть объектом регулярного измерения,
должно быть предусмотрено обучение
по их результатам. Данные измерения
и обучение необходимо использовать
для определения, предоставления приоритетов, планирования и внедрения
усовершенствований.

В США были отобраны 600 компаний, достигших высоких результатов
в соответствии с Моделью совершенства им. Болдриджа, в основу
которой положены концепции TQM.
Для сравнения были подобраны
аналогичные компании, но не использующие модель совершенства.
Исследовалась динамика за пять лет
по следующим параметрам: рыночная стоимость, производственная
прибыль, объём продаж, рентабельность, количество персонала, общие
активы. Оказалось, что компании,
систематически совершенствующиеся на основе Модели Болдриджа,
превосходят компании контрольной
группы по всем показателям в среднем более чем на 30%.

ШКАЛА
И УРОВНИ
СОВЕРШЕНСТВА

(от 300 баллов);
• признание совершенства в Европе – 3*
(от 300 баллов);
• признание совершенства в Европе – 4*
(от 400 баллов);

Модель EFQM позволяет всесторонне оценить любую компанию и
количественно определить уровень
её совершенства. Согласно шкале,
используемой вместе с Моделью,
идеальная организация соответствует 1000 баллам. Лучшие компании
Европы достигают 750–800 баллов.
Лучшие компании стран ЦВЕ соответствуют 550–600 баллам.
Для сравнения: по мнению некоторых экспертов компании, которые отвечают сугубо требованиям стандарта
ISO 9000, находятся где-то на уровне
250–300 баллов.
Схематично процесс восхождения к
вершинам европейского совершенства
представлен в виде «лестницы делового совершенства» (см. вторую страницу
обложки), где дорога к «идеалу» ведёт
от самого низкого уровня совершенства до самого высокого. Разрабатывая
и реализуя инновационные программы, повышая свою социальную активность и поднимаясь по «лестнице делового совершенства», можно, с одной
стороны, подтверждать вне конкурсов
«разряды совершенства» («Признание
совершенства в стране», «Признание
совершенства в Европе – 3*», «Признание совершенства в Европе – 4*» и
т.п.), а с другой — по результатам конкурсов или Турнира по качеству стран
ЦВЕ занимать определенные позиции в
рейтингах совершенных компаний. Как
в спорте, например, в прыжках в высоту. «Лестница делового совершенства»
в самом общем виде состоит из следующих уровней совершенства (снизу
вверх):
• признание стремления к совершенству (без баллов);
• начало пути к совершенству в Украине (от 100 баллов);
• на пути к совершенству в Украине (от
200 баллов);
• признание совершенства в Украине
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• финалист Национальной награды качества (от 400 баллов);
• лауреат Национальной награды качества (от 450 баллов);
• финалист Награды качества стран
ЦВЕ (от 450 баллов);
• признание совершенства в Европе — 5*
(от 500 баллов);
• победитель Национальной награды
качества (от 500 баллов);
• лауреат Награды качества стран ЦВЕ
(от 500 баллов);
• победитель Награды качества стран
ЦВЕ (от 550 баллов);
• финалист Награды за совершенство
EFQM (от 550 баллов);
• призер Награды за совершенство
EFQM (от 650 баллов);
• победитель Награды за совершенство EFQM (от 700 баллов).
Такая структура позволяет вовлекать в движение за качество компании
с любым начальным уровнем совершенства. И вести их к самому верху,
объясняя и аргументируя, убеждая и
мотивируя, демонстрируя примеры
для подражания, создавая благоприятные условия и предоставляя необходимую поддержку и помощь.
Важным преимуществом подхода
является универсальность — он применим для организаций любой формы
собственности, с любой численностью
сотрудников, занимающихся любыми
видами деятельности. Участие в проекте позволяет сравнить между собой
любые компании, осмыслить и принять
европейские философию, ценности и
культуру ведения бизнеса, получить
признание в развитых странах. Всё это
в итоге существенно повышает эффективность бизнеса при умеренных затратах.
Процесс поэтапного совершенствования и продвижения по «лестнице де-

ти їх до самого верху, пояснюючи й
аргументуючи, переконуючи й мотивуючи, демонструючи приклади для
наслідування, створюючи сприятливі
умови й надаючи необхідну підтримку
й допомогу.
Важливою перевагою підходу є універсальність — його можна застосовувати для організацій будь-якої форми
власності, з будь-якою чисельністю співробітників, що займаються будь-якими
видами діяльності. Участь у проекті дозволяє порівняти між собою будь-які
компанії, осмислити й прийняти європейські філософію, цінності й культуру
ведення бізнесу, одержати визнання в
розвинених країнах. Все це в підсумку
істотно підвищує ефективність бізнесу
при помірних витратах.
Процес поетапного вдосконалювання й просування «сходами ділової
досконалості» можна проілюструвати
реальними прикладами.
Компанія «Сандора». 1999 р. — фіналіст Національної нагороди якості,
2000 р. — володар Національної нагороди якості, 2001 р. — фіналіст Європейської нагороди якості (усе в номінації «Малі та середні підприємства»,
до 250 співробітників). Продовжуючи
керуватися концепціями TQM, використовуючи Модель досконалості
EFQM і самооцінку, «Сандора» через
п’ять років, у 2006 р., виграла Національну нагороду якості й Нагороду
якості країн ЦВЕ вже у номінації «Великі підприємства» (550–600 балів),
збільшивши свою чисельність більш
ніж в 15 разів — близько 4 тис. співробітників. Одночасно «Сандора»
першою в СНД одержала сертифікат
EFQM «Визнання досконалості в Європі — 5*».
Інший приклад — ВАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг» (до 2005 року — «Криворіжсталь»). 2004 р. — «На шляху до
досконалості в Україні» (200–300 балів),
2005 р. — «Визнання досконалості в Україні» (300–400 балів), 2006 р. — «Фіналіст
Національної нагороди якості» (400–450
балів), 2007 р. — «Лауреат Національної
нагороди якості» (450–500 балів), і одночасно «Фіналіст нагороди якості країн ЦВЕ», сертифікат EFQM «Визнання

досконалості в Європі — 4*». І, нарешті,
2008 р. — «Переможець Національної
нагороди якості» (500–550 балів), сертифікат EFQM «Визнання досконалості
в Європі — 5*» і претендент на статус
«Лауреат нагороди якості країн ЦВЕ».
а попереду — нові завдання, зокрема,
виграти нагороду ЦВЕ.

Український
національний
конкурс якості

Заснований у 1996 році Українською асоціацією якості за участі
Українського союзу промисловців
і підприємців з метою виділення
й поширення кращої практики ведення бізнесу й сприяння успіху українських компаній у Європі. Підтриманий
Європейським фондом управління
якістю (EFQM) і Європейською організацією якості (EOQ). Базується на
Моделі досконалості EFQM. Занесений до реєстру «Національні нагороди якості європейських країн».
Центральна конкурсна комісія складається з компетентних представників
бізнесу, професійної громадськості,
органів влади, засобів масової інформації. Оцінювання компаній здійснюють спеціально підготовлені експерти,
у тому числі визнані EFQM. Високий
рівень кваліфікації експертів, що підтримується періодичною перепідготовкою, забезпечує відповідність їхніх
оцінок оцінкам європейських експертів
у конкурсі на Нагороду досконалості
EFQM. Цьому сприяє також багаторічна
особиста участь українських експертів
в оцінюванні кращих компаній Європи — претендентів на Нагороду за досконалість EFQM. Експерт Української
асоціації якості включений до реєстру
експертів EFQM (єдиний з країн СНД).
Український національний конкурс
якості — це, насамперед, професійна
школа безперервного вдосконалювання компаній-учасниць. У результаті
кожного оцінювання компанія одержує
звіт з описом сильних сторін і областей для вдосконалювання за 9-ма критеріями і 32-ма підкритеріями. На осно-
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лового совершенства» можно проиллюстрировать на реальных примерах.
Компания «Сандора». 1999 г. — финалист Национальной награды качества, 2000 г. — обладатель Национальной
награды качества, 2001 г. — финалист
Европейской награды качества (все в
номинации «Малые и средние предприятия», до 250 сотрудников). Продолжая руководствоваться концепциями Всеобщего управления качеством,
используя Модель EFQM и самооценку, «Сандора» через пять лет, в 2006 г.,
выиграла Национальную награду качества и Награду качества стран ЦВЕ уже
в номинации «Большие предприятия»
(550–600 баллов), увеличив свою численность более чем в 15 раз — около
4 тыс. сотрудников. Одновременно
«Сандора» первой в СНГ получила сертификат EFQM «Признание совершенства в Европе – 5*».
Другой пример — ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (до 2005 г. — «Криворожсталь»). 2004 г. — «На пути к
совершенству в Украине» (200–300 баллов), 2005 г. — «Признание совершенства в Украине» (300–400 баллов),
2006 г. — «Финалист Национальной
награды качества» (400–450 баллов),
2007 г. — «Лауреат Национальной награды качества» (450–500 баллов), и
одновременно — «Финалист награды качества стран ЦВЕ», сертификат
EFQM «Признание совершенства в Европе – 4*». И, наконец, 2008 г. — «Победитель Национальной награды качества» (500–550 баллов), сертификат
EFQM «Признание совершенства в Европе – 5*» и претендент на статус «Лауреат награды качества стран ЦВЕ». А
впереди — новые задачи, в частности,
выиграть награду ЦВЕ.

Украинский
национальный
конкурс качества

Учрежден в 1996 году Украинской
ассоциацией качества при участии
Украинского союза промышленников и предпринимателей с целью

выделения и распространения лучшей практики ведения бизнеса и
содействия успеху украинских компаний в Европе. Поддержан Европейским фондом управления качеством
(EFQM) и Европейской организацией
качества (EOQ). Базируется на Модели совершенства EFQM. Занесен в
реестр «Национальные награды качества европейских стран».

(

Центральная конкурсная комиссия
состоит из компетентных представителей бизнеса, профессиональной
общественности, органов власти, СМИ.
Оценивание компаний осуществляют
специально подготовленные эксперты,
в том числе признаваемые EFQM. Высокий уровень квалификации экспертов,
поддерживаемый периодической переподготовкой, обеспечивает соответствие их оценок оценкам европейских
экспертов в конкурсе на Награду совершенства EFQM. Этому способствует
также многолетнее непосредственное
участие украинских экспертов в оценивании лучших компаний Европы – претендентов на Награду за совершенство
EFQM. Эксперт Украинской ассоциации
качества включен в реестр экспертов
EFQM (единственный из стран СНГ).
Украинский национальный конкурс
качества — это, прежде всего, профессиональная школа непрерывного совершенствования компаний-участниц.
В результате каждого оценивания
компания получает отчет с описанием
сильных сторон и областей для совершенствования по 9-ти критериям и 32-м
подкритериям. На основе обучения и
получения новых знаний разрабатывается инновационная программа совершенствования. После ее выполнения
снова оценивание, определение сильных сторон и областей для совершенствования, получение новых знаний,
разработка инновационной программы… И так год за годом.
Именно этим определено то, что
большинство компаний принимают
участие в конкурсе от трех до пяти лет,
поднимаясь по лестнице делового совершенства и завоевывая признание
на европейском уровне. Из 36 обладателей Национальной награды качества

Призери 5-го Українського національного
конкурсу якості (Київ, 2000)
Призеры 5-го Украинского национального
конкурса качества (Киев, 2000)

Такими були нагорода і диплом
Українського національного конкурсу якості
впродовж дванадцяти років
Такими были награда и диплом
Украинского национального конкурса
качества в течение двенадцати лет

*

Призери 6-го Українського національного конкурсу
якості (Київ, 2001)
Призеры 6-го Украинского национального конкурса
качества (Киев, 2001)
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(

ві навчання й одержання нових знань
розробляється інноваційна програма
вдосконалювання. Після її виконання — знову оцінювання, визначення
сильних сторін і областей для вдосконалювання, одержання нових знань,
розробка інноваційної програми... І так
рік за роком.
Саме цим пояснюється те, що більшість компаній беруть участь у конкурсі від трьох до п’яти років, піднімаючись сходами ділової досконалості
й завойовуючи визнання на європейському рівні. З 36 володарів Національної нагороди якості (за 12 років) понад
30 відзначені сертифікатами EFQM
«Визнання досконалості в Європі», 12
стали призерами Міжнародного турніру з якості країн Центральної й Східної
Європи (у тому числі чотири — переможці), два — визнані гідними статусу
фіналіста найпрестижнішої на континенті Європейської нагороди якості (до
2008 року — єдині в СНД).
До когорти володарів Національної
нагороди якості входять: ЗАТ «Оболонь», ВАТ «Сандора», Державний
міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
ВАТ «Фармак», ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ВАТ «Інститут транспорту нафти», ЗАТ «Едем»,
ВАТ «Дистриб’юторская компанія «Еллада», Виконавчий комітет міської ради
Славутича та інші широко відомі підприємства та організації Украіни.
Серед інших особливостей Українського національного конкурсу якості
примітною є тенденція до розширення
учасників, що входять до числа організацій і установ, які не відносяться до
бізнесу. В останні роки до Національного конкурсу якості почали проявляти інтерес державні науково-дослідні
інститути, вищі навчальні заклади,
бюро технічної інвентаризації й ін.
У 12-му Конкурсі вперше взяли участь
регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС) Держспоживстандарту України й орган
місцевого самоврядування. У 13-му
Конкурсі — уже чотири ЦСМС і три
органи самоврядування. І вперше заявився центральний орган державної
влади.

У 1998 році 17 підприємств-призерів
Українського національного конкурсу
якості об’єдналися й заснували елітний Клуб лідерів якості України. У межах Клубу систематично проводяться
семінари, виставки, круглі столи, інші
науково-технічні заходи, спрямовані
на просування ідей TQM в Україні. Серед них особливе місце займають засідання Ради Клубу, які проводяться щокварталу на підприємствах-володарях
Національної нагороди якості. Тут
демонструються секрети досягнутого успіху, обговорюються проблеми
й виробляються рішення, що сприяють подальшому вдосконалюванню
як компаній-членів Клубу, так й інших
українських підприємств, організацій
і установ.
Керівники й провідні спеціалісти
клубних компаній активно пропагують в Україні ідеологію TQM, Модель
досконалості EFQM, а також щедро діляться власними досягненнями на різних конференціях, форумах, виставках
і семінарах, які організує й проводить
УАЯ. Найбільш відомими є щорічні заходи Міжнародного проекту «Сузір’я
якості» (Судак, останній тиждень червня), Міжнародного форуму «Дні якості
в Києві» (перша половина листопада),
спеціальні семінари для учасників чергового Конкурсу (березень–квітень).
10 грудня 2008 р. Клуб лідерів якості України, що об’єднує близько 50-ти
кращих українських компаній, відзначає
своє перше 10-річчя. Урочиста церемонія відбудеться в межах 8-й Міжнародної
конференції з якості країн Центральної
й Східної Європи, що проводить у Києві
Українська асоціація якості за дорученням EOQ. Девіз цієї конференції — «Національні програми якості й національні
нагороди якості — основа забезпечення
національної конкурентоспроможності
на глобальному ринку».
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(за 12 лет) свыше 30 отмечены сертификатами EFQM «Признание совершенства в Европе», 12 стали призерами
Международного турнира по качеству
стран Центральной и Восточной Европы (в том числе четыре — победителями), два — удостоены статуса финалиста самой престижной на континенте
Европейской награды качества (до 2008
года единственные в СНГ).
В когорту обладателей Национальной
награды качества входят: ЗАО «Оболонь», ООО «Сандора», Государственный
международный аэропорт «Борисполь»,
ООО «Фармак», ЗАО «Новокраматорский
машиностроительный завод», ООО «Институт транспорта нефти», ЗАО «Эдем»,
ООО «Дистрибьюторская компания «Эллада», Исполнительный комитет городского совета Славутича и другие широко
известные предприятия и организации
Украины.
Среди других особенностей Украинского национального конкурса качества
примечательной является тенденция к
расширению участников из числа организаций и учреждений, не относящихся к бизнесу. В последние годы к Национальному конкурсу качества начали
проявлять интерес государственные
научно-ис следовательские институты, высшие учеб ные заведения, бюро
технической инвентаризации и другие.
В 12-м Конкурсе впервые приняли участие региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации
(ЦСМС) Госпотребстандарта Украины
и орган местного самоуправления. В
13-м Конкурсе участвовали уже четыре
ЦСМС и три органа самоуправления. И
впервые заявился центральный орган
государственной власти.
В 1998 году 17 предприятий-призеров
Украинского национального конкурса
качества объединились и учредили
элитный Клуб лидеров качества Украины. В рамках Клуба систематически
проводятся семинары, выставки, круглые столы, другие научно-технические
мероприятия, направленные на продвижение идей всеобщего качества
в Украине. Среди них особое место
занимают заседания Совета Клуба,
которые проводятся ежеквартально

на предприятиях-обладателях Национальной награды качества. Здесь демонстрируются секреты достигнутого успеха, обсуждаются проблемы и
вырабатываются решения, способствующие дальнейшему совершенствованию как компаний-членов Клуба, так и
других украинских предприятий, организаций и учреждений.

10 декабря 2008 г. Клуб лидеров качества Украины, объединяющий около
50-ти лучших украинских компаний,
отмечает свое первое 10-летие. Торжественная церемония состоится в рамках 8-й Международной конференции
по качеству стран Центральной и Восточной Европы, которую проводит в
Киеве Украинская ассоциация качества
по поручению EOQ. Девиз этой конференции — «Национальные программы
качества и национальные награды
качества — основа обеспечения национальной конкурентоспособности на
глобальном рынке».

(

Руководители и ведущие специалисты клубных компаний активно пропагандируют в Украине идеологию Всеобщего управления качеством, Модель
совершенства EFQM, а также щедро делятся собственными достижениями на
всевозможных конференциях, форумах, выставках и семинарах, которые
организует и проводит УАК. Наиболее
известными являются ежегодные мероприятия Международного проекта
«Созвездие качества» (Судак, последняя неделя июня), Международного
форума «Дни качества в Киеве» (первая половина ноября), специальные
семинары для участников очередного
Конкурса (март-апрель).

Призери 8-го Українського національного
конкурсу якості (Київ, 2003)
Призеры 8-го Украинского национального
конкурса качества (Киев, 2003)

Нагорода і диплом Українського
національного конкурсу якості
Награда и диплом Украинского
национального конкурса качества

*

Призери 12-го Українського національного конкурсу
якості (Київ, 2007)
Призеры 12-го Украинского национального конкурса
качества (Киев, 2007)
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Привітання учасникам
17-го Міжнародного форуму
«Дні якості в Києві’2008»

Приветствие участникам
17-го Международного форума
«Дни качества в Киеве’2008»

Дорогі колеги,

Бажаємо вам, дорогі колеги, установити нові контакти,
одержати новий досвід під час Форуму й використовувати його для стабільного успіху ваших компаній і України
в цілому.

Дорогие коллеги,
Поздравляем вас с Европейской неделей качества, которая проводится Европейской организацией качества (EOQ)
под лозунгом: «Качество в Европе – Качество возвращается –
нет качества, нет бизнеса». Этот лозунг должен подчеркнуть
важность качества в современном мире.
В XXI столетии процесс глобализации создает новые трудности для компаний во всем мире. И эти проблемы требуют
новых решений и качественно новой философии. Теперь недостаточно только понимать и удовлетворять требования
стандартов или заказчиков. Большинство компаний училось
тому, как делать это, но только некоторые из них победят на
рынке. Даже непрерывное постепенное совершенствование
не может гарантировать продолжительный успех компаний.
Украинские компании также должны быть готовы к таким
изменениям. Глобализация создает всемирную конкуренцию,
и никто не может избежать этого. Компании, которые хотят
быть успешными на своих рынках, должны быть конкурентоспособными и на глобальном уровне.
Европейская неделя качества и Международный форум
«Дни качества в Киеве’2008» являются для вас возможностью обсудить свою позицию и деятельность в новом мире.
Наиболее важным путем для определения вашей стратегии
является изучение опыта лучших украинских компаний, которые уже имеют определенные достижения в решении новых
проблем. Победители и финалисты Украинской национальной награды качества накопили значительный опыт в сфере
качества. Они являются важным доказательством того, что
современные качественные подходы могут эффективно применяться в Украине.
Главной движущей силой внедрения подходов европейского качества в Украине является Украинская ассоциация качества (УАК). Как Национальный представитель Украины в ЕОQ
она успешно реализует большое количество европейских
проектов в вашей стране. Мы благодарны УАК за достигнутые
результаты и считаем эту организацию доказательством потенциала украинской экономики для интеграции в Европу.
Желаем вам, дорогие коллеги, установить новые контакты, получить новый опыт во время Форума и использовать его для стабильного успеха ваших компаний и Украины
в целом.

Юрій Гусаков,
президент Європейської
організації якості

Юрий Гусаков,
президент Европейской
организации качества

Вітаємо вас з Європейським тижнем якості, що проводиться Європейською організацією якості (EOQ) під гаслом:
«Якість у Європі — Якість повертається — немає якості,
немає бізнесу». Це гасло повинно підкреслити важливість
якості в сучасному світі.
У XXI сторіччі процес глобалізації створює нові
труднощі для компаній в усьому світі. І ці проблеми вимагають нових рішень і якісно нової філософії. Тепер недостатньо лише розуміти й задовольняти вимоги стандартів
або замовників. Більшість компаній вчилися тому, як це
робити, але тільки деякі з них переможуть на ринку.
Навіть безперервне поступове вдосконалювання не може
гарантувати тривалий успіх компаній.
Українські компанії також повинні бути готові до таких
змін. Глобалізація створює всесвітню конкуренцію, і ніхто не
може уникнути цього. Компанії, які хочуть бути успішними
на своїх ринках, повинні бути конкурентоспроможними й на
глобальному рівні.
Європейський тиждень якості й Міжнародний форум
«Дні якості в Києві’2008» є для вас можливістю обговорити
свою позицію й діяльність у новому світі. Найбільш важливим шляхом для визначення вашої стратегії є вивчення досвіду кращих українських компаній, які вже мають
певні досягнення в рішенні нових проблем. Переможці й
фіналісти Української національної нагороди якості нагромадили значний досвід у сфері якості. Вони є важливим
доказом того, що сучасні якісні підходи можуть ефективно
застосовуватися в Україні.
Головною рушійною силою впровадження підходів
європейської якості в Україні є Українська асоціація якості
(УАЯ). Як Національний представник України в ЕОQ вона
успішно реалізує велику кількість європейських проектів
у вашій країні. Ми вдячні УАЯ за досягнуті результати
і вважаємо цю організацію доказом потенціалу української
економіки для інтеграції в Європу.

Призери і учасники
13-го Українського національного
конкурсу якості

Призеры и участники
13-го Украинского национального
конкурса качества

За нагороду «За найвищу якість» у 2008 р. змагалися підприємства з
11 регіонів України, 4 з них повторно. Були представлені такі галузі
народного господарства: харчова промисловість, машинобудування
та приладобудування, проектування, металургія, будівництво, транспорт, сфера послуг, освіта, а також органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Чисельність працівників підприємств-учасників
Конкурсу сягала від 17 до більш як 45 тисяч.

За награду «За наивысшее качество» в 2008 г. соревновались предприятия из 11 регионов Украины, 4 из них повторно. Были представленные такие отрасли народного хозяйства: пищевая промышленность,
машиностроение и приборостроение, проектирование, металлургия,
строительство, транспорт, сфера услуг, образование, также были
представленные органы исполнительной власти и местного самоуправления. Численность работников предприятий-участников Конкурса достигала от 17 до более чем 45 тысяч.

Витяг з рішення Центральної конкурсної комісії
Визначити у номінації «Великі підприємства»:
переможцями:
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.);
ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Полтавська обл.);
лауреатами:
ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Харків);
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (м. Чернівці);
ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (Одеська обл.);
ВАТ «Домобудівний комбінат № 3» (м. Київ);
фіналістами:
ДП «Дніпропетровський регіональний державний науковотехнічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
(м. Дніпропетровськ);
АТЗТ «Науково-виробниче об’єднання «Созидатель»
(м. Дніпропетровськ);
Медичний центр реабілітації залізничників Державного
територіального об’єднання «Південно-Західна залізниця»
(Вінницька обл.).
Визначити у номінації «Малі та середні підприємства»:
переможцями:
КП «Сумське міське БТІ» (м. Суми);
ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»
(Полтавська обл.);
лауреатом:
ДП «Криворізький державний центр стандартизації, метрології та
сертифікації» (Дніпропетровська обл.);
фіналістами:
Головне управління державної служби України (м. Київ);
Виконавчий комітет Української міської ради (Київська обл.);
ДП «Житомирський регіональний центр стандартизації, метрології
та сертифікації» (м. Житомир);
ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Будівництво та екологія»
(м. Київ);
ТОВ «Лакомка» (м. Миколаїв);
ПП Дригало (Київська обл.).
Вручити сертифікати УАЯ «Визнання досконалості в Україні»:
ВАТ «Електропобутприлад» (Донецька обл.);
ТОВ «Новобудова» (м. Київ);
Київському національному університету технологій та дизайну
(м. Київ).
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Выписка из решения Центральной конкурсной комиссии
Определить в номинации «Большие предприятия»:
победителями:
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Днепропетровская обл.);
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Полтавская обл.);
лауреатами:
ГП «Харьковский региональный научно-производственный центр
стандартизации, метрологии и сертификации» (г. Харьков);
Исполнительный комитет Черновицкого городского совета
(г. Черновцы);
ГП «Ильичевский морской торговый порт» (Одесская обл.);
ОАО «Домостроительный комбинат № 3» (г. Киев);
финалистами:
ГП «Днепропетровский региональный государственный научнотехнический центр стандартизации, метрологии и сертификации»
(г. Днепропетровск);
АОЗТ «Научно-производственное объединение «Созидатель»
(г. Днепропетровск);
Медицинский центр реабилитации железнодорожников
Государственного территориального объединения «Юго-Западная
железная дорога» (Винницкая обл.).
Определить в номинации «Малые и средние предприятия»:
победителями:
КП «Сумское городское БТИ» (г. Сумы);
ГП «Украинский научно-исследовательский институт
вагоностроения» (Полтавская обл.);
лауреатом:
ГП «Криворожский государственный центр стандартизации,
метрологии и сертификации» (Днепропетровская обл.);
финалистами:
Главное управление государственной службы Украины (г. Киев);
Исполнительный комитет Украинского городского совета
(Киевская обл.);
ГП «Житомирский региональный центр стандартизации, метрологии
и сертификации» (г. Житомир);
ООО «Инженерно-строительная компания «Строительство и
экология» (г. Киев);
ООО «Лакомка» (г. Николаев);
ЧП Дрыгало (Киевская обл.).
Вручить сертификаты УАК «Признания совершенства в Украине»:
ОАО «Електробытприбор» (Донецкая обл.);
ООО «Новобудова» (г. Киев);
Киевскому национальному университету технологий и дизайна
(г. Киев).

Жан Робер Жуе — генеральний директор
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Експерт з оцінки
відповідності EFQM з 1998 по 2000 рік.
Ми спрямовуємо еволюцію розвитку сталеливарної промисловості для забезпечення кращого майбутнього індустрії та прийдешніх
поколінь. Ми дивимося у майбутнє, щоб передбачити, яка сталь буде потрібна наступному поколінню. Оскільки якість продукції залежить від
рівня професіоналізму людей, які її виробляють, ми намагаємося знайти і виховати кращих
фахівців, щоб забезпечити найкращі рішення
для клієнтів.
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«АрселорМиттал
Кривой Рог»

Жан Робер Жуэ — генеральный директор
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Эксперт по
оценке соответствия EFQM с 1998 по 2000 год.
Мы направляем эволюцию развития сталелитейной промышленности для обеспечения лучшего
будущего индустрии и грядущего поколения. Мы
смотрим в будущее, чтобы предугадать, какая
сталь будет нужна следующему поколению. Поскольку качество продукции зависит от уровня
профессионализма людей ее производящих, мы
стараемся найти и воспитать лучших специалистов, чтобы обеспечить наилучшее решение для
наших клиентов.
Переможець 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (2008),
володар сертифіката «Визнання досконалості
в Європі – 5*» (2008),
фіналіст 3-го Міжнародного турніру з якості
країн Центральної та Східної Європи (2007).
Член Української асоціації якості з 1992 р.
Член Клубу лідерів якості України з 2008 р.
Член Клубу лідерів якості країн Центральної
та Східної Європи з 2008 р.
Рік заснування: 1934.
Кількість працівників: більше 45 тис.
Основні види діяльності: виробництво арматурного прокату і катанки зі звичайних та
низьколегованих марок сталі, а також дрібносортового прокату багатоцільового призначення, агломерату, концентрату, чавуну, сталі,
коксу, доменного шлаку.

Победитель 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие
предприятия» (2008),
обладатель сертификата «Признание
совершенства в Европе – 5*» (2008),
финалист 3-го Международного турнира по
качеству стран Центральной и Восточной
Европы (2007).
Член Украинской ассоциации качества с 1992 г.
Член Клуба лидеров качества Украины с 2008 г.
Член Клуба лидеров качества стран
Центральной и Восточной Европы с 2008 г.

вул. Орджонікідзе, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50095, Україна
Тел.: + 38 (0564) 78 53 01
Факс: + 38 (0564) 92 85 50
E-mail: amkr@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com

ул. Орджоникидзе, 1, г. Кривой Рог,
Днепропетровская обл., 50095, Украина
Тел.: + 38 (0564) 78 53 01
Факс: + 38 (0564) 92 85 50
E-mail: amkr@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com
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Год основания: 1934.
Количество работающих: более 45 тыс.
Основные виды деятельности: производство
арматурного проката и катанки из обычных и
низколегированных марок стали, а также мелкосортного проката многоцелевого назначения,
агломерата, концентрата, чугуна, стали, кокса,
доменного шлака.

Основные сильные стороны
Миссия, видение и ценности ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» основываются на общих
принципах корпорации — Устойчивости, Качестве и Лидерстве. Предприятие реализует взятые на себя обязательства быть образцовой металлургической компанией в мире — примером
для мировой сталелитейной отрасли. Политика
предприятия базируется на фундаментальных
концепциях TQM, методологии Модели совершенства EFQM.
Деятельность предприятия основана на
четко определенной философии, которая включает обеспечение лучшего будущего для промышленности, ответственность перед окружающим миром, инвестиции в людей.
Приоритетными направлениями работы для
лидеров и персонала предприятия определены:
безопасность и охрана труда; охрана окружающей среды; развитие персонала и качество.
Области для усовершенствования определяются на основе самооценки предприятия в целом, а также цехов и подразделений по Модели
совершенства EFQM.
Сертифицированная на соответствие требованиям МС ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001
система управления обеспечивает производство
конкурентоспособной продукции, что подтверждается увеличением объемов экспорта. Проводятся
работы по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента предприятия.
На предприятии действует эффективная
система подготовки и развития персонала, воспитания будущих лидеров, реализуется основная
программа Академии лидерства и управления.
Изготовленный на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» металлопрокат используется во всех
климатических зонах планеты, что способствует
созданию предприятию имиджа надежного партнера, учитывающего и удовлетворяющего запросы каждого конкретного потребителя.
Руководство предприятия уделяет большое
внимание рациональному планированию, контролю затрат и постоянному поиску путей снижения
затрат на производство продукции, это, в свою
очередь, приводит к высоким конечным результатам — внедрению передовых технологий энергои ресурсосбережения, новых видов продукции.
На предприятии действуют сертификаты соответствия на выпускаемую металлопродукцию,
полученные от известных технадзорных организаций «CARES» (Великобритания), «TÜV Nord»
(Германия) и др.

Основні сильні сторони
Місія, бачення й цінності ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Ґрунтуються на загальних принципах корпорації — Стійкості,
Якості й Лідерстві. Підприємство реалізує
взяте на себе зобов’язання бути зразковою
металургійною компанією у світі — прикладом для світової сталеливарної галузі.
Політика підприємства базу ється на фундаментальних концепціях TQM, методології
Моделі досконалості EFQM.
Діяльність підприємства заснована на чітко
визначеній філософії, що включає забезпечення кращого майбутнього для промисловості,
відповідальність перед навколишнім світом,
інвестиції в людей.
Пріоритетними напрямками робіт для лідерів і персоналу підприємства визначені: безпека
й охорона праці; охорона навколишнього середовища; розвиток персоналу і якість.
Області для удосконалення визначаються
на основі самооцінки підприємства в цілому,
а також цехів і підрозділів за Моделлю досконалості EFQM.
Сертифікована на відповідність вимогам МС
ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 система
управління забезпечує виробництво конкурентоспроможної продукції, що підтверджується
збільшенням обсягів експорту. Тривають роботи
з розробки й впровадження інтегрованої системи
менеджменту підприємства.
На підприємстві діє ефективна система підготовки й розвитку персоналу, виховання майбутніх лідерів, реалізується основна програма
Академії лідерства й управління.
Виготовлений на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» металопрокат використовується у всіх
кліматичних зонах планети, що сприяє створенню підприємству іміджу надійного партнера,
який враховує й задовольняє запити кожного
конкретного споживача.
Керівництво підприємства приділяє велику
увагу раціональному плануванню, контролю витрат і постійному пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, що, у свою чергу,
приводить до високих кінцевих результатів —
впровадження провідних технологій энергоі ресурсозбереження, нових видів продукції.
На підприємстві діють сертифікати відповідності на металопродукцію, що випускається,
отримані від відомих технаглядових організацій «CARES» (Великобританія), «TÜV Nord» (Німеччина) й ін.
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Відкрите акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» — найбільше підприємство
гірничо-металургійного комплексу України, унікальне за своїми масштабами і можливостями.

Открытое акционерное общество «АрселорМиттал Кривой Рог» — самое крупное предприятие горно-металлургического комплекса
Украины, уникальное по своим масштабам и
возможностям.

Сьогодні ВАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг» — підприємство з повним металургійним
циклом, що включає: шахтоуправління з підземного видобутку руди, гірничо-збагачувальне,
коксохімічне й металургійне, яке у свою чергу
складається з департаменту по виробництву чавуну, сталеплавильного й прокатного департаментів. До складу підприємства також входить
агропромисловий комплекс.

Сегодня ОАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» — предприятие с полным металлургическим циклом, которое включает: шахтоуправление
по подземной добыче руды, горно-обогатительное,
коксохимическое и металлургическое, в свою
очередь состоящее из департамента по производству чугуна, сталеплавильного и прокатного департаментов. В состав предприятия
также входит агропромышленный комплекс.

Місією ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
є створення високоякісної продукції з метою
задоволення нагальних і перспективних потреб
ринку й суспільства у високотехнологічній прокатній продукції.
Пріоритетними напрямками для розвитку
торговельних відносин ВАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг» є регіони Північної Африки, Близького Сходу, Європи й країн Перської затоки, частка
яких складає більше 76% усього експорту металопродукції підприємства. На ринку СНД його
продукцію закуповують Російська Федерація,
Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, Грузія,
Вірменія, Республіка Білорусь й ін. Основні споживачі металопродукції підприємства в Україні — це метизні заводи й будівельні організації.
Постійно проводиться модернізація устаткування, вдосконалюються технологічні процеси,
що дозволяють забезпечити виробництво продукції у повній відповідності з вимогами національних стандартів багатьох країн світу. Підприємство випускає більше 20% металопродукції
країни й входить до числа найбільших експортерів будівельного металопрокату. В 2007 р. було
реалізовано на експорт більше 82% продукції
підприємства.
Політика в області якості ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спрямована на реалізацію
цінностей і прагнень колективу підприємства.
Питаннями якості продукції й СУЯ підприємство займається з 1987 р. У липні 2007 р.
був успішно пройдений ресертифікаційний
аудит на відповідність вимогам МС ISO 9001:2000
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Миссией ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
является создание высококачественной продукции с целью удовлетворения насущных и
перспективных потребностей рынка и общества
в высокотехнологичной прокатной продукции.
Приоритетными направлениями для развития торговых отношений ОАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» являются регионы Северной Африки, Ближнего Востока, Европы и стран Персидского залива, на долю которых приходится
более 76% всего экспорта металлопродукции
предприятия. На рынке СНГ его продукцию закупают Российская Федерация, Азербайджан,
Казахстан, Туркменистан, Грузия, Армения, Республика Беларусь и др. Основные потребители
металлопродукции предприятия в Украине —
это метизные заводы и строительные организации.
Постоянно проводится модернизация оборудования, совершенствуются технологические
процессы, позволяющие обеспечить производство продукции в полном соответствии с требованиями национальных стандартов многих
стран мира. Предприятие выпускает более 20%
металлопродукции страны и входит в число
крупнейших экспортёров строительного металлопроката. В 2007 г. было реализовано на экспорт более 82% продукции предприятия.
Политика в области качества ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» направлена на реализацию ценностей и устремлений коллектива
предприятия.
Вопросами качества продукции и системы
менеджмента качества предприятие занимается с 1987 г. В июле 2007 г. был успешно
пройден ресертификационный аудит на соответствие требованиям МС ISO 9001:2000 и получен от Нидерландского института прикладных

научных исследований TNO сертификат соответствия сроком на три года. Изменение формы
собственности предприятия дало толчок разработке таких подсистем, как SОх-404 и SAP/ R3,
направленных на эффективное управление
предприятием в соответствии с международными требованиями и законами.

і отриманий від Нідерландського інституту прикладних наукових досліджень TNO сертифікат
відповідності строком на три роки. Зміна форми
власності підприємства дала поштовх розробці
таких підсистем, як Sох-404 і SAP/R3, спрямованих на ефективне управління підприємством
відповідно до міжнародних вимог і законів.

Реализация работ по усовершенствованию
СМК позволила укрепить взаимоотношения
с потребителями, расширить географию рынков сбыта металлопродукции; снизить затраты и
повысить производительность; контролировать
производственные процессы и управлять ими
на более высоком уровне; разработать новые
технологические решения и снизить расходные
коэффициенты в горном, коксохимическом
и металлургическом производствах.

Реалізація робіт з удосконалення СУЯ дозволила зміцнити взаємини зі споживачами, розширити географію ринків збуту металопродукції;
знизити витрати й підвищити продуктивність;
контролювати виробничі процеси й управляти
ними на більш високому рівні; віднайти нові
технологічні рішення й знизити видаткові коефіцієнти в гірському, коксохімічному й металургійному виробництвах.

Сегодня для достижения длительной
конкурентоспособности предприятия последовательно и целеустремленно проводятся
работы по усовершенствованию всех направлений деятельности. С этой целью внедрены
рекомендации МС ISO 9004:2000, а также применяются оценочные критерии Модели делового совершенства EFQM. Принятая «Программа
в области качества предприятия на 2008 г.» является целостным документом, определяющим
подходы к усовершенствованию СМК и качества
готовой продукции.

Сьогодні для досягнення тривалої конкурентоспроможності підприємства послідовно
й цілеспрямовано проводяться роботи з удосконалення всіх напрямків діяльності. З цією метою
впроваджені рекомендації МС ISO 9004:2000,
а також застосовуються критерії оцінювання
за Моделлю ділової досконалості EFQM. Прийнята «Програма в області якості підприємства
на 2008 р.» є цілісним документом, що визначає
підходи до вдосконалення СУЯ і якості готової
продукції.

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших и надёжных налогоплательщиков Украины. Это подтверждено
благодарностью ГНАУ и вручением господину
Жуэ нагрудного знака «За содействие налоговым органам».

ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним
з найбільших і надійних платників податків
України. Це підтверджено подякою ДПАУ й врученням панові Жуе нагрудного знаку «За сприяння податковим органам».

Понятие «Качество» для коллектива предприятия — это устремление в будущее. Самая
большая ценность для предприятия — это его
персонал. Согласно Модели совершенствования
EFQM обучение персонала помогает усовершенствовать возможности предприятия, которые,
в свою очередь, приводят к улучшению результатов деятельности. Кроме того, обучение способствует повышению мотивации, созданию
благоприятного морального климата в коллективе, заинтересованности в результатах работы.
Отношения между подчиненными и руководителями любого ранга строятся на основе уважения, доверия, справедливости и признания достижений. При равной квалификации — равные
возможности продвижения по службе.

Поняття «Якість» для колективу підприємства — це устремління в майбутнє. Найбільша
цінність для підприємства — це його персонал. Відповідно до Моделі досконалості EFQM
навчання персоналу допомагає вдосконалити
можливості підприємства, які, у свою чергу, приводять до поліпшення результатів діяльності.
Крім того, навчання сприяє підвищенню мотивації, створенню сприятливого морального клімату
в колективі, зацікавленості в результатах роботи. Відносини між підлеглими й керівниками
будь-якого рангу будуються на основі поваги,
довіри, справедливості й визнання досягнень.
При рівній кваліфікації — рівні можливості просування по службі.
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Головна риса лідерів вищої ланки полягає
в розумінні, що будь-які управлінські рішення
будуть діяти лише тоді, коли вони будуть добровільно й усвідомлено висунуті (запропоновані),
прийняті й підтримані кожним працівником.

Главная черта лидеров высшего звена
заключается в понимании, что любые управленческие решения будут действенными только
тогда, когда они будут добровольно и осознанно
выдвинуты (предложены), приняты и поддержаны каждым работником.

Основним у системі цінностей підприємства
у 2008 р. стала довіра в колективі. Взаєморозуміння. Взаємодопомога. Прагнення до
власного вдосконалення. Бажання брати участь
в удосконаленні підприємства відповідно до
ідеології TQM. Правдивість і щирість у словах,
справах і стосунках.

Основным в системе ценностей предприятия в 2008 году стало доверие в коллективе.
Взаимопонимание. Взаимопомощь. Стремление
к собственному усовершенствованию. Желание
участвовать в усовершенствовании предприятия
в соответствии с идеологией TQM. Правдивость
и искренность в словах, делах и отношениях.

Загальні принципи співробітництва — це
процвітання підприємства, що базується на
задоволенні потреб споживачів. ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зобов’язується надавати
високоякісні споживчі послуги шляхом підтримування ділових відносин на основі добропорядності, справедливості й взаємоповаги.

Общие принципы сотрудничества — это процветание предприятия, которое базируется на
удовлетворении нужд потребителей. ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» обязуется предоставлять высококачественные потребительские
услуги путем поддержания деловых отношений
на основе добропорядочности, справедливости
и взаимного уважения.

Виховання майбутніх лідерів. Ці три слова
точно визначають цілі «Університету АрселорМіттал». Основним же в діяльності цієї установи
є підтримка стратегії організації щодо виховання власних керівників.

Воспитание будущих лидеров. Эти три слова
точно определяют цели «Университета АрселорМиттал». Основным же в деятельности этого
учреждения является поддержка стратегии
организации по воспитанию собственных руководителей.

Уміння навчати є невід’ємною частиною
лідерства, тому для навчання персоналу структурних підрозділів підприємства як викладачі
залучаються особи, що пройшли навчання в навчальних центрах та на інших підприємствах.
У результаті такого підходу, навчають невелику групу фахівців, які, у свою чергу, надалі
проводять навчання у себе в підрозділах. Так,
у 2007 р. у навчальних центрах Української асоціації якості удосконалили свої знання 20 фахівців компанії.

Умение обучать является неотъемлемой
частью лидерства, поэтому для обучения персонала структурных подразделений предприятия
в качестве преподавателей привлекаются лица,
прошедшие обучение в учебных центрах и на
других предприятиях. В результате такого подхода, обучают небольшую группу специалистов,
которые, в свою очередь, в дальнейшем проводят обучение у себя в подразделениях. Так,
в 2007 г. в учебных центрах Украинской ассоциации качества усовершенствовали свои знания
20 специалистов компании.

Завдяки «сильним сторонам», наведеним
вище, у діяльності підприємства, як частини
міжнародної металургійної корпорації, відбиваються принципи культури й стратегії нової
компанії, що є «прикладом для світової сталеливарної галузі».

Благодаря «сильным сторонам», приведенным выше, в деятельности предприятия, как
части международной металлургической корпорации, отражаются принципы культуры и стратегии новой компании, являющейся «примером
для мировой сталелитейной отрасли».

Багаторічне співробітництво ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з Українською асоціацією
якості й участь у національних і міжнародних заходах з якості є постійним стимулом просування
підприємства вперед.

Многолетнее сотрудничество ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с Украинской ассоциацией
качества и участие в национальных и международных мероприятиях по качеству является
постоянным стимулом продвижения предприятия вперёд.
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За годы плодотворного сотрудничества
с УАК предприятие прошло последовательно все
установленные уровни признания совершенства:
от ступени «На пути к совершенству в Украине»
до верхней на пьедестале призеров — «Победитель Украинского национального конкурса
качества».

За роки плідного співробітництва з УАЯ підприємство пройшло послідовно всі встановлені
рівні визнання досконалості: від щабля «На шляху до досконалості в Україні» до верхньої сходинки на п’єдесталі призерів — «Переможець
Українського національного конкурсу якості».

Результаты деятельности
Наблюдаются положительные тенденции
и сравнения с собственными целями и конкурентами за последние шесть лет.

Результати діяльності
Спостерігаються позитивні тенденції та порівняння з власними цілями й конкурентами за
останні шість років.

Объем товарной продукции ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в действующих ценах
в 2007 г. по сравнению с 2002 г. увеличился на
17,3%.

Обсяг товарної продукції ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у діючих цінах у 2007 р.
збільшився на 17,3%.

В 2007 г. рентабельность составила 40,97%,
что на 23,5% больше, чем в 2002 г., и на 1,61%
чем в 2006 г.

У 2007 р. рентабельність склала 40,97%, що
на 23,5% більше ніж у 2002 р., і на 1,61% більше
ніж в 2006 р.

Выручка от реализации продукции в 2007 г.
на 4,507 млрд. грн. больше, чем в 2006 г.
По итогам работы за 2007 год относительно
охвата рынков сбыта и объемов реализованной
продукции ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
вошел в пятерку лучших предприятий компании
«Атселор Миттал» — мирового лидера по производству стали.
Собственный капитал предприятия увеличился в 2007 г. на 104,6 % по сравнению
с 2005 г.
Проведена реконструкция и модернизация ряда объектов. Увеличены затраты
на капитальные ремонты, что в 2007 г. составило 533 838,0 тыс. грн., (в 2006 году —
314 133,0 тыс. грн.).
Отмечены положительные тенденции и положительные сравнения с собственными целями
за 2001–2007 г. относительно снижения удельной затраты природного газа, электроэнергии,
кокса и других материалов на производство 1 т
продукции.
Увеличился объем благотворительной
помощи, оказанной предприятием, в 2007 г.
он составил $ 2,9 млн. (в 2 раза больше, чем
в 2006 г.).

Виручка від реалізації продукції у 2007 р. на
4,507 млрд. грн. більше ніж у 2006 р.
За підсумками роботи за 2007 рік щодо охоплення ринків збуту й обсягів реалізованої продукції ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» увійшов
до п’ятірки кращих підприємств компанії «Атселор Міттал» — світового лідера з виробництва
сталі.
Власний капітал підприємства збільшився
в 2007 р. на 104,6 % порівняно з 2005 р.
Проведена реконструкція й модернізація
ряду об’єктів. Збільшено витрати на капітальні
ремонти, які в 2007 р. склали 533 838,0 тис. грн.,
(у 2006 році — 314 133,0 тис. грн.).
Відзначено позитивні тенденції й позитивні
порівняння з власними цілями за 2001–2007 р.
щодо зниження питомої витрати природного
газу, електроенергії, коксу й інших матеріалів на
виробництво 1 т продукції.
Збільшився обсяг благодійної допомоги,
наданої підприємством, у 2007 році він склав
$ 2,9 млн. ( у 2 рази більше, ніж у 2006 р.).
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Приходько Володимир Іванович — голова
спостережної ради ВАТ «КВБЗ» – президент Товариства, к. т. н., академік Транспортної академії
України, дійсний член Східно-Української Академії
Бізнесу. Професор Кременчуцького державного
політехнічного університету, лауреат Державної
премії 2005 р. в області науки і техніки.
Історія заводу, його усталені традиції, колективна сила, енергія і дух машинобудівельників,
висока професійність робітників, спеціалістів й
керівників заклали основи досягнень теперішніх
і майбутніх.
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Приходько Владимир Иванович — председатель
наблюдательного совета ОАО «КВСЗ» – президент
Общества, к. т. н., академик Транспортной академии Украины, действительный член ВосточноУкраинской Академии Бизнеса. Профессор Кременчугского государственного политехнического
университета, лауреат Государственной премии
2005 г. в области науки и техники.
История завода, его устоявшиеся традиции, коллективная сила, энергия и дух машиностроителей,
высокий профессионализм рабочих, специалистов
и руководителей заложили основы настоящих и
будущих достижений.
Переможець 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 5*» (2008),
фіналіст 3-го Міжнародного турніру з якості
країн Центральної та Східної Європи (2007).
Член Української асоціації якості з 2006 р.
Рік заснування: 1874.
Кількість працівників: 8945.
Основні види діяльності: виробництво
залізничного рухомого складу.

Победитель 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие
предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 5*» (2008),
финалист 3-го Международного турнира по
качеству стран Центральной и Восточной
Европы (2007).
Член Украинской ассоциации качества с 2006 г.
Год основания: 1874.
Количество работающих: 8945.
Основные виды деятельности: производство
железнодорожного подвижного состава.

вул. І. Приходька, 139, м. Кременчук,
Полтавська обл., 39621, Україна
Тел.: +38 (05366) 6 20 49
Факс: +38 (05366) 50 14 21
E-mail:kvsz@kvsz.com
www.kvsz.com

ул. И. Приходько, 139, г. Кременчуг,
Полтавская обл., 39621, Украина
Тел.: +38 (05366) 6 20 49
Факс: +38 (05366) 50 14 21
E-mail:kvsz@kvsz.com
www.kvsz.com
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Основные сильные стороны
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» работает согласно принципов ТQМ и активно внедряет концепции EFQM на всех уровнях
своей деятельности.
На заводе внедрена и сертифицивана СМК
согласно ISO 9001:2000; в рамках этой системы
продукция совершенствуется, регулярно обновляется ее ассортимент на основе изучения нужд
потребителей и развития рынка.
60 % продукции завод поставляет на внешние рынки, проводится соответствующая робота
относительно их дальнейшего расширения.
Высшее руководство разрабатывает долгосрочные цели, отраженные в политике, которая
ежегодно актуализируется.
Все виды деятельности предприятия осуществляются на системной основе через реализацию общей политики.
Отслеживается удовлетворенность потребителей, персонала, поставщиков на основе
всесторонней информации.
Кадровая политика реализуется с использованием многих обоснованных походов, через
хорошо определенные структурированнные процессы; развивается и совершенствуется система мотивации и стимулирования персонала. На
предприятии разработана «Программа мотивации труда работников ОАО «КВСЗ». Практически
все категории персонала охвачены разными
видами обучения, как внутреннего, так и внешнего, затраты на обучение в 2007 г. увеличились
вдвое по сравнению с 2006 г.
Лидеры внедряют подходы, направленные
на реализацию корпоративной культуры предприятия — «Мой завод — моя гордость».
На заводе активно работают над созданием
и внедрением инновационных технологий, внедряется новейшее, уникальное оборудование
для повышения качества продукции, расширения ее ассортимента.
Разработаны и эффективно внедряются
программы энергосбережения и экономии природных ресурсов.
Предприятие сотрудничает з другими компаниями, союзами, учреждениями относительно
разработки и реализации программ развития
региона и железнодорожной отрасли.

Основні сильні сторони
ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
працює згідно принципів ТQМ та активно
впроваджує концепції EFQM на всіх рівнях
своєї діяльності.
На заводі впроваджена і сертифікована
СУЯ згідно ISO 9001:2000; у її межах продукція удосконалюється, регулярно поновлюється її асортимент на основі вивчення
потреб споживачів і розвитку ринку.
60 % продукції завод постачає на зовнішні ринки, проводиться відповідна робота щодо їх подальшого розширення
Вище керівництво розробляє довгострокові цілі, відображені в політиці, яка щорічно актуалізується.
Усі види діяльності підприємства здійснюються на системній основі через реалізацію загальної політики.
Відслідковується задоволеність споживачів, персоналу, постачальників на основі
всебічної інформації.
Кадрова політика реалізується з використанням багатьох обҐрунтованих підходів,
через добре визначені і структуровані процеси; набуває розвитку і удосконалюється
система мотивації та стимулювання персоналу. На підприємстві розроблена «Програма мотивації праці робітників ВАТ «КВБЗ».
Практично всі категорії персоналу охоплені
різними видами навчання, як внутрішнього,
так і зовнішнього, витрати на навчання у
2007 р. зросли удвічі порівняно з 2006 р.
Лідери впроваджують підходи, спрямовані на реалізацію корпоративної культури
підприємства — «Мій завод — моя гордість».
На заводі активно працюють над створенням і впровадженням інноваційних технологій, впроваджується новітнє, унікальне
обладнання для підвищення якості продукції, розширення її асортименту.
Розроблені й ефективно впроваджуються програми енергозбереження та економії
природних ресурсів.
Підприємство співпрацює з іншими компаніями, спілками, установами щодо розробки і реалізації програм розвитку регіону і
залізничної галузі.
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Відкрите акціонерне
товариство

«Крюківський
вагонобудівний завод»

Открытое акционерное
общество

«Крюковский
вагоностроительный
завод»

Крюківський вагонобудівний завод — це
унікальне високотехнологічне підприємство
з повним циклом виробництва, багатопрофільне, воно є центром розробки найсучасніших технологій, завдяки чому зберігає
провідні позиції не тільки в Україні, але й за
її межами.
Корпоративна свідомість, корпоративна
культура, розуміння своєї значущості у процесі життєдіяльності підприємства — це
основна база й відправна точка для позитивних змін, що забезпечують його стійку
діяльність й розвиток.
Більше 10 років на підприємстві успішно
функціонує система якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001.
Керівництвом розроблена й затверджена
«Політика у сфері якості», з якою ознайомлені
всі працівники, постачальники і споживачі. Вона
визначає основні цілі, завдання і шляхи їх реалізації, спрямовані на стабільне підтримування
наміченого рівня якості готової продукції, з наступним її поліпшенням і удосконаленням виробництва.
Існування та виконання внутрішніх стандартів значно підвищує ефективність підприємства, знижує витрати й ризики при
стабільному зростанні.
Дотримуючись стратегії та політики, лідери і персонал ініціюють розробку та впровадження екологічних програм, що сприяють
екологічній безпеці виробництва та зниженню шкідливого впливу на довкілля.
Для кожного напрямку вдосконалення
процесів, який стосується питань роботи з
персоналом, встановлено перспективні цілі,
що відповідають кадровій та соціальній політиці, стратегії.
Система постійного підвищення кваліфікації працівників — основа високого інтелектуального потенціалу ВАТ «КВБЗ» і, відповідно,
його конкурентної переваги. Широкий спектр
навчальних програм, охоплює всі рівні професійної підготовки, що дозволяє плекати не тільки професіоналів, а й керівників.
Щоб стимулювати й підтримувати прагнення до вдосконалення діяльності, створена «Програма мотивації праці робітників
ВАТ «КВБЗ». У ній викладено розроблений
мотиваційний механізм стимулювання праці
й соціальний пакет з урахуванням положень
колективного договору.
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Крюковский вагоностроительный завод —
это уникальное высокотехнологическое предприятие с полным циклом производства, многопрофильное, являющееся центром разработки
наиболее современных технологий, благодаря
чему занимает ведущие позиции не только в
Украине, но и за ее пределами.
Корпоративное сознание, корпоративная
культура, понимание своей значимости в процессе жизнедеятельности предприятия — это
основная база и отправная точка для позитивных изменений, обеспечивающих его устойчивую деятельность и развитие.
Более 10 лет на предприятии успешно функционирует система качества на основе международного стандарта ISO 9001.
Руководством разработана и утверждена «Политика в области качества», с которой ознакомлены все сотрудники, поставщики и потребители.
Она определяет основные цели, задачи и пути
их осуществления, направленные на стабильное
поддержание намеченного уровня качества производимой продукции, с последующим его улучшением и совершенствованием производства.
Существование и выполнение внутренних
стандартов значительно повышает эффективность предприятия, снижает затраты и риски
при стабильном росте.
Следуя стратегии и политике, лидеры и персонал инициируют разработку и внедрение экологических программ, способствующих экологической безопасности производства и снижению
вредного воздействия на окружающую среду.
Для каждого направления усовершенствования процессов, касающегося вопросов работы с персоналом, установлены перспективные
цели, соответствующие кадровой и социальной
политике, стратегии.
Система постоянного повышения квалификации работников — основа высокого интеллектуального потенциала ОАО «КВСЗ» и, соответственно, его конкурентного преимущества.
Широкий спектр учебных программ, охватывает
все ступени профессиональной подготовки, что
позволяет растить не только профессионалов,
но и руководителей.
Для стимулирования и поддержания стремления к совершенствованию деятельности создана «Программа мотивации труда работников
ОАО «КВСЗ». В ней изложен разработанный мотивационный механизм стимулирования труда и
социальный пакет с учетом положений коллективного договора.

Созданы все условия для культурно-духовной
жизни коллектива. Работает Совет ветеранов,
оказывающий поддержку заводским пенсионерам, а также отдел по работе с молодежью.
В рамках расширения партнерских отношений
ОАО «КВСЗ» выступило инициатором создания
профильного объединения вагоностроительных
предприятий Украины. В мае 2008 г. состоялось
первое собрание, на котором принято решение о
создании «Ассоциации производителей и потребителей железнодорожной техники».
Сотрудничество с Украинской ассоциацией
качества и участие в национальных и международных мероприятиях по качеству является
стимулом для развития, дальнейшего совершенствования, ведь ситуация, сложившаяся в
экономике, не позволяет остановиться ни на минуту. Девиз предприятия — «Опережая время!».
Именно это дает возможность заводу не только
сохранять ведущие позиции в отечественном
машиностроении, но и инвестировать прибыль
в развитие производства, его модернизацию,
создавать новые рабочие места, укреплять свой
авторитет на мировом рынке.
Результаты деятельности
Качественные и количественные показатели продукции ОАО «КВСЗ» при сравнении с
другими предприятиями отрасли значительно
выше. Объем производства товарной продукции в сравнительных ценах за 2007 г. составил
1973605,8 тыс. грн., за 8 месяцев 2008 г. —
2322926,4 тыс. грн.
Положительной является тенденция увеличения доли постоянных потребителей в течение
2004–2007 гг.
В 2 раза увеличилась зарплата в период
с 2005 по 2007 гг.
Выработка на одного работающего в 2007 г.
по сравнению с 2001 г. возросла почти в 5 раз.
Использование ресурсов в течение 2003–
2007 гг. уменьшилось: воды — в 1,5 раза и
газа — в 1,4 раза, при увеличении объемов производства почти в 2 раза.
Наблюдается устойчивая положительная
тенденция возрастания рентабельности продаж.
Развивается благотворительная деятельность, направленная на поддержание детейсирот, ветеранов войны, инвалидов, медицинских и образовательных учреждений. За
2005–2007 гг. на эти цели выделено почти
4,5 млн. грн.

Створено всі умови для культурнодуховного життя колективу. Працює Рада
ветеранів, яка надає підтримку заводським
пенсіонерам, а також відділ роботи з молоддю.
У межах розширення партнерських відносин ВАТ «КВБЗ» виступило ініціатором створення профільного об’єднання вагонобудівних підприємств України. У травні 2008 р.
відбулися перші збори, на яких було прийняте
рішення про створення «Асоціації виробників
і споживачів залізничної техніки».
Співпраця з Українською асоціацією якості й участь у національних і міжнародних
заходах з якості є стимулом до розвитку, подальшого вдосконалення, адже ситуація, що
склалася у економіці, не дозволяє зупинятися ані на хвилину. Девіз підприємства — «Випереджаючи час!». Саме це дає можливість
заводу не тільки зберігати провідні позиції
у вітчизняному машинобудуванні, але й інвестувати прибуток у розвиток виробництва,
його модернізацію, створювати нові робочі
місця, зміцнювати свій авторитет на світовому ринку.
Результати діяльності
Якісні і кількісні показники продукції
ВАТ «КВБЗ» при порівнянні з іншими підприємствами галузі є значно вищими. Обсяг виробництва товарної продукції у порівняних
цінах за 2007 р. склав 1973605,8 тис. грн., за
8 місяців 2008 р. — 2322926,4 тис. грн.
Позитивною є тенденція зростання долі
постійних споживачів впродовж 2004–2007 рр.
У 2 рази зросла заробітна плата за період
з 2005 по 2007 рр.
Виробіток на одного працюючого у 2007 р.
порівняно з 2001 р. зріс майже у 5 разів.
Використання ресурсів протягом 2003–
2007 рр. зменшилося: води — у 1,5 рази
і газу — у 1,4 рази, при зростанні обсягів
виробництва майже у 2 рази.
Спостерігається стійка позитивна тенденція зростання рентабельності продажів.
Набуває розвитку благодійна діяльність,
спрямована на підтримку дітей-сиріт, ветеранів війни, інвалідів, медичних та навчальних закладів. За 2005–2007р.р. на такі цілі
виділено майже 4,5 мл. грн.
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Донченко Анатолій Володимирович —
директор ДП «Український науководослідний інститут вагонобудування».
Якість — це основний принцип, на якому Ґрунтується діяльність ДП «УкрНДІВ». Унікальні наукові
розробки інституту впроваджені майже в усіх
вагонах, виготовлених в Україні та Російській
Федерації. Наполегливість, постійне удосконалення
системи управління, дух новаторства і професіоналізм дозволяють інституту ефективно працювати на розвиток економіки України.

Донченко Анатолий Владимирович —
директор ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения».

Державне підприємство

«Український
науково-дослідний
інститут
вагонобудування»

Государственное
предприятие

«Украинский научноисследовательский
институт
вагоностроения»

Качество — это основной принцип, на котором
основывается деятельность ГП «УкрНИИВ». Уникальные научные разработки института внедрены
почти во всех вагонах, изготовленных в Украине и
Российской Федерации. Настойчивость, постоянное
совершенствование системы управления, дух новаторства и профессионализм позволяют институту эффективно работать на развитие экономики Украины.

Переможець 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі — 4*» (2008).

Победитель 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Малые и средние предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе — 4*» (2008).

Член Української асоціації якості з 1999 р.
Член Клубу лідерів якості України з 2006 р.

Член Украинской ассоциации качества с 1999 г.
Член Клуба лидеров качества Украины с 2006 г.

Рік заснування: 1961.
Кількість працюючих: 165.
Основні види діяльності: науково-дослідницька діяльність в галузі вантажного і пасажирського вагонобудування, тепловозів,
електровозів, електро- та дизель-поїздів
приміського сполучення, магістрального та
відомчого залізничного транспорту, вагонів
метрополітену та трамваїв; сертифікація та
випробування продукції вагонобудування;
технічне діагностування продукції транспортного машинобудування.

Год основани: 1961.
Количество работающих: 165.
Основные виды деятельности: научноисследовательская деятельность в области
грузового и пассажирского вагоностроения,
тепловозов, электровозов, електро- и дизель-поездов пригородного соединения,
магистрального и ведомственного железнодорожного транспорта, вагонов метрополитена и трамваев; сертификация и испытание продукции вагоностроения; техническое
диагностирование продукции транспортного
машиностроения.

вул. І.Приходька, 33, м. Кременчук,
Полтавська обл., 39621, Україна
Тел.: +38 (05366) 6 23 32
Факс: +38 (05366) 6-10-36
E-mail: office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net

ул. И.Приходько, 33, г. Кременчуг,
Полтавская обл., 39621, Украина
Тел.: +38 (05366) 6 23 32
Факс: +38 (05366) 6-10-36
E-mail: office@ukrndiv.kremen.ukrtel.net
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Основные сильные стороны
ГП «УкрНИИВ» — единственный в Украине НИИ
в области подвижного состава магистрального и
ведомственного железнодорожного транспорта
с мощными научно-исследовательскими лабораториями и научно-исследовательскими отделами
по основным направлениям деятельности.
Политика и стратегия ГП «УкрНИИВ» ориентированы на настоящие и будущие интересы,
нужды и ожидания большинства заинтересованных сторон и введены в деятельность института
через миссию, видение и систему ценностей.
Удовлетворение нужд и ожиданий производителей подвижного состава магистрального и
ведомственного железнодорожного транспорта
и тех, кто его эксплуатирует, позволит удерживать лидирующие позиции среди организаций
области.
Уникальные научные разработки института
внедрены почти во всех вагонах, изготовленных
в Украине и Российской Федерации. Институт получил 183 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, 84 из которых внедрены в производство.
Кадровая политика базируется на системном
подходе и отвечает общей стратегии и системе
ценностей института. На основании анализа организационной структуры, политики и стратегии, планов
резерва кадров, изучения пожеланий сотрудников,
разрабатываются планы обучения персонала. Постоянно определяется уровень понимания сотрудниками целесообразности и важности деятельности и вклада в достижение общих целей.
Постоянно возрастают объемы работ, имидж
и основные деловые показатели института, что
положительно влияет на материальное обеспечение его деятельности и моральное состояние
коллектива. В планах развития института значительное внимание уделяется расширению
номенклатуры научно-технических услуг для машиностроительной и транспортной областей по
следующим направлениям: локомотивостроение
и эксплуатация тягового подвижного состава; моторвагонный подвижной состав (строительство и
эксплуатация); подвижной состав для скоростного движения; колея и путевая техника.
На сегодня в структуру института входит
48 подразделений, в том числе 2 самостоятельные научно-исследовательские лаборатории
(НИЛ) и 3 научно-исследовательских отдела по
основным направлениям деятельности, в которые входит 14 НИЛ, включающие 15 групп.

Основні сильні сторони
ДП «УкрНДІВ» — єдиний в Україні науководослідний інститут в галузі рухомого складу
магістрального та відомчого залізничного
транспорту з потужними науково-дослідними лабораторіями та науково-дослідними відділами
за основними напрямками діяльності.
Політика і стратегія ДП «УкрНДІВ» орієнтовані на теперішні та майбутні інтереси, потреби та
очікування переважної більшості зацікавлених
сторін і впроваджені в діяльність інституту через
місію, бачення та систему цінностей. Задоволення потреб та очікувань виробників рухомого
складу магістрального та відомчого залізничного транспорту і тих, хто його експлуатує надасть
можливість утримувати лідируючі позиції серед
організацій галузі.
Унікальні наукові розробки інституту впроваджені майже в усіх вагонах, виготовлених в
Україні та Російській Федерації. Інститут отримав 183 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 84 з яких впроваджено у виробництво.
Кадрова політика базується на системному
підході й відповідає загальній стратегії та системі цінностей інституту. На підставі аналізу організаційної структури, політики і стратегії, планів
резерву кадрів, вивчення побажань співробітників, розробляються плани навчання персоналу.
Постійно визначається рівень розуміння співробітниками доцільності й важливості діяльності
та внеску в досягнення загальних цілей.
Постійно зростають обсяги робіт, імідж та
основні ділові показники інституту, що позитивно впливає на матеріальне забезпечення
його діяльності та моральний стан колективу.
В планах розвитку інституту значна увага приділяється розширенню номенклатури науковотехнічних послуг для машинобудівної та транспортної галузей за наступними напрямками:
локомотивобудування та експлуатація тягового рухомого складу; моторвагонний рухомий
склад (будування та експлуатація); рухомий
склад для швидкісного руху; колія та колійна
техніка.
На сьогодні до структури інституту входить
48 підрозділів, у тому числі 2 самостійні науководослідні лабораторії (НДЛ) та 3 науково-дослідних
відділи за основними напрямками діяльності, до
яких входить 14 НДЛ, що включають 15 груп.
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Основними процесами діяльності ДП «УкрНДІВ»
є наукові розробки, дослідження, випробування
продукції, технічне діагностування, сертифікація
продукції вагонобудування, розробка НД до продукції чи методів її випробувань, метрологічне
забезпечення. Споживачами його продукції переважно є вітчизняні підприємства і організації. Налагоджена тісна співпраця з російським
Регістром на залізничному транспорті, а також
з ВАТ «Російські залізниці», провідними підприємствами і організаціями РФ, а також з фірмами
Молдови, Ірану, Італії, Польщі, Чехії, Німеччини,
Франції, США та інших держав.
ДП «УкрНДІВ» — головна організація зі
стандартизації за напрямком «Рухомий склад
магістрального та відомчого залізничного транспорту» та ТК-83 «Вагони».
Випробувальний центр ДП «УкрНДІВ», акредитований НААУ на відповідність вимогам ДСТУ
ISO/IEC 17025:2006, а також має ліцензію Державного департаменту пожежної безпеки МНС
України. Крім того, це — єдиний в Україні випробувальний центр, який акредитований Регістром
сертифікації на федеральному залізничному
транспорті РФ та має Свідоцтво на проведення
робіт з діагностування вантажних вагонів на всій
території країн СНД та Балтії.
ДП «УкрНДІВ» є госпрозрахунковим підприємством та має статус стратегічної організації для безпеки та економіки України. Основними
джерелами формування та надходження коштів
є чистий прибуток за звітний рік, перерозподілений прибуток минулих періодів, амортизаційні
відрахування.
Для проведення щорічного стратегічного
планування діяльності інституту проводиться
аналіз виконання внутрішніх показників. Також
враховуються відгуки та пропозиції замовників,
вивчення світового досвіду, дані про тенденції
у соціальних, екологічних, правових питаннях,
інформація щодо науково-технічного розвитку.
З метою поліпшення якості в ДП «УкрНДІВ»
впроваджена СУЯ, яка у 2005 р. сертифікована на відповідність вимогам стандарту ДСТУ
ISO 9001-2001.
У ДП «УкрНДІВ» щомісячно проводяться Дні
якості, на які запрошуються всі керівники структурних підрозділів. На цих нарадах розглядаються питання щодо виконання політики та стратегії,
результатів аналізування діючої СУ і проведення
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Основными процессами деятельности Государственного предприятия «УкрНИИВ» являются
научные разработки, исследования, испытания
продукции вагоностроения, техническое диагностирование, сертификация продукции, разработка НД
к продукции или методам ее испытаний, метрологическое обеспечение. Потребителями его продукции преимущественно становятся отечественные
предприятия и организации. Налажено тесное сотрудничество с российским Регистром на железнодорожном транспорте, а также с ОАО «Российские
железные дороги», ведущими предприятиями и
организациями РФ, а также с фирмами Молдовы,
Ирана, Италии, Польши, Чехии, Германии, Франции,
США и других государств.
ГП «УкрНИИВ» — главная организация по
стандартизации по направлению «Подвижной состав магистрального и ведомственного железнодорожного транспорта» и ТК-83 «Вагоны».
Испытательный центр ГП «УкрНИИВ», аккредитован НААУ на соответствие требованиям
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, а также имеет лицензию Госдепартамента пожарной безопасности
МЧС Украины. Кроме того, это — единственный
в Украине испытательный центр, который аккредитован Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте РФ и имеет
Свидетельство на осуществление работ по диагностированию грузовых вагонов на всей территории стран СНГ и Балтии.
ГП «УкрНИИВ» является хозрасчетным предприятием и имеет статус стратегической организации для безопасности и экономики Украины.
Основные источники формирования и поступления средств — чистая прибыль за отчетный год,
перераспределенная прибыль прошлых периодов, амортизационные отчисления.
Для проведения ежегодного стратегического
планирования деятельности института проводится анализ выполнения внутренних показателей. Также учитываются отзывы и предложения
заказчиков, изучение мирового опыта, данные о
тенденциях в социальных, экологических, правовых вопросах, информация относительно научнотехнического развития.
С целью улучшения качества в ГП «УкрНИИВ»
внедрена СМК, которая в 2005 г. сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ДСТУ
ISO 9001-2001.
В ГП «УкрНИИВ» ежемесячно проводятся Дни
качества, на которые приглашаются все руководители структурных подразделений. На этих сове-

щаниях рассматриваются вопросы относительно
выполнения политики и стратегии, результатов
анализа действующей СУ и проведения внутренних
аудитов СУ, рассмотриваются результаты проведенного анкетирования сотрудников, коллективно
разрабатываются действия по усовершенствованию процессов деятельности института.
Директор и его заместитель по научной работе
регулярно анализируют опыт внедрения этого подхода в ГП «УкрНИИВ», а также изучают опыт внедрения подобных подходов на других предприятиях.
Кадровая политика, стратегия и планы управления и усовершенствования человеческих ресурсов формируются исходя из общей политики
и стратегии ГП «УкрНИИВ».
Вопрос поощрения, забота о персонале всегда являются первоочередными для лидеров
ГП «УкрНИИВ». Зарплата сотрудникам выплачивается ежемесячно, осуществляется ежемесячное их
премирование: за высокие достижения в работе, за
выполнение особо важных работ в определенный
срок, за основные производственные результаты;
вознаграждается получение патентов на изобретения, публикации научно-технических статей, доклады на конференциях, семинарах и т.д.
Связи с общественными, научными организациями, органами государственной власти
поддерживаются путем обмена информацией,
предоставления благотворительной помощи (городскому комитету общества Красного Креста,
помощь автотранспортом правоохранительным
органам, воинам-интернационалистам, чернобыльцам, Ассоциации «Новый дом»).
Результаты деятельности
Институт работает стабильно. Так, объем работ с 2000 по 2007 г. увеличился в 16 раз, а численность персонала — почти в 4 раза. Увеличение
объемов производства позволило значительно
восстановить оснащение института современной
вычислительной техникой и испытательным оборудованием, а также дало возможность за счет
предприятия повышать квалификацию сотрудников в аспирантуре, магистратуре, на разных курсах в учебных центрах. Расходы на это (по сравнению с 2006 г.) увеличились почти в 2 раза, что
положительно влияет на уровень капитализации
института. Одним из показателей активной социальной политики является увеличение рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.

внутрішніх аудитів СУ, розгляд результатів проведеного анкетування співробітників, колективно розробляються дії з удосконалення процесів
діяльності інституту.
Директор та його заступник з наукової роботи регулярно аналізують досвід впровадження
цього підходу в ДП «УкрНДІВ», а також вивчають досвід впровадження подібних підходів на
інших підприємствах.
Кадрова політика, стратегія та плани управління і вдосконалення людських ресурсів формуються виходячи із загальної політики і стратегії
ДП «УкрНДІВ».
Питання заохочення, піклування про персонал завжди є першочерговими для лідерів
ДП «УкрНДІВ». Зарплата співробітникам виплачується щомісячно, здійснюється щомісячне їх
преміювання: за високі досягнення у праці, за
виконання особливо важливих робіт у певний
строк, за основні виробничі результати; винагороджується одержання патентів на винаходи,
публікації науково-технічних статей, доповіді на
конференціях, семінарах і т. п.
Зв’язки з громадськими, науковими організаціями, органами державної влади підтримуються шляхом обміну інформацією, надання
благодійної допомоги (міському комітету товариства Червоного Хреста, допомога автотранспортом правоохоронним органам, воїнамінтернаціоналістам, чорнобильцям, Асоціації
«Новий дім»).
Результати діяльності
Інститут працює стабільно. Так, обсяг робіт з
2000 по 2007 р. збільшився в 16 разів, а чисельність персоналу — майже в 4 рази. Збільшення
обсягів виробництва дозволило значно відновити оснащення інституту сучасною обчислювальною технікою і випробувальним обладнанням,
а також дало змогу за рахунок підприємства
підвищувати кваліфікацію співробітників у аспірантурі, магістратурі, на різних курсах в учбових центрах. Витрати на це (порівняно з 2006 р.)
збільшилися майже у 2 рази, що позитивно
впливає на рівень капіталізації інституту. Одним з показників активної соціальної політики
є збільшення робочих місць для працевлаштування інвалідів.
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Афанасьєв Борис Володимирович — директор
КП «Сумське міське БТІ».
Ми прагнемо бачити своє підприємство національним лідером у сфері якості надання послуг
з технічної інвентаризації та реєстрації прав
власності на нерухоме майно, що створює своїм
працівникам необхідні умови для творчої, продуктивної, високооплачуваної роботи, а споживачам — задоволення від спілкування з нами.

Комунальне підприємство

«Сумське міське
бюро технічної
інвентаризації»

Афанасьев Борис Владимирович — директор
КП «Сумское городское БТИ».
Мы стремимся видеть свое предприятие национальным лидером в сфере качества предоставления услуг по технической инвентаризации и
регистрации прав собственности на недвижимое
имущество, который создает своим работникам
необходимые условия для творческой, продуктивной, высокооплачиваемой работы, а потребителям — удовлетворение от общения с нами.

Переможець 13-го Українського національного конкурсу якості у номінації «Малі та середні підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2008).
Член Української асоціації якості з 2006 р.
Член Клубу лідерів якості України з 2007 р.

Победитель 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Малые и средние предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Член Украинской ассоциации качества с 2006 г.
Член Клуба лидеров качества Украины с 2007 г.

Рік заснування: 1944.
Кількість співробітників: 126.
Основні види діяльності: технічна інвентаризація та реєстрація права власності на об’єкти
нерухомого майна.

Год основания: 1944.
Количество сотрудников: 126.
Основные виды деятельности: техническая
инвентаризация и регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества.

вул. Садова, 33,
м. Суми, 40030, Україна
Тел./факс: +38 (0542) 22 33 42.
E-mail: bti@vciti.sumy.ua
www.bti.sumy.ua

ул. Садовая, 33,
г. Сумы, 40030, Украина
Тел./факс: +38 (0542) 22 33 42.
E-mail: bti@vciti.sumy.ua
www.bti.sumy.ua

Коммунальное
предприятие

«Сумское
городское бюро
технической
инвентаризации»
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Основные сильные стороны
Для реализации политики и стратегии
КП «Сумское городское БТИ» при личном участии
всех лидеров разработана, внедрена и постоянно совершенствуется интегрированная система
управления предприятием (по стандартам: ДСТУ
ISO 9001:2001, MC SA 8000, MC ISO 27000).
В Бюро введены стандарты высоко этического
обслуживания клиентов, постоянно совершенствуются услуги на основе изучения нужд потребителей. По результатам изучения уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг,
предоставляемых в сфере технической инвентаризации недвижимого имущества, систематически
пересматриваются политика и стратегия.
С целью создания дополнительной ценности
для потребителя из года в год расширяются партнерские взаимоотношения.
Для обеспечения максимального комфорта
клиентов компанией разработан ряд сопутствующих услуг (консультации по вопросам технической
инвентаризации, юридические консультации).
Разработана и внедрена методика изучения степени удовлетворенности заказчиков, и
постоянно совершенствуется методика взаимосвязи персонала (в первую очередь лидеров)
с потребителями.
Все категории персонала охвачены разными
видами обучения, направленного на повышение
качества предоставления услуг, используются
передовые методики стимулирования качественного предоставления услуг, в частности, личный
знак качества.

Основні сильні сторони
Для реалізації політики та стратегії
КП «Сумське міське БТІ» за особистою участю всіх лідерів розроблена, впроваджена та
постійно вдосконалюється інтегрована система управління підприємством (за стандартами: ДСТУ ISO 9001:2001, MC SA 8000, MC
ISO 27000).
У Бюро впроваджені стандарти високо етичного обслуговування клієнтів, постійно удосконалюються послуги на основі вивчення потреб
споживачів. За результатами вивчення рівня
задоволеності споживачів якістю послуг, які
надаються у сфері технічної інвентаризації нерухомого майна, систематично переглядаються
політика і стратегія.
З метою створення додаткової цінності
для споживача з року в рік розширюються
партнерські взаємини.
Для забезпечення максимального комфорту клієнтів компанією розроблено ряд
супутніх послуг (консультації з питань технічної
інвентаризації, юридичні консультації).
Розроблена та впроваджена методика
вивчення ступеню задоволеності замовників,
та постійно удосконалюється методика
взаємозв‘язку персоналу (в першу чергу лідерів)
і споживачів.
Всі категорії персоналу охоплені різними
видами навчання, спрямованого на підвищення
якості надання послуг, впроваджені передові
методики стимулювання до якісного надання
послуг, зокрема, особистий знак якості.

Внедряются новые международные стандарты, новые виды услуг относительно социальной
ответственности и защиты информационных технологий.
Результаты деятельности
Персонал КП «Сумское городское БТИ» удовлетворен оплатой труда и премиями.

Впроваджуються нові міжнародні стандарти, нові види послуг щодо соціальної
відповідальності та захисту інформаційних
технологій.
Результати діяльності
Персонал КП «Сумське міське БТІ» задоволений оплатою праці та преміями.

Активы компании за 2004-2008 гг. возросли
в 4 раза.

Активи компанії за 2004-2008 рр. зросли
у 4 рази.

Общий объем предоставленных услуг
с 2005 г. вырос в 2,2 раза, а объем прибыли за
тот же период — в 2,6 раза.

Загальний обсяг наданих послуг з 2005 р.
збільшився у 2,2 раза, а обсяг прибутку за той
же період — у 2,6 раза.

Уплата налогов в Госбюджет в 2007 г. возросла в 1,7 раз по сравнению с 2006 г.

Сплата податків до Держбюджету в 2007 р.
зросла у 1,7 разів порівняно з 2006 р.
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Скворцов Геннадій Павлович — начальник
ДП «Іллічівський морський торговельний порт».
Висока якість послуг Іллічівського морського
торговельного порту і активна маркетингова
політика забезпечують стабільність його лідируючих позицій в галузі.
Скворцов Геннадий Павлович — начальник
ГП «Ильичевский морской торговый порт».
Высокое качество услуг Ильичевского морскоготоргового порта и активная маркетинговая
политика обеспечивают стабильность его лидирующих позиций в отрасли.

Державне підприємство

«Іллічівський
морський
торговельний порт»

Государственное предприятие

«Ильичевский
морской
торговый порт»

Лауреат 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі – 4*» (2008).
Член Української асоціації якості з 2000 р.
Член Клубу лідерів якості України з 2001 р.
Рік заснування: 1958.
Кількість працівників: 7015.
Основні види діяльності: перевантаження, зберігання, підготовка різноманітних
вантажів, транспортно-експедиторське
обслуговування, перевезення контейнерів по
Україні, країнах СНД і Європи великовантажними автомобілями.

Лауреат 13-го Украинского национального конкурса качества в номинации «Большие предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Член Украинской ассоциации качества с 2000 г.
Член Клуба лидеров качества Украины с 2001 г.
Год основания: 1958.
Количество работающих: 7015.
Основные виды деятельности: перегрузка,
хранение, подготовка различных грузов, транспортно-экспедиторское обслуживание, перевозка контейнеров по Украине, странам СНГ
и Европы крупногрузовыми автомобилями.

вул. Праці, 6, м. Іллічівськ,
Одеська обл., 68001, Україна
Тел.: +38 (048) 760 86 00
Факс: +38 (048) 760 06 06
E-mail: port@ilport.com.ua
www.ilport.com.ua

ул. Труда, 6, г. Ильичевск,
Одесская обл., 68001, Украина
Тел.: +38 (048) 760 86 00
Факс: +38 (048) 760 06 06
E-mail: port@ilport.com.ua
www.ilport.com.ua
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Основные сильные стороны
Порт оперативно реагирует на потребности
рынка и каждый год увеличивает долю контейнеров в грузообороте, обеспечивает высокую интенсивность обработки грузов на всех терминалах
и комплексах, современный уровень выполнения
портовых работ, благодаря квалифицированному
персоналу, а также защиту окружающей среды на
территории и в акватории порта.
Ильичевский порт играет ведущую роль среди украинских портов в интермодальных перевозках.
Создан комплекс по стафированию контейнеров и «единый офис», что позволяет предоставлять клиентам полный комплекс услуг по
загрузке контейнеров и быстрому выполнению
всех необходимых формальностей при выпуске
контейнеров из порта.
Разработана и выполняется программа развития порта до 2015 г. Внедрена и сертифицирована СМК на основе МС ІSО 9001.
Ильичевский порт — надежный партнер
и перспективный объект инвестирования. Активно реформируясь, совершенствуя механизмы
управления, порт внедряет самые современные
технологии переработки грузов, осваивает новые
грузопотоки, расширяет номенклатуру грузов.

Основні сильні сторони
Порт оперативно реагує на потреби ринку і
щороку збільшує частку контейнерів у вантажообігу, забезпечує високу інтенсивність оброблення вантажів на всіх терміналах і комплексах й
сучасний рівень виконання портових робіт, завдяки кваліфікованому персоналу, а також захист навколишнього середовища на території та
в акваторії порту.
Іллічівський порт відіграє провідну роль серед українських портів в інтермодальних перевезеннях.
Створений комплекс по стафіруванню контейнерів і «єдиний офіс», що дозволяє надавати
клієнтам повний комплекс послуг із завантаження контейнерів та швидкого виконання всіх
необхідних формальностей при випуску контейнерів з порту.
Розроблена і виконується програма розвитку
порту до 2015 р. Впроваджена і сертифікована
СУЯ на основі МС ІSО 9001.
Іллічівський порт — надійний партнер і перспективний об’єкт інвестування. Активно реформуючись, удосконалюючи механізми управління,
порт впроваджує найсучасніші технології переробки вантажів, освоює нові вантажопотоки,
розширює номенклатуру вантажів.

Результаты деятельности
Ильичевский порт — лидер среди украинских портов по перевалке сухих грузов и занимает третье место по общей переработке грузов.
За 9 месяцев 2008 г. претензий от потребителей не поступало.
Чистая прибыль в 2007 г. возросла в 36 раз,
а уровень рентабельности — на 94% по сравнению с 2006 г.
Среднемесячная зарплата в 2008 г. увеличилась на 63 % по сравнению с 2007 г.
Темпы роста перегрузки контейнеров ежегодно в течение 2001–2008 гг. увеличиваются на
30–60 %, а перегрузка автомобильной техники
возросла более чем в 2 раза.
Значительные суммы направляються на повышение уровня социально-бытового обеспечения портовиков и их семей.
Финансирование оздоровления работников,
их детей и пенсионеров порта в 2007 г. возросло
на 16 % по сравнению с 2006 г.
Согласно программы строительства жилья
для работников порта в 2008 г. введен в эксплуатацию жилой дом на 36 квартир и начато
строительство еще одного нового дома.

Результати діяльності
Іллічівський порт — лідер серед українських
портів з перевалки сухих вантажів і посідає третє місце за загальним переробленням вантажів.
За 9 місяців 2008 р. претензій від споживачів не надходило.
Чистий прибуток у 2007 р. зріс у 36 разів,
а рівень рентабельності — на 94% порівняно
з 2006 р.
Середньомісячна зарплата у 2008 р. зросла
на 63 % порівняно з 2007 р.
Темпи зростання перевантаження контейнерів щороку впродовж 2001–2008 рр. збільшуються на 30–60 %, а перевантаження автомобільної
техніки зросло більш як у 2 рази.
Значні суми спрямовуються на підвищення
рівня соціально-побутового забезпечення портовиків та їхніх родин.
Фінансування оздоровлення працівників, їхніх дітей та пенсіонерів порту в 2007 р. зросло на
16 % порівняно з 2006 р.
Згідно програми будівництва житла для працівників порту у 2008 р. введений в експлуатацію житловий будинок на 36 квартир і розпочато
будівництво ще одного нового будинку.
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Дорошенко Віталій Опанасович — голова правління, генеральний директор ВАТ «ДБК-3». Дійсний член Академії будівництва України (АБУ),
дійсний член Української академії наук (УАН).
Заслужений будівельник України. Нагороджений орденом «За заслуги» II, III ступеня (1998,
2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України (2000).
Житлове будівництво — це сфера діяльності в
ім’я людей і для людей. Колектив ВАТ «ДБК-3»
робить все для того, щоб кожна сім’я, яка
отримала квартиру у зведеному нами будинку, відчула тепло наших сердець і була посправжньому щасливою.

Відкрите акціонерне
товариство

«Домобудівний
комбінат № З»

АТ ХК «Київміськбуд»

Открытое
акционерное общество

«Домостроительный
комбинат №3»
АО ХК «Киевгорстрой»

Дорошенко Виталий Афанасьевич — председатель правления, генеральный директор
ОАО «ДСК-3». Действительный член Академии
строительства Украины (АСУ), действительный
член Украинской академии наук (УАН). Заслуженный строитель Украины. Награжден орденом «За
заслуги» II, III степени (1998, 2003), Почетной грамотой Кабінета Министров Украины (2000).
Жилищное строительство — это сфера деятельности во имя людей и для людей. Коллектив
ОАО «ДСК-3» делает все для того, чтобы каждая семья, получившая квартиру в возведенном
нами доме, ощутила тепло наших сердец и была
по-настоящему счастливой.

Лауреат 13-го Українського національного
конкурсу якості (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі – 4*» (2008).

Лауреат 13-го Украинского национального
конкурса качества (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).

Рік заснування: 1961.
Кількість працівників: понад 2000.
Основні види діяльності: будівництво.

Год основания: 1961.
Количество работающих: более 2000.
Основные виды деятельности: строительство.

пр-т Відрадний, 103,
м. Київ, 03061, Україна
Тел.: +38 (044) 497 34 16
Факс: +38 (044) 497 96 25
E-mail: qualit@dsk3.kiev.ua

пр-т Отрадный, 103,
г. Киев, 03061, Украина
Тел.: +38 (044) 497 34 16
Факс: +38 (044) 497 96 25
E-mail: qualit@dsk3.kiev.ua
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Основные сильные стороны
Лидерами ОАО «ДСК-3» разработаны миссия, видение и ценности, внедрена и постоянно
совершенствуется система управления качеством на основе ДСТУ ISO 9001-2001.
Политика и стратегия развития предприятия
ориентирована на усовершенствование деятельности, удовлетворение нужд потребителей,
партнеров, персонала, повышение имиджа.
Руководство предприятия инициирует, поддерживает и мотивирует персонал к деятельности по усовершенствованию, что регламентируется внутренними документами.
Деятельность компьютеризирована, и это
стало эффективным средством организации работы, формирования информационных потоков,
разрабатывается и закупается программное
обеспечение.
Введен ряд новейших технологий в проектировании и строительстве.
Динамично развиваются деловые отношения с заказчиками и субподрядчиками.
Персонал компании систематически проходит обучение, повышая свою компетентность.
На командном и индивидуальном уровнях используется потенциал работников компании.
Деятельность предприятия ориентирована
на достижение значительных социальных результатов по отношению к своему персоналу, это
задокументировано в Коллективном договоре
предприятия (Профсоюзами он признан лучшим
в г. Киеве и отмечен третьей премией в Украине).
ОАО «ДСК-3» обеспечивает гарантийное обслуживание всех построенных объектов.
Результаты деятельности
Прибыль предприятия за 2007 г. составляет
164% по сравнению с 2005 г.
В 2006 г. ОАО «ДСК-3» ввело в эксплуатацию
149 988 м2, а в 2007 г. — 152 066 м2 жилья.
Возросла средняя заработная плата, которая за последний год составляет 2570 грн.
Проектная мощность завода железобетонных изделий возросла до 125,3 тыс. м3 сборного
железобетона в год.
ОАО «ДСК-3» активно участвует в выполнении государственных социальных программ.
Только в 2007 г. построено около 54,5 тыс. м2 качественного социального жилья по доступным
для киевлян ценами.
В 2007 г. количество письменных обращений
от инвесторов уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2005 г.
Создана база данных поставщиков, оценивание которых осуществляется на этапе отбора
по многим критериям.

Основні сильні сторони
Лідерами ВАТ «ДБК-3» розроблені місія,
бачення та цінності, впроваджена та постійно
вдосконалюється система управління якістю на
основі ДСТУ ISO 9001-2001.
Політика та стратегія розвитку підприємства
орієнтована на вдосконалення діяльності, задоволення потреб споживачів, партнерів, персоналу, підвищення іміджу.
Керівництво підприємства ініціює, підтримує та мотивує персонал до діяльності з удосконалення, що регламентується внутрішніми
документами.
Діяльність комп’ютеризована, що стало
ефективним засобом організації роботи, формування інформаційних потоків, розробляється
і закуповується програмне забезпечення.
Впроваджено низку новітніх технологій
у проектуванні та будівництві.
Динамічно розвиваються ділові стосунки із
замовниками та субпідрядними організаціями.
Персонал компанії систематично проходить
навчання, підвищуючи свою компетентність. На
командному та індивідуальному рівнях використовується потенціал працівників компанії.
Діяльність підприємства орієнтована на
досягнення значних соціальних результатів по
відношенню до свого персоналу, це задокументовано у Колективному договорі підприємства
(Профспілками його визнано кращим в м. Києві
та відзначено третьою премією в Україні).
ВАТ «ДБК-3» забезпечує гарантійне обслуговування всіх побудованих об’єктів.
Результати діяльності
Прибуток підприємства за 2007 рік складає
164% у порівнянні з 2005 роком.
У 2006 р. ВАТ «ДБК-3» ввело в експлуатацію
149 988 м2, а в 2007 році — 152 066 м2 житла.
Зросла середня заробітна плата, яка за
останній рік складає 2570 грн.
Проектна потужність заводу залізобетонних
виробів виросла до 125,3 тис. м3 збірного залізобетону на рік.
ВАТ «ДБК-3» бере активну участь у виконанні
державних соціальних програм. Тільки в 2007 р.
збудовано близько 54,5 тис. м2 якісного соціального житла за доступними для киян цінами.
У 2007 р. кількість письмових звернень
від інвесторів зменшилась у 2 рази порівняно
з 2005 р.
Створено базу даних постачальників, оцінювання яких здійснюється на етапі відбору за
багатьма критеріями.
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Машкін Леонід Іванович — директор
ДП «Кривбасстандартметрологія». Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, Почесний працівник Держспоживстандарту України, нагороджений нагрудним знаком Держспоживстандарту України «За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та
акредитації».
Ми — організація, яка основує свою діяльність
на лідерстві та залученні персоналу. Ми працюємо для тих, хто зробив ставку на якість. Забезпечення якості життя — пріоритет кожного
з нас!

Державне підприємство
«Криворізький державний
науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та
сертифікації»

Государственное
предприятие «Криворожский
государственный научнопроизводственный центр
стандартизации, метрологии
и сертификации»

Машкин Леонид Иванович — директор
ГП «Кривбасстандартметрология». Отмечен
Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, Почетный работник Госпотребстандарта
Украины, награжден нагрудным знаком Госпотребстандарта Украины «За заслуги в стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации».
Мы — организация, которая основывает свою
деятельность на лидерстве и привлечении персонала. Мы работаем для тех, кто сделал ставку
на качество. Обеспечение качества жизни —
приоритет каждого из нас!

Лауреат 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі – 4*» (2008).
Рік заснування: 1936.
Кількість працівників: 261.
Основні види діяльності: забезпечення реалізації державної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, захисту прав
споживачів, надання послуг з метрології,
випробування і сертифікація продукції, сертифікація систем управління, реєстрація технічних умов, інформаційно-консультативне
обслуговування.

Лауреат 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Малые и
средние предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Год основания: 1936.
Количество работающих: 261.
Основные виды деятельности: обеспечение
реализации государственной политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, защиты прав потребителей, оказание
услуг по метрологии, испытание и сертификация продукции, сертификация систем управления, регистрация технических условий, информационно-консультационное обслуживание.

вул. Орджонікідзе, 23, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50005, Україна
Тел.: +38 (056) 407 08 05
Факс: +38 (056) 407-08-03
E-mail: dcsms@ukrpost.ua
www.krivbasscenter.dp.ua

ул. Орджоникидзе, 23, г. Кривой Рог,
Днепропетровская обл., 50005, Украина
Тел.: +38 (056) 407 08 05
Факс: +38 (056) 407-08-03
E-mail: dcsms@ukrpost.ua
www.krivbasscenter.dp.ua
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Основные сильные стороны
ГП «Кривбасстандартметрология» динамично развивается, стремясь к признанию ведущими европейскими и мировыми структурами в
сфере технического регулирования.
Сформирована команда лидеров, которая
определяет приоритетные направления развития предприятия. Его миссией стало обеспечение
повышения качества жизни граждан Украины
методами технического регулирования.
Центр внедрил стандарты ДСТУ ISO 9001-2000,
ДСТУ ISO/IEC 17025 (аккредитованы испытательные подразделения и метрологическая служба).
Изучаются спрос и ожидания потребителей,
чтобы максимально удовлетворить их нужды,
создана гибкая система размещения в городе
пунктов по обслуживанию в минимально короткий срок. Население постоянно информируется
относительно безопасной продукции.
Существующая система мотивации и стимулирования направлена на привлечение
персонала к командной работе, его развитие,
повышение компетентности, карьерный рост и
самоутверждение. С целью выявления степени
удовлетворенности персонала и сбора информации о необходимых усовершенствованиях
систематически осуществляется анкетирование
работников.
Центр плодотворно сотрудничает с партнерами, укрепляет тесные длительные отношения.
Результаты деятельности
В течение 2005–2007 гг. почти в 1,5 раза
возрос чистый доход предприятия, более чем
в 1,5 раза возросла производительность труда по
направлениям (стандартизация и метрология).
Почти в 4 раза увеличилась динамика разработки национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами
ISO техническим комитетом ТК-9 «Руды железные
и марганцевые» со времени передачи ведения секретариата ДП «Кривбасстандартметрология».
Среднемесячная зарплата возросла в 1,8 раза, динамично увеличивается количество рабочих мест.
Возросли коэффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности, оборотности
активов, самофинансирования предприятия по
всем видам продукции, а также его ликвидность.
Повысился имиджевый рейтинг Центра.

Основні сильні сторони
ДП «Кривбасстандартметрологія» динамічно
розвивається, прагнучи до визнання провідними
європейськими та світовими структурами у сфері
технічного регулювання.
Сформована команда лідерів, яка визначає
пріоритетні напрямки розвитку підприємства.
Його місією визначено забезпечення підвищення
якості життя громадян України методами технічного регулювання.
Центр впровадив стандарти ДСТУ ISO 9001-2000,
ДСТУ ISO/IEC 17025 (акредитовані випробувальні підрозділи та метрологічна служба).
Вивчаються попит та очікування споживачів,
щоб максимально задовольнити їхні потреби,
створено гнучку систему розміщення в місті
пунктів з обслуговування у мінімально короткий
термін. Населення постійно інформується відносно безпечної продукції.
Існуюча система мотивації і стимулювання спрямована на залучення персоналу до
командної роботи, його розвиток, підвищення
компетентності, кар’єрне зростання і самоствердження. З метою виявлення рівня задоволеності
персоналу та збору інформації щодо необхідних
удосконалень систематично здійснюється анкетування працівників.
Центр плідно співпрацює з партнерами, зміцнює тісні довготривалі відносини.
Результати діяльності
Впродовж 2005–2007 рр. майже у 1,5 рази
збільшився чистий дохід, більш як у 1,5 рази
зросла продуктивність праці за напрямками
(стандартизація та метрологія).
Майже у 4 рази збільшилася динаміка розроблення національних стандартів України,
гармонізованих з міжнародними стандартами
ISO технічним комітетом ТК-9 «Руди залізні
й марганцеві» з часу передачі ведення секретаріату ДП «Кривбасстандартметрологія».
Середньомісячна зарплатня зросла в 1,8 рази,
динамічно збільшується кількість робочих місць.
Зросли коефіцієнти фінансової стійкості та
платоспроможності, обіговості активів, самофінансування підприємства за всіма видами продукції, а також ліквідність.
Підвищився іміджевий рейтинг Центру.
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Турчин Леонід Аркадійович — генеральний
директор АТЗТ «Науково-виробниче об’єднання «Созидатель».
Для працівників компанії будувати — більше
ніж просто професія. Вони — «созидатели»
і їхня місія — «созидать» комфортний життєвий простір, який відповідає вимогам ХХI століття. Філософія компанії базується на професійності співробітників, їх єдності, завзятій
праці і новітніх технологіях будівництва. Наш
головний принцип роботи — перебувати у постійному пошуку, наша усталена традиція —
жодного будинку без нововведень.

Акціонерне товариство
закритого типу «Наукововиробниче об’єднання

«Созидатель»

Акционерное общество
закрытого типа «Научнопроизводственное объединение

«Созидатель»

Турчин Леонид Аркадьевич — генеральный директор АОЗТ «Научно-производственное объединение «Созидатель»
Для работников компании строить — больше
чем просто профессия. Они — «созидатели»
и их миссия — «созидать» комфортное жизненное пространство, отвечающее требованиям
ХХI века. Философия компании базируется на
профессиональности сотрудников, их единстве,
упорной работе и новейших технологиях строительства. Наш главный принцип работы — находиться в постоянном поиске, наша устоявшаяся
традиция — ни одного дома без нововведений.

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі – 4*» (2008).
Член Української асоціації якості з 2007 р.
Рік заснування: 1987.
Кількість працівників: 820.
Основні види діяльності: проектування об’єктів
будівництва, реконструкції, технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд,
об’єктів соціальної сфери, комунального призначення й благоустрою; будівельно-монтажні
роботи, введення об’єктів в експлуатацію та їх
обслуговування; надання доступу до мережі
Internet, послуг з високоякісної телефонії та
IP-телебачення.
вул. Сєрова, 4,
м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Тел.: +38 (056) 778 54 15
Факс: +38 (056) 778 55 95
E-mail: center@sozidatel.dp.ua
www.sozidatel.dp.ua
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Финалист 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие
предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Член Украинской ассоциации качества с 2007 г.
Год основания: 1987.
Количество работающих: 820.
Основные виды деятельности: проектирование
объектов строительства, реконструкции, технического переоснащения предприятий, зданий
и сооружений, объектов социальной сферы,
коммунального назначения и благоустройства;
строительно-монтажные работы, введение
объектов в эксплуатацию и их обслуживание; предоставление доступа к сети Internet,
услуг по высококачественной телефонии
и IP-телевидению.
ул. Серова, 4,
г. Днепропетровск, 49000, Украина
Тел.: +38 (056) 778 54 15
Факс: +38 (056) 778 55 95
E-mail: center@sozidatel.dp.ua
www.sozidatel.dp.uа

Основные сильные стороны
На АОЗТ «НПО «Созидатель» внедрена
и сертифицирована СМК на основе международного стандарта ISO 9001:2000.
Ведется постоянная работа над снижением
себестоимости продукции за счет уменьшения
затрат.
Широко делегируются полномочия на всех
руководящих уровнях.
Осуществляется постоянный поиск лучшего
внешнего опыта в производственной деятельности.
Структура компании меняется так часто, как
этого требует развитие бизнеса.
Предприятие полностью перешло на электронный документооборот, что позволило сократить время на передачу информации и улучшить контроль выполнения.
Компания стремится применять в строительстве экологически дружественные технологии и материалы, энергосберегающие
технологии. Силами сотрудников предприятия
разрабатываются методики, программные продукты, механизмы. Быстро внедряется все прогрессивное в строительном бизнесе.
Используется четкая система проработки и
мониторинга рисков при составлении и реализации планов.
Департамент по управлению персоналом
возглавляет профессиональный психолог. На
предприятии внедрена программа «Семья»
(бесплатные консультации психолога для членов семей сотрудников), весь персонал охвачен
медицинским страхованием.
В течение всей деятельности предприятия
высокое качество его работ неоднократно отмечалось престижными наградами. В числе последних достижений компании — присуждение Международной награды «European Quality Award»
Результаты деятельности
Объем выполненных по генподряду работ
за 2005–2006 гг. увеличился в 2 раза.
За последние 2 года количество замечаний
инвесторов при сдаче объектов уменьшилось
почти в 3 раза.
Текучесть кадров в 2006 г. уменьшилась
в 2 раза по сравнению с 2004 г.
Производительность труда в 2006 г. возросла в 1,4 раза по сравнению с 2004 г.
За последние 5 лет в 2 раза повысилась
рентабельность собственного капитала.
В 3,4 раза по сравнению с 2003 г. возросли
затраты на охрану труда.
В 2,4 раза за последние 5 лет выросла среднемесячная зарплата.

Основні сильні сторони
На АТЗТ «НВО «Созидатель» впроваджена
і сертифікована СУЯ на основі міжнародного
стандарту ISO 9001:2000.
Ведеться постійна робота над зниженням
собівартості продукції за рахунок зменшення
витрат.
Широко делегуються повноваження на всіх
керівних рівнях.
Здійснюється постійний пошук кращого зовнішнього досвіду у виробничій діяльності.
Структура компанії змінюється так часто, як
цього вимагає розвиток бізнесу.
Підприємство цілком перейшло на електронний документообіг, що дозволило скоротити час
на передачу інформації і поліпшити контроль
виконання.
Компанія намагається застосовувати в будівництві екологічно дружні технології та матеріали, технології енергозбереження. Силами
співробітників підприємства розробляються
методики, програмні продукти, механізми.
Швидко впроваджується все прогресивне у будівельному бізнесі.
Використовується чітка система опрацювання і моніторингу ризиків при складанні й
реалізації планів.
Департамент з управління персоналом
очолює професійний психолог. На підприємстві
впроваджена програма «Родина» (безкоштовні
консультації психолога для членів родин співробітників), весь персонал охоплений медичним
страхуванням.
Впродовж всієї діяльності підприємства висока якість його робіт неодноразово відзначалася престижними нагородами. У числі останніх
досягнень компанії — присудження Міжнародної нагороди «European Quality Award».
Результати діяльності
Обсяг виконаних за генпідрядом робіт за
2005–2006 рр. збільшився в 2 рази.
За останні 2 роки кількість зауважень інвесторів при здачі об’єктів зменшилася майже в
3 рази.
Плинність кадрів у 2006 р. зменшилася в
2 рази порівняно з 2004 р.
Продуктивність праці в 2006 р. зросла в
1,4 рази порівняно з 2004 р.
За останні 5 років у 2 рази підвищилася рентабельність власного капіталу.
У 3,4 рази порівняно з 2003 р. зросли витрати на охорону праці.
У 2,4 рази за останні 5 років виросла середньомісячна зарплата.
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Державне підприємство
«Дніпропетровський
регіональний державний
науково-технічний центр
стандартизації, метрології
та сертифікації»

Государственное
предприятие
«Днепропетровский
региональный государственный научно-технический
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации»

Качанов Сергій Олександрович — генеральний
директор ДП «Дніпростандартметрологія».
Більш як вікова історія нашого підприємства тісно пов’язана з історією і розвитком
Придніпров’я. Багаторічний досвід і компетентність фахівців ДП «Дніпростандартметрологія», сучасні еталони і обладнання, випробувальна база, актуалізований фонд нормативних
документів є гарантом повного задоволення
вимог наших замовників, надання якісних послуг на високому науково-технічному рівні.
Девіз нашого підприємства: «До високої якості
життя — разом!».
Качанов Сергей Александрович — генеральный
директор ГП «Днепрстандартметрология».
Более чем вековая история нашего предприятия
тесно связана с историей и развитием Приднепровья. Многолетний опыт и компетентность
специалистов ГП «Днепрстандартметрология»,
современные эталоны и оборудование, испытательная база, актуализированный фонд нормативных документов являются гарантом полного
удовлетворения требований наших заказчиков,
предоставления качественных услуг на высоком научно-техническом уровне. Девиз нашего
предприятия: «К высокому качеству жизни —
вместе!».

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості в номінації «Великі підприємства» (2008).
Член Української асоціації якості з 2003 р.
Рік заснування: 1902.
Кількість працівників: 370.
Основні види діяльності: надання послуг з метрології, стандартизації, сертифікації, здійснення державного нагляду за додержанням
вимог стандартів, норм і правил, державного
метрологічного контролю і нагляду за засобами вимірювальної техніки, інформаційноконсультативне обслуговування.

Финалист 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие предприятия» (2008).
Член Украинской ассоциации качества с 2003 г.
Год основания: 1902.
Количество работающих: 370.
Основные виды деятельности: предоставление услуг по метрологии, стандартизации,
сертификации, осуществление государственного надзора за соблюдением требований
стандартов, норм и правил, государственного метрологического контроля и надзора за средствами измерительной техники,
информационно-консультационное обслуживание.

вул. Барикадна, 23,
м. Дніпропетровськ, 49044, Україна
Тел.: +38 (056) 745 44 74,
Факс: +38 (056) 377 24 33;
E-mail: dgcsms@dgcsms.dp.ua
www.dgcsms.dp.ua

ул. Баррикадная, 23,
г. Днепропетровск, 49044, Украина
Тел.: +38 (056) 745 44 74
Факс: +38 (056) 377 24 33
E-mail: dgcsms@dgcsms.dp.ua
www.dgcsms.dp.ua
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Основные сильные стороны
Миссия, стратегические цели и политика
предприятия ориентированы на интересы потребителей, персонала и общества.
Эффективно действует научно-технический
совет Центра, рассматривающий стратегические
вопросы и планы, оценивающий реализацию политики и стратегии предприятия, подходов к
усовершенствованию деятельности и управления предприятием, вносящий необходимые изменения. Действует и постоянно совершенствуется СМК согласно ДСТУ ІSO 9001-2001.
Приоритетной является просветительская
деятельность среди предприятий региона.
Лидеры предприятия плодотворно сотрудничают с потребителями, партнерами и обществом, в т.ч. в рамках областной программы
развития до 2013 г. Регулярно изучается удовлетворенность всех заинтересованных сторон,
СМ строится с учетом их нужд.
Эффективно используются материальные,
технические, информационные и финансовые
ресурсы. Обеспечено страхование организации
от финансовых рисков основных видов деятельности.
Фонд нормативной документации Центра —
свыше 30 тыс. актуализированных документов.
Он является официальным агентом главного
информационного фонда Госпотребстандарта
Украины по изготовлению и распространению
копий нормативных документов.
Система мотивации и стимулирования персонала направлена на его развитие, повышение компетентности, привлечение к командной работе.
Большое внимание уделяется поддержанию
и обновлению основных средств, технического
и технологического обеспечения деятельности.
Результаты деятельности
В течение 2005–2007 г.г. отмечены положительные тенденции по всем показателям в сравнении с конкурентами и собственными целями.
Объем реализации работ по сертификации
продукции услуг и СУ увеличился более чем
в 3 раза (10443,6 тыс. грн. в 2007 г. против 3274,23
в 2005 г.). Почти в 2 раза увеличился объем реализации работ по метрологии, что составило
в 2007 году 16160,7 тыс. грн., и в 1,7 раза —
объем работ по стандартизации.
Наблюдаются стойкие положительные тенденции по всем финансовым показателям.
Среднемесячная зарплата сотрудников
ежегодно повышается почти на 20%, по направлениям составляет: метрология — 3719 грн.;
сертификация — 2825 грн.; стандартизация —
2672 грн.

Основні сильні сторони
Місія, стратегічні цілі та політика підприємства орієнтовані на інтереси споживачів, персоналу та суспільства.
Ефективно діє науково-технічна рада Центру,
яка розглядає стратегічні питання та плани, оцінює реалізацію політики і стратегії підприємства, підходів щодо удосконалення діяльності
та управління підприємством, вносить необхідні
зміни. Діє та постійно удосконалюється СУЯ відповідно до ДСТУ ІSO 9001-2001.
Пріоритет надається просвітницькій діяльності серед підприємств регіону.
Лідери підприємства плідно співпрацюють
зі споживачами, партнерами та суспільством,
у т.ч. в межах обласної програми розвитку до
2013 р. Регулярно вивчається задоволеність
всіх зацікавлених сторін, система менеджменту
будується з огляду на їхні потреби.
Ефективно використовуються матеріальні,
технічні, інформаційні та фінансові ресурси.
Забезпечене страхування організації від фінансових ризиків основних видів діяльності.
Фонд нормативної документації Центру —
понад 30 тисяч актуалізованих документів. Він
є офіційним агентом головного інформаційного
фонду Держспоживстандарту України з виготовлення та розповсюдження копій нормативних
документів.
Система мотивації й стимулювання персоналу спрямована на його розвиток, підвищення
компетентності, залучення до командної роботи.
Велика увага приділяється підтримуванню
та оновленню основних засобів, технічного та
технологічного забезпечення діяльності.
Результати діяльності
Впродовж 2005–2007 р.р. відмічено позитивні тенденції за всіма показниками у порівнянні
з конкурентами та власними цілями.
Обсяг реалізації робіт з сертифікації продукції послуг та систем управління збільшився
більш ніж у 3 рази (10443,6 тис. грн. у 2007 р.
проти 3274,23 у 2005 р.). Майже у 2 рази збільшився обсяг реалізації робіт з метрології, який
склав у 2007 році 16160,7 тис. грн., і в 1,7 рази —
обсяг робіт зі стандартизації.
Спостерігаються стійкі позитивні тенденції
за всіма фінансовими показниками.
Середньомісячна заробітна плата співробітників щорічно підвищується майже на 20%, за
напрямками становить: метрологія — 3719 грн.;
сертифікація — 2825 грн.; стандартизація —
2672 грн.
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Куценко Павло Іванович — генеральний директор ДП «Житомирстандартметрологія», заслужений працівник промисловості України,
член-кореспондент Академії інженерних наук
України.
ДП «Житомирстандартметрологія» — сучасне
багатопрофільне підприємство, побудоване
на кращих зразках менеджменту, яке займає
передові позиції в системі технічного регулювання в Україні. Надання першокласних послуг — не завдання на майбутнє, а практика
нашої щоденної діяльності.

Державне підприємство

«Житомирський
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації»

Государственное
предприятие

«Житомирский
научнопроизводственный
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации»

Куценко Павел Иванович — генеральный директор ГП «Житомирстандартметрология», заслуженный работник промышленности Украины,
член-корреспондент Академии инженерных наук
Украины.
ГП «Житомирстандартметрология» — современное многопрофильное предприятие, построенное на лучших образцах менеджмента,
которое занимает передовые позиции в системе
технического регулирования в Украине. Предоставление качественных услуг — не отдаленная
перспектива, а ежедневная практика.

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2008).
Рік заснування: 1924.
Кількість працівників: 148.
Основні види діяльності: здійснення заходів
щодо захисту прав споживачів згідно чинного законодавства, надання платних послуг
суб’єктам господарської діяльності у сфері
стандартизації, метрології, випробування та
підтвердження відповідності продукції, сертифікація систем управління, а також здійснення державного нагляду за додержанням
стандартів, норм і правил та державного
метрологічного контролю і нагляду за забезпеченням єдності вимірювань.

Финалист 13-го Украинского национального конкурса качества в номинации «Малые
и средние предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Год основания: 1924.
Количество работающих: 148.
Основные виды деятельности: осуществление
мероприятий по защите прав потребителей
согласно действующего законодательства,
предоставление платных услуг субъектам хозяйственной деятельности в сфере стандартизации, метрологии, испытания и подтверждения соответствия продукции, сертификация
систем управления, а также осуществление
государственного надзора за соблюдением
стандартов, норм и правил, государственного метрологического контроля и надзора за
обеспечением единства измерений.

вул. Новосінна, 24,
м. Житомир, 10003, Україна
Тел.: +38 (0412) 25 15 55; 25 48 99
Факс: +38 (0412) 25 44 23
Е-mail: zhdcsms@zt.ukrtel.net
zhdcsms.zt.ukrtel.net

ул. Новосенная, 24,
г. Житомир, 10003, Украина
Тел.: +38 (0412) 25 15 55; 25 48 99
Факс: +38 (0412) 25 44 23
Е-mail: zhdcsms@zt.ukrtel.net
zhdcsms.zt.ukrtel.net
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Основные сильные стороны
Миссия, видение, стратегические цели и политика Центра ориентированы на интересы потребителей, персонала и общества.
Корпоративная культура строится на командной работе, поддержании в коллективе
атмосферы доверия, творческой работы, высокого нравственно-психологического климата,
сплоченности персонала, привлечении его к процессам усовершенствования.
Центр постоянно расширяет направления
деятельности на основе анализа и предвидения
рыночных изменений, деятельности конкурентов, возможностей партнеров, экономической
ситуации. Созданы программы перспективного
развития на 10 лет, система постоянного изучения и внедрения новейших и инновационных технологий, расширения и внедрения новых услуг.
Регулярно изучается удовлетворенность
всех заинтересованных сторон, используются
современные подходы относительно информационного обеспечения. Эффективно действует и
постоянно совершенствуется СМ с учетом ДСТУ
ISO 9001-2001, ДСТУ EN 45011-2001, ДСТУ ISO/
IEC 17021-1:2008, ДСТУ ISO/IEC 17025-2006.
Большое внимание уделяется состоянию
и развитию инфраструктуры.
Благодаря эффективности системы обучения и развития персонала, специалисты Центра
повышают свою компетентность, их привлекают
к аккредитации испытательных лабораторий других стран.
Результаты деятельности
В течение 2005–2007 г. отмечены положительные тенденции по показателям деятельности предприятия в сравнении с собственными
целями и показателями по области.
Чистый доход увеличился почти в 2,3 раза;
в 4,5 раза увеличилась чистая прибыль (с учетом
постоянного расширения и обновления производственной базы).
Затраты на повышение квалификации персонала увеличились в 4,8 раза. Средняя зарплата выросла в 2,3 раза. Имиджевий рейтинг предприятия, как работодателя, возрос на 20%.
В 2007 г. руководители Центра принимали
участие в 200 теле- и радио эфирах (выступления, участие в работе горячих линий). В 2005 г. их
было только 50. Втрое увеличилось количество
публикаций в печатных СМИ. Было проведено
29 семинаров и конференций, что в 4 раза превышает показатели предыдущих лет.
Затраты на благотворительную деятельность возросли в 3 раза.

Основні сильні сторони
Місія, бачення, стратегічні цілі та політика
Центру орієнтовані на інтереси споживачів, персоналу та суспільства.
Корпоративна культура компанії будується
на командній роботі, підтриманні в колективі
атмосфери довіри, творчої праці, стабільно високого морально-психологічного клімату, згуртованості персоналу, залученні його до процесів
удосконалення.
Центр постійно розширює напрямки діяльності на засадах аналізу та передбачення
ринкових змін, діяльності конкурентів, можливостей партнерів, ситуації в економіці. Створено
програми перспективного розвитку на 10 років,
система постійного вивчення та впровадження
новітніх та інноваційний технологій, розширення
та впровадження нових послуг.
Регулярно вивчається задоволеність всіх
зацікавлених сторін, використовуються сучасні
підходи щодо інформаційного забезпечення.
Тут ефективно діє та постійно удосконалюється СУ з урахуванням ДСТУ ISO 9001-2001, ДСТУ
EN 45011-2001, ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008, ДСТУ
ISO/IEC 17025-2006.
Велика увага приділяється стану та розвитку
інфраструктури.
Завдяки ефективності системи навчання
і розвитку персоналу, фахівці Центру підвищують
свою компетентність, їх залучають до акредитації випробувальних лабораторій інших країн.
Результати діяльності
Впродовж 2005–2007 р. відмічено позитивні
тенденції за показниками діяльності підприємства у порівнянні з власними цілями та показниками по галузі.
Чистий дохід збільшився майже у 2,3 рази;
у 4,5 рази збільшився чистий прибуток (з урахуванням постійного розширення та оновлення виробничої бази).
Витрати на підвищення кваліфікації персоналу збільшилися у 4,8 рази. Середня заробітна
плата зросла у 2,3 рази. Іміджевий рейтинг підприємства, як роботодавця, зріс на 20%.
У 2007 р. керівники Центру брали участь
у 200 теле- і радіо ефірах (виступи, участь у роботі гарячих ліній). У 2005 р. їх було лише 50. Утричі
збільшилася кількість публікацій у друкованих
ЗМІ. Було проведено 29 семінарів та конференцій, що у 4 рази перевищує показники попередніх
років.
Витрати на благодійну діяльність зросли
у 3 рази.
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Чертков Олег Юрійович — генеральний директор ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Будівництво та екологія».
Наш фірмовий стиль — компетентність і професіоналізм, надійність і прагнення досконалості. Дух новаторства та вміння працювати
у команді успішно об’єднують колектив, який
став справжнім капіталом компанії.
Чертков Олег Юрьевич — генеральный директор ООО «Инженерно-строительная компания
«Строительство и экология».
Наш фирменный стиль —- компетентность и
профессионализм, надежность и стремление к
совершенству. Дух новаторства и умение работать в команде успешно объединяют коллектив,
который стал настоящим капиталом компании.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Інженерно-будівельна
компанія

«Будівництво
та екологія»

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008).
Член Української асоціації якості з 1997 р.
Член Клубу лідерів якості України з 1998 р.
Рік заснування: 1990.
Кількість працюючих: 79.
Основні види діяльності: проектування
і будівництво.

Финалист 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Малые и
средние предприятия» (2008).
Член Украинской ассоциации качества с 1997 г.
Член Клуба лидеров качества Украины с 1998 г.
Год основания: 1990.
Количество работающих: 79.
Основные виды деятельности: проектирование
и строительство.

офіс № 9, вул. Єреванська, 30,
м. Київ, 03087, Україна
Тел./факс: +38 (044)242 79 04, 242 92 17
E-mail: strecol@strecol.kiev.ua
www.strecol.kiev.ua

офис № 9, ул. Ереванская, 30,
г. Киев, 03087, Украина
Тел./факс: +38 (044)242 79 04, 242 92 17
E-mail: strecol@strecol.kiev.ua
www.strecol.kiev.ua

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерностроительная компания

«Строительство
и экология»
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Основные сильные стороны
Лидерами ООО «СТРЭКОЛ» разработаны
миссия, видение и ценности, внедрены и постоянно совершенствуются системы, необходимые
для продолжительного успеха компании через
собственные действия и поведение, взаимодействие с персоналом, потребителями, основателями компании.
Политика и стратегия развития компании
ориентированы на постоянное усовершенствование деятельности, удовлетворение нужд потребителей, партнеров, персонала, повышение
имиджа.
Ресертифицирована СМК по стандарту
ISO 9001:2000.
Постоянно совершенствуются блоки и элементы внедренной автоматизированной СУ,
объединенные в локальную сеть.
Внедрен ряд новейших технологий в проектировании и строительстве.
Развитие и усовершенствование партнерских отношений, работы с заказчиками и субподрядчиками. Заказчикам предлагают широкий
спектр экологического и энергосберегающего
оборудования и технологий. Обеспечивается гарантия на все виды услуг, утилизация отходов.
Внутренними стандартами регламентируется инициирование, поддержка и мотивирование
руководством компании персонала к усовершенствованию. Систематическими являются
его обучение и подготовка.
Собирается и анализируется информация
для определения ценовой политики компании
по стройматериалам, доходности объектов.
Результаты деятельности
Прибыль компании за 2007 г. составляет
350 % по сравнению с 2004 г.
Введена автоматизированная система заказа и снабжения материалов, которая позволила получить дополнительную прибыль 0,2 %
и предоставлять транспорт в аренду.
Средняя заработная плата в 2008 году по
сравнению с 2004 годом возросла на 390 %.
Создана компьютерная база данных поставщиков.
За 5 лет втрое уменьшены затраты на содержание складских помещений, благодаря тщательному планированию работ, снабжения материалов, монтажу «с колес».
За последние 8 лет в компанию не поступило ни одной рекламации.
За последние 10 лет не было зарегистрировано ни одного случая производственного травматизма, не зафиксировано также нарушений
экологических норм.

Основні сильні сторони
Лідерами ТОВ «СТРЕКОЛ» розроблені місія,
бачення та цінності, впроваджені та постійно
вдосконалюються системи, необхідні для тривалого успіху компанії через власні дії та поведінку, взаємодію з персоналом, споживачами,
засновниками компанії.
Політика та стратегія розвитку компанії орієнтовані на постійне вдосконалення діяльності,
задоволення потреб споживачів, партнерів,
персоналу, підвищення іміджу.
Ресертифікована СУЯ за стандартом
ISO 9001:2000.
Постійно вдосконалюються блоки та елементи впровадженої автоматизованої СУ,
об’єднані в локальну мережу.
Впроваджено низку новітніх технологій у
проектуванні та будівництві.
Розвиток і вдосконалення партнерських відносин, роботи із замовниками і субпідрядними
організаціями. Замовникам пропонують широкий спектр екологічного та енергозберігаючого
обладнання й технологій. Забезпечується гарантія на всі види послуг, утилізація відходів.
Внутрішніми стандартами регламентується
ініціювання, підтримка та мотивування керівництвом компанії персоналу щодо діяльності з
удосконалення. Систематичними є його навчання і підготовка.
Збирається і аналізується інформація для
визначення цінової політики компанії щодо будівельних матеріалів, прибутковості об’єктів.
Результати діяльності
Прибуток компанії за 2007 р. складає 350 %
порівняно з 2004 р.
Впроваджено автоматизовану систему замовлення та постачання матеріалів, яка дозволила отримати додатковий прибуток 0,2 % та
надавати транспорт в оренду.
Середня заробітна плата у 2008 році порівняно з 2004 роком зросла на 390 %.
Створено комп’ютерну базу даних постачальників.
За 5 років втричі зменшено витрати на утримання складських приміщень, завдяки ретельному плануванню робіт, постачання матеріалів,
монтажу «з коліс».
За останні 8 років в компанію не надійшло
жодної рекламації.
За останні 10 років в компанії не було зареєстровано жодного випадку виробничого
травматизму, не зафіксовано також порушень
екологічних норм.
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Бут Олена Миколаївна — директор
ТОВ «Лакомка».
Випуск кондитерських виробів є одним з найбільш привабливих сегментів на ринку харчової
промисловості. Сьогодні наше підприємство
виробляє більше ста найменувань смачного
печива, ніжного зефіру, ексклюзивних тортів і тістечок під торговою маркою «Полет
мечты»™. Це дуже копітка справа, адже кожного дня кондитер створює витвір мистецтв.

Товариство з обмеженою
відповідальністю

«Лакомка»

Бут Елена Николаевна — директор
ООО «Лакомка»
Производство кондитерских изделий является
одним из наиболее привлекательных сегментов
на рынке пищевой промышленности. Сегодня наше предприятие производит более ста
наименований вкуснейшего печенья, нежного
зефира, эксклюзивных тортов и пирожных под
торговой маркой «Полет мечты»™. Это очень
кропотливое, тяжелое, но и безумно интересное
дело, ведь каждый день кондитер делает произведение искусств.

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
Рік заснування: 2000.
Кількість працівників: 81.
Основні види діяльності: виробництво та
реалізація кондитерських виробів.

Финалист 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Малые и
средние предприятия» (2008).
Год основания: 2000.
Количество работающих: 81.
Основные виды деятельности: производство
и реализация кондитерских изделий.

пр. Жовтневий, 293, м. Миколаїв,
54050, Україна
Тел./факс: +38 (0512) 25 08 36, 25 51 85
E-mail: lakomka293@yandex.ru

пр. Октябрьский, 293, г. Николаев,
54050, Украина
Тел./факс: +38 (0512) 25 08 36, 25 51 85
E-mail: lakomka293@yandex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью

«Лакомка»
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Основные сильные стороны
Лидерами ООО «Лакомка» сформированы
миссия, видение, система ценностей предприятия. Одной из важных сторон их деятельности
является максимальное привлечение персонала
к участию в процессе производства и реализации стратегических планов и приумножения системы ценностей.
Предприятие осуществляет разработку СМК
в соответствии с ДСТУ ISO 9001-2000.
Политика предприятия относительно управления финансами направлена на повышение
прибыльности производственной деятельности
и минимизацию риска неплатежеспособности.
Для определения будущих нужд и ожиданий
заинтересованных сторон предприятие проводит анкетирование персонала, потребителей,
поставщиков. Осуществляется постоянный обмен информацией через фирменную торговлю
и дистрибьюторов для внедрения мероприятий
по улучшению обслуживания, качества продукции и расширения ассортимента.
В компании поощряется творческая деятельность сотрудников, направленная на решение
различных вопросов по усовершенствованию.
Предприятие учит, вознаграждает персонал
и проявляет заботу о нем.
ООО «Лакомка» получило значительное количество наград от потребителей как производитель качественной продукции. Оно занимает
I место в области по производству отдельных
видов кондитерских изделий, что в среднем
составляет 44% общего балансового производства.
Результаты деятельности
Современные мощности предприятия позволяют каждый год увеличивать производство качественной кондитерской продукции
(с 80 тонн — в 2004 г. до 230 тонн — в 2007 г.).
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за четыре года увеличилась почти
втрое — с 18,3 тыс. грн. до 68,1 тыс. грн.
Наблюдается значительная динамика роста
активов: необоротные активы с 139,7 тыс. грн.
в 2004 г. возросли до 283,1 тыс. грн. в 2007 г.
Оборотные — соответственно с 63,1 тыс. грн.
до 320 тыс. грн.
Платежи
в
бюджет
увеличились
с 160,9 тыс. грн. до 306,9 тыс. грн.
На 20% по сравнению с 2006 г. повысился
уровень заработной платы.
Каждый год увеличиваются выплаты на
благотворительные цели: в 2005 г. они составляли — 1274 тыс. грн., в 2007 г. — 5808 тыс. грн.

Основні сильні сторони
Лідерами ТОВ «Лакомка» сформовані місія, бачення, система цінностей підприємства.
Однією з важливих сторін їхньої діяльності є максимальне залучення персоналу до участі в процесі виробництва та реалізації стратегічних планів
та примноження системи цінностей.
Підприємство здійснює розробку СУЯ у відповідності з ДСТУ ISO 9001-2000.
Політика підприємства щодо управління
фінансами спрямована на підвищення прибутковості виробничої діяльності та мінімізацію
ризику неплатоспроможності.
Для визначення майбутніх потреб і очікувань
зацікавлених сторін підприємство проводить
анкетування персоналу, споживачів, постачальників. Здійснює постійний обмін інформацією
через фірмову торгівлю та дистриб’юторів для
впровадження заходів з поліпшення обслуговування, покращення якості продукції та розширення асортименту.
В компанії заохочується творча діяльність
працівників, спрямована на вирішення різноманітних питань з удосконалення.
Підприємство навчає, винагороджує персонал та піклується про нього.
ТОВ «Лакомка» отримало значну кількість
нагород від споживачів як виробник якісної продукції. Воно посідає I місце в області з виробництва окремих видів кондитерських виробів, що
в середньому складає 44% загального балансового виробництва.
Результати діяльності
Сучасні потужності підприємства дозволяють
кожного року збільшувати виробництво якісної
кондитерської продукції (з 80 тонн — у 2004 р.
до 230 тонн — у 2007 р.).
Прибуток від фінансово-господарської діяльності за чотири роки збільшився майже втричі — з 18,3 тис. грн. до 68,1 тис. грн.
Спостерігається значна динаміка зростання
активів: необоротні активи з 139,7 тис. грн. у
2004 р. зросли до 283,1 тис. грн. у 2007 р. Оборотні — відповідно з 63,1 тис. грн. до 320 тис. грн.
Платежі
до
бюджету
збільшилися
з 160,9 тис. грн. до 306,9 тис. грн.
На 20% порівняно з 2006 р. підвищився рівень заробітної плати.
Щороку збільшуються виплати на благодійні
цілі: у 2005 р. вони становили — 1274 тис. грн., у
2007 р. — 5808 тис. грн.
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Головне управління
державної служби
України

Главное управление
государственной
службы Украины

Мотренко Тимофій Валентинович — Начальник Головного управління державної служби
України, д. ф. н., професор.
Розуміючи, що незадоволення споживачів послуг веде до загального зниження престижу
держслужби і влади в цілому, ми вирішили змінити ситуацію. І фундаментом для цього обрали
спочатку побудову у себе системи управління
якістю на основі МС ISO 9001:2000. А участь в
Українському національному конкурсі якості допомогла нам всебічно проаналізувати і оцінити
свою діяльність.

Мотренко Тимофей Валентинович — Начальник Главного управления государственной
службы Украины, д. ф. н., профессор.
Понимая, что неудовлетворенность потребителей услуг ведет к общему снижению престижа
госслужбы и власти в целом, мы решили изменить ситуацию. И фундаментом для этого избрали сначала построение у себя системы управления качеством на основе МС ISO 9001:2000. А
участие в Украинском национальном конкурсе
качества помогло нам всесторонне проанализировать и оценить свою деятельность.

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі – 4*» (2008).
Рік заснування: 1994.
Кількість працівників: 133.
Основні види діяльності: забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління
державною службою.
Основні сильні сторони
Основним напрямом політики Головдержслужби України є сприяння підвищенню рівня
професіоналізму державних службовців з
метою надання якісних послуг споживачам та
задоволення їхніх потреб шляхом постійного
удосконалення діяльності, запровадження
інноваційного і творчого підходів у роботі.
Керівництвом розроблено місію, систему цінностей, етику та принципи громадської
відповідальності, які пропагуються на власному прикладі.
У 2005 році впроваджено СУЯ, її відповідність стандарту ISO 9001:2000 підтверджено
сертифікатом. Розроблені та вдосконалюються
процеси для повної задоволеності споживачів
та інших зацікавлених сторін.
Керівництво Головдержслужби України регулярно спілкується з громадськістю через засоби масової інформації, прямі телефонні лінії,
прийом громадян, веб-сайт, конференції.
Доброчинні заходи, які ініціює Головдержслужба України, формують позитивний імідж
державної служби в цілому.

Финалист 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Малые и
средние предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Год основания: 1994.
Количество работающих: 133.
Основные виды деятельности: обеспечение
проведения единой госполитики в сфере государственной службы и функциональное
управление государственной службой.
Основные сильные стороны
Основное направление политики Главгосслужбы Украины — содействие повышению
уровня профессионализма госслужащих для
предоставления качественных услуг потребителям и удовлетворения их нужд путем совершенствования деятельности, внедрения инновационного и творческого подходов в работе.
Руководством разработаны миссия, система ценностей, этика и принципы гражданской
ответственности, которые пропагандируются
на собственном примере.
В 2005 г. внедрена СМК, ее соответствие
стандарту ISO 9001:2000 подтверждено сертификатом. Разработаны и совершенствуются
процессы для полной удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.
Руководство Главгосслужбы Украины регулярно общается с общественностью через средства
массовой информации, прямые телефонные линии, веб-сайт, круглые столы, конференции.
Благотворительные мероприятия, которые
инициирует Главгосслужбы Украины, формирует
позитивный имидж госслужбы в целом.

вул. Прорізна, 15, м. Київ,
01601, Україна
Тел./факс: +38 (044) 279 05 29
E-mail: infau@guds.gov.ua
www.guds.gov.ua

ул. Прорезная, 15, г. Киев,
01601, Украина
Тел./факс: +38 (044) 279 05 29
E-mail: infau@guds.gov.ua
www.guds.gov.ua.
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Николай Трофимович Федорук — председатель
горсовета Черновцов.
«Viribus Unitis» («Общими усилиями») –– именно
этот девиз сегодня является определяющим в отношениях власти и общины нашего города.

Микола Трохимович Федорук — міський голова
Чернівців.
«Viribus Unitis» («Спільними зусиллями») –– саме
цей девіз сьогодні є визначальним у стосунках
влади і громади нашого міста.

Лауреат 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие
предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Год основания: 1944.
Количество сотрудников: 268.
Основные виды деятельности: предоставление
административных, социальных, коммунальных
услуг физическим и юридическим лицам.

Лауреат 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі – 4*» (2008).
Рік заснування: 1944.
Кількість співробітників: 268.
Основні види діяльності: надання
адміністративних, соціальних, комунальних
послуг фізичним та юридичним особам.

Основные сильные стороны
Центральной линией политики горсовета Черновцов является обеспечение высоких
стандартов качества услуг, предоставляемых
жителям города. Приоритетное направление
его деятельности — социально-экономическая
сфера, содействие внедрению в городе инновационных и экологически чистых технологий.
Определена система ценностей, этика и стили
поведения, которыми руководствуются лидеры
в своей деятельности.
Горсовет — средоточие идей и действий,
привлечения социально активных черновчан
к управлению городом, фундамент для создания эффективной модели местной демократии.
В органах исполнительной власти внедрена
СМК на основе МС ISO 9001:2000, осуществляется реформирование и развитие ЖКХ коммунальной собственности.
Лидеры городской власти регулярно общаются с жителями города через прямые TV-эфиры и на
личных приемах. Создан Координационный совет
общественных благотворительных организаций.
В 2001 г. в рамках проекта ТАСІS в Черновцах
в кооперации с муниципалитетом г. Вольсберг
создан Центр обслуживания граждан.
В 2008 г. на Всеукраинском конкурсе «Населенный пункт наилучшего благоустройства и
поддержки общественного порядка» г. Черновцы
занял первое место.

Основні сильні сторони
Центральною лінією політики міської ради
Чернівців є забезпечення високих стандартів
якості послуг, що надаються мешканцям міста.
Пріоритетним напрямком її діяльності є соціально-економічна сфера, а також сприяння
втіленню у місті інноваційних та екологічно чистих технологій. Визначена система цінностей,
етика і стилі поведінки, якими керуються лідери
у своїй діяльності.
Міська рада є місцем зосередження ідей
і дій для самоорганізації населення, залучення
соціально активних чернівчан до управління
містом, а також підҐрунтям створення ефективної моделі місцевої демократії.
В органах виконавчої влади запроваджено
СУЯ на засадах МС ISO 9001:2000, реформуються і розвиваються ЖКГ комунальної власності.
Лідери міської влади регулярно спілкуються
з мешканцями міста через прямі TV-ефіри та на
особистих прийомах. Створена Координаційна
рада громадських благодійних організацій.
У 2001 р. в межах проекту ТАСІS у Чернівцях
в кооперації з муніципалітетом м. Вольсберг
створено Центр обслуговування громадян.
У 2008 р. на Всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» м. Чернівці посіло перше місце.

Центральная площадь, 1,
г. Черновцы, 58002, Украина
Тел.: +38 (0372) 525924
Факс: +38 (0372) 553539
E-mail: document@rada.cv.ua
www.citi.cv.ua

Центральна площа, 1,
м. Чернівці, 58002, Україна
Тел.: +38 (0372) 525924
Факс: +38 (0372) 553539
E-mail: document@rada.cv.ua
www.citi.cv.ua

Виконавчий комітет

Чернівецької
міської ради

Исполнительный комитет

Черновицкого
городского
совета
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Виконавчий
комітет
Української
міської ради

Исполнительный
комитет
Украинского
городского
совета

Козирєв Павло Генріхович — міський голова
Українки.

Козырев Павел Генрихович — председатель горсовета Украинки.

Для лідерів і громади нашого міста об’єднуючим
стало гасло: «В громаді — як в родині».

Для лидеров и жителей нашего города объединяющим стал лозунг: «В общине — как в семье».

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008),
володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі – 4*» (2008).
Кількість працівників: 34.
Основні види діяльності: надання територіальній громаді міста послуг у виконавчій, соціально-економічній та житлово-комунальній
сферах.

Финалист 13-го Украинского национального конкурса качества в номинации «Малые
и средние предприятия» (2008),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе – 4*» (2008).
Количество работающих: 34.
Основные виды деятельности: оказание
территориальной общине города услуг в
исполнительной, социально-экономической
и жилищно-коммунальной сферах.

Основні сильні сторони
Виконком міської ради Українки є генератором ідей, прикладом активної життєвої позиції.
Він залучає соціально активних громадян до
управління містом, впровадження удосконалень та нових моделей розвитку міста.
Працівники виконкому як носії загальної
культури ділової досконалості керуються визначеною системою цінностей, етикою і стилями
поведінки.
Політика виконкому спрямована на виконання стратегічного плану розвитку міста на
період до 2015 р.
Виконком сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку туризму і готельного бізнесу, збереженню чистого природного
середовища приміської території. Пріоритетним напрямком його діяльності є соціальноекономічна сфера.
Виконком є ініціатором сприяння повноцінному дозвіллю громадян, популяризації спорту
та здорового способу життя, організатором
проведення загальноміських заходів.
З метою удосконалення механізмів управління містом, забезпечення високого професійного рівня місцевого самоврядування здійснюється розробка та впровадження СУЯ на
засадах МС ISO 9001:2000.

Основные сильные стороны
Исполком горсовета Украинки является
генератором идей и примером активной жизненной позиции. Он привлекает социально
активных граждан к управлению городом, внедрению усовершенствований и новых моделей
развития города.
Работники исполкома, как носители общей
культуры делового совершенства, руководствуются определенной системой ценностей, этикой
и стилями поведения.
Политика исполкома направлена на выполнение стратегического плана развития города
на период до 2015 г.
Исполком оказывает содействие развитию
малого и среднего бизнеса, развитию туризма
и гостиничного бизнеса, сохранению природной
среды пригородной территории. Приоритетным направлением его деятельности является
социально-экономическая сфера.
Исполком выступает инициатором содействия полноценному досугу граждан, популяризации спорта и здорового образа жизни,
организатором проведения общегородских
мероприятий.
С целью усовершенствования механизмов
управления городом, обеспечения высокого
профессионального уровня местного самоуправления осуществляется разработка и внедрение СМК на основе МС ISO 9001:2000.

пл. Т. Шевченко, 1, м. Українка,
Київська обл., 08720, Україна
Тел.: +38 (272) 2 17 08
Факс: +38 (272) 2 06 91
E-mail: sekretar@rada.ukrainka.net
www.ukrainka.org

пл. Т. Шевченко, 1, г. Украинка,
Киевская обл., 08720, Украина
Тел.: +38 (272) 2 17 08
Факс: +38 (272) 2 06 91
E-mail: sekretar@rada.ukrainka.net
www.ukrainka.org

52

Пикуш Виктор Николаевич — директор – главный
врач Медицинского центра реабилитации железнодорожников Государственного территориальноотраслевого объединения «Юго-Западная железная
дорога», Заслуженный врач Украины.

Пікуш Віктор Миколайович — директор – головний
лікар Медичного центру реабілітації залізничників
Державного територіально-галузевого об’єднання
«Південно-Західна залізниця», Заслужений лікар
України.

Приятный отдых в нашем Медицинском центре
вам обеспечит квалифицированный, заботливый
персонал, а незабываемых впечатлений прибавят живописная природа и удивительный парк,
являющийся памятником садово-паркового искусства.

Приємний відпочинок у нашому Медичному
центрі вам забезпечить кваліфікований, турботливий персонал, а незабутніх вражень додадуть
мальовнича природа і дивовижний парк, що
є пам’яткою садово-паркового мистецтва.

Финалист 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие
предприятия» (2008).
Год основания: 1953.
Количество работающих: 372.
Основные виды деятельности: санаторнокурортное лечение и реабилитация.

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (2008).
Рік заснування: 1953.
Кількість працівників: 372.
Основні види діяльності: санаторно-курортне
лікування та реабілітація.

Основные сильные стороны
Для высокоэффективного лечения и полноценного отдыха в Медицинском центре реабилитации железнодорожников созданы благоприятные условия, четкая организация труда всего
персонала, высокая культура обслуживания, чуткость и доброжелательность, готовность каждого сотрудника прийти на помощь.
Поддерживаются развитые информационные связи по вопросам профильных и родственных диагностических и реабилитационных практик. Лидеры регулярно анализируют результаты
маркетинговых исследований, осуществляется
измерение и изучение всех процессов и подходов.
Внедряются современные методы и средства оздоровления. Все лечебные программы
базируются на уникальных авторских методиках. Используется многолетний опыт диагностирования и лечения.
Созданы привлекательные и комфортные
условия для пациентов в бытовых помещениях,
медицинских кабинетах, на территории центра.
В 2008 г. было опубликовано более 350 статей сотрудников центра.

Основні сильні сторони
Для високоефективного лікування і повноцінного відпочинку в Медичному центрі реабілітації залізничників створені сприятливі умови,
чітка організація праці всього персоналу, висока
культура обслуговування, чуйність і доброзичливість, готовність кожного співробітника прийти
на допомогу.
Підтримуються розвинені інформаційні
зв’язки з питань профільних і споріднених діагностичних та реабілітаційних практик. Лідери
регулярно аналізують результати маркетингових досліджень, здійснюється вимірювання і
вивчення всіх процесів та підходів.
Впроваджуються сучасні методи і засоби
оздоровлення. Всі лікувальні програми базуються на унікальних авторських методиках.
Використовується багаторічний досвід діагностування й лікування.
Створено привабливі і комфортні умови для
пацієнтів у побутових приміщеннях, медичних
кабінетах, на території центру.
Станом на 2008 р. вийшло друком більше
350 статей співробітників центру

ул. Т. Шевченко, 20, г. Хмельник,
Винницкая обл., 22000, Украина
Тел.: +38 (04338) 2 20 86
Факс: +38 (04338) 2 25 77
E-mail: info@medicalcentr.com
www.medicalcentr.com

вул. Т. Шевченко, 20, м. Хмільник,
Вінницька обл., 22000, Україна
Тел.: +38 (04338) 2 20 86
Факс: +38 (04338) 2 25 77
E-mail: info@medicalcentr.com
www.medicalcentr.com

Медичний центр
реабілітації
залізничників

Державного територіальногалузевого об’єднання
«Південно-Західна залізниця»

Медицинский центр
реабилитации
железнодорожников
Государственного
территориально-отраслевого
объединения
«Юго-Западная
железная дорога»
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Приватне підприємство

Дригало
Людмила
Борисівна
(Дригало™)

Дригало Людмила Борисівна — генеральний
директор ПП Дригало Л.Б.

Дрыгало Людмила Борисовна — генеральный
директор ЧП Дрыгало Л.Б.

Кожного дня ми працюємо, щоб зберегти не
тільки Ваш час, а й ваше здоров’я.

Каждый день мы работем, чтобы сберечь не
только ваше время, но и ваше здоровье.

Фіналіст 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2008).
Рік заснування: 1995.
Кількість працівників: 250.
Основні види діяльності: виробництво заморожених напівфабрикатів.

Финалист 13-го Украинского национального конкурса качества в номинации «Малые
и средние предприятия» (2008).
Год основания: 1995.
Количество работающих: 250.
Основные виды деятельности: производство
замороженных полуфабрикатов.

Основні сильні сторони
Місія, бачення, система цінностей підприємства визначені згідно з концепціями TQM.
Чітко сформульовані положення Політики, з
урахуванням тенденцій розвитку інших компаній.
Впроваджена СУЯ, система харчової безпеки.
Сукупність взаємодіючих процесів підприємства описана в офіційних документах СУЯ.
Здійснюється моніторинг показників процесів,
визначаються невідповідності, їх причини, виконуються дії, спрямовані на підтримування цих
показників у встановлених межах.
Ведеться пошук нових технологій, провадяться реконструкції та нововведення задля
підвищення якості продукції, ефективності виробництва, поліпшення умов праці.
Систематично здійснюється пошук постачальників, впроваджено їх оцінювання, формується реєстр.
Компанія бере участь у виставках, дегустаціях, опитуваннях, розширює партнерські зв’язки.
Підприємство позиціонує себе виробником продукції, основаної лише на натуральній
сировині.
Компанія посідає гідне місце на ринку
і стабільно збільшує обсяги виробництва,
реалізації продукції, прибутків.

Основные сильные стороны
Миссия, видение, система ценностей предприятия определены в соответствии с концепциям TQM. Четко сформулированы положения
Политики, с учетом тенденций развития других
компаний.
Внедрена СМК, система пищевой безопасности.
Совокупность взаимодействующих процессов предприятия описана в официальных документах СМК. Ведется мониторинг показателей
процессов, определяются несоответствия, их
причины, выполняются действия, направленные на поддержание этих показателей в установленных пределах.
Ведется поиск новых технологий, осуществляются реконструкции и нововведения, повышающие качество выпускаемой продукции,
эффективность производства, улучшающих
условия труда.
Систематически проводится поиск поставщиков, внедрено их оценивание, формируется
реестр.
Компания принимает участие в выставках, дегустациях, опросах, расширяет партнерские связи.
Предприятие позиционирует себя производителем продукции, основанной только на натуральном сырье.
Компания занимает достойное место на
рынке и стабильно увеличивает объемы производства, реализации продукции, прибыли.

вул. Пушкінська, 47, м. Біла Церква,
Київська обл., 08720, Україна
Тел.: +38 (263) 9 01 81
Факс: +38 (263) 3 10 64
E-mail: info@drygalo.com.ua
www.drygalo.com.ua

ул. Пушкинская, 47, г. Белая Церковь,
Киевская обл., 08720, Украина
Тел.: +38 (263) 9 01 81
Факс: +38 (263) 3 10 64
E-mail: info@drygalo.com.ua
www.drygalo.com.ua

Частное предприятие

Дрыгало
Людмила
Борисовна
(Дрыгало™)
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Волков Олег Игоревич — ректор Киевского национального университета технологий и дизайна.
Своим кредо университет избрал высказывание
американского писателя Ричарда Баха: «Цель
жизни — поиск совершенства, а задание каждого из нас — максимально приблизить его проявление в самом себе».

Волков Олег Ігорович — ректор Київського національного університету технологій та дизайну.
Своїм кредо університет обрав вислів американського письменника Річарда Баха: «Мета життя — пошук досконалості, а завдання кожного
з нас — максимально наблизити його прояв у самому собі».

Участник 13-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие
предприятия» (2008),
обладатель сертификата УАК «Признание
совершенства в Украине» (2008).
Год основания: 1930.
Количество работающих: 1864.
Основные виды деятельности: образовательная деятельность.

Учасник 13-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (2008),
володар сертифіката УАЯ «Визнання
досконалості в Україні» (2008).
Рік заснування: 1930.
Кількість працівників: 1864.
Основні види діяльності: освітня діяльність.

Основные сильные стороны
Для выполнения политики и стратегии вуз
определяет приоритетные направления, исходя
из потребностей и ожиданий заинтересованных
сторон. Определены стратегические задачи университета на перспективу.
Лидеры определяют миссию, видение, систему ценностей на основе постоянных встреч
с украинскими и зарубежными партнерами, обмена опытом с участниками семинаров, форумов, конференций, обучения и самоподготовки.
Они ежегодно пересматриваются, дополняются
с учетом предложений потребителей, сотрудников, поставщиков, представителей других
заинтересованных сторон и утверждаются на
заседании Ученого совета.
Публичные лидеры являются носителями
корпоративных ценностей университета, формируют его культуру, имидж.
С 2006 г. вся работа в университете направлена на внедрение основных принципов Болонского процесса.
С 2007 г. в КНУТД внедрена ежегодная рейтинговая оценка деятельности профессорскопреподавательского состава.
По подавляющему большинству показателей наблюдается положительная тенденция
в течение трех лет.

Основні сильні сторони
Для виконання політики і стратегії ВНЗ визначає пріоритетні напрямки, виходячи з потреб
і очікувань зацікавлених сторін. Визначено стратегічні задачі університету на перспективу.
Лiдери визначають мiсiю, бачення, систему
цiнностей на основi постiйних зустрiчей з українськими та зарубiжними партнерами, обмiну
досвiдом з учасниками семінарів, форумів,
конференцій, навчання та самопiдготовки. Вони щорiчно переглядаються, доповнюються з
урахуванням пропозицiй споживачiв, працiвникiв, постачальникiв, представникiв iнших
зацiкавлених сторiн i затверджуються на засіданні Вченої ради.
Публiчнi лiдери є носiями корпоративних
цiнностей університету, формують його культуру, імідж.
3 2006 р. вся робота в університеті спрямована на впровадження основних принципів Болонського процесу.
З 2007 р. в університеті запроваджена щорічна рейтингова оцінка діяльності професорськовикладацького складу.
За переважною більшістю показників спостерігається позитивна тенденція впродовж
трьох років.

ул. Немировича-Данченко, 2,
г. Киев, 01011, Украина
Тел.: +38 (044) 280-05-78
Факс: +38 (044) 256 84 23
E-mail: kdutd@kdutd.com.ua
www.kdutd.kiev.ua.

вул. Немировича-Данченко, 2,
м. Київ, 01011, Україна
Тел.: +38 (044) 280 05 78
Факс: +38 (044) 256 84 23
E-mail: kdutd@kdutd.com.ua
www.kdutd.kiev.ua.
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Киевский национальный
университет технологий
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ПЕРЕМОЖЦІ МИНУЛИХ РОКІВ

Слободян Олександр В’ячеславович — президент ЗАТ «Оболонь».
Сьогодні «Оболонь» відіграє важливу роль у
розвитку пивобезалкогольної галузі України.
Ми будуємо національну компанію, яка багато
років є беззаперечним лідером виробництва
пива в Україні. Невпинний розвиток та наполегливість допомагають втілювати найсміливіші
ідеї, спрямовані на забезпечення високої якості продукції. Ми створили компанію, яка йде в
ногу зі світовими тенденціями.

Закрите акціонерне
товариство

«Оболонь»

Закрытое акционерное
общество

«Оболонь»

Слободян Александр Вячеславович — президент ЗАО «Оболонь».
Сегодня «Оболонь» играет важную роль в развитии пивобезалкогольной отрасли Украины.
Мы строим национальную компанию, которая
многие годы является безоговорочным лидером производства пива в Украине. Беспрерывное развитие и настойчивость помогают воплощать самые смелые идеи, направленные на
обеспечение высокого качества продукции. Мы
создали компанию, идущую в ногу с мировыми
тенденциями.

Переможець 1-го Міжнародного турніру
з якості країн Центральної та Східної
Європи (2005),
володар сертифіката EFQM «Визнання
досконалості в Європі» (2005),
абсолютний переможець Всеукраїнського
конкурсу якості «Чемпіон чемпіонів з якості
10-річчя (1996–2005 р.)»,
переможець 3-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Великі
підприємства» (1998).
Член Української асоціації якості з 1994 р.
Член Клубу лідерів якості України з 1998 р.
Член Клубу лідерів якості країн Центральної
та Східної Європи з 2007 р.
Рік заснування: 1980.
Кількість співробітників: близько 6 тис.
Основні види діяльності: виробництво пива,
безалкогольних і слабоалкогольних напоїв,
мінеральної води.

Победитель 1-го Международного турнира
по качеству стран Центральной и Восточной
Европы (2005),
обладатель сертификата EFQM «Признание
совершенства в Европе» (2005),
абсолютный победитель Всеукраинского конкурса качества «Чемпион чемпионов по качеству 10-летия (1996–2005 гг.)»,
победитель 3-го Украинского национального
конкурса качества в номинации «Большие предприятия» (1998).
Член Украинской ассоциации качества с 1994 г.
Член Клуба лидеров качества Украины с 1998 г.
Член Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы с 2007 г.
Год основания: 1980.
Количество сотрудников: около 6 тыс.
Основные виды деятельности: производство
пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды.

вул. Богатирська, 3,
м. Київ, 04655, Україна
Тел.: +38 (044) 412 84 10
Факс: +38 (044) 412 76 03
E-mail: general@kiev.obolon.ua
www.obolon.ua, www.obolon.com

ул. Богатырская, 3,
г. Киев, 04655, Украина
Тел.: +38 (044) 412 84 10
Факс: +38 (044) 412 76 03
E-mail:general@kiev.obolon.ua
www.obolon.ua, www.obolon.com
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Основные сильные стороны
«Оболонь» — единственная стопроцентно
украинская компания среди тройки лидеров пивобезалкогольного рынка.
Высшее руководство систематически отслеживает, анализирует и оценивает ход внедрения усовершенствований, их эффективность и
влияние на производство, персонал и общество.
Проектирование и разработка новых видов продукции и процессов проводится с учетом нужд и
ожиданий всех заинтересованных сторон.
О высоком уровне всех процессов и способности компании выпускать продукцию мирового
уровня свидетельствует сертификация в 2008 г.
интегрированной системы управления.
Корпоративная ответственность компании
«Оболонь» состоит в гармоническом сосуществовании, взаимодействии и постоянном диалоге с обществом.
С 2002 г. в г. Александрия («Кировоградская обл.) запущена установка по переработке
ПЭТ-бутылок. За 2007 год на этом предприятии
подвергнуто вторичной переработке на сырье
свыше 800 т бутылок.
Благотворительная деятельность компании
направлена на образовательные проекты, помощь социально незащищенным слоям населения, содействие возрождению духовности и
историко-культурного наследия.
Результаты деятельности
В 2007 г. компания увеличила производство
пива на 16,5 %. В I полугодии 2008 г. его было
выпущено 59,8 млн. дал.
За 2007 г. «Оболонь» выпустила 9,3 млн. дал
безалкогольных напитков, 5 млн. дал минвод.
На главном заводе корпорации установлен
новый варочный порядок, запущены линии разлива в ПЕТ-, стеклобутылки, в алюминиевые банки.
Прирост производства пива на внутреннем
рынке составил 19,2 %, объемы же производства продукции на экспорт возросли на 8 % по
сравнению с 2006 г.
В 2007 г. сумма перечисленных в государственный бюджет налогов составила больше
500 млн. грн.
В 2007 г. на предприятиях ЗАО «Оболонь» в
Хмельницкой и Кировоградской обл. дополнительно создано 510 рабочих мест.
Затраты на оплату труда в 2007 г. увеличились на 34 % по сравнению с 2006 г., а среднемесячная зарплата составила 3800 грн.
По результатам рейтинга «Гвардия» компания стала победителем в номинации «Лидер
пивобезалкогольного рынка».

Основні сильні сторони
«Оболонь» — єдина стовідсотково українська компанія серед трійки лідерів пивобезалкогольного ринку.
Вище керівництво систематично відстежує,
аналізує і оцінює хід впровадження вдосконалень, їх ефективність і вплив на виробництво,
персонал і суспільство. Проектування й розробка нових видів продукції та процесів проводиться з урахуванням потреб і очікувань всіх
зацікавлених сторін.
Про високий рівень усіх процесів і здатність
компанії випускати продукцію світового рівня
свідчить сертифікація у 2008 р. інтегрованої
системи управління.
Корпоративна відповідальність компанії
«Оболонь» полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством.
З 2002 року в м. Олександрія (Кіровоградська обл.) запущено установку з переробки
ПЕТ-пляшок. За 2007 рік на цьому підприємстві
піддано вторинній переробці на сировину понад
800 т пляшок.
Благодійна діяльність компанії спрямована
на освітні проекти, допомогу соціально незахищеним верствам населення, сприяння відродженню духовності та історико-культурної
спадщини.
Результати діяльності
У 2007 р. компанія збільшила виробництво
пива на 16,5 %. У I півріччі 2008 р. його було
випущено 59,8 млн. дал.
За 2007 р. «Оболонь» випустила 9,3 млн. дал
безалкогольних напоїв, 5 млн. дал мінеральних
вод.
На головному заводі корпорації встановлено
новий варильний порядок, запущено лінії розливу в ПЕТ-, склопляшки, в алюмінієві банки.
Приріст виробництва пива на внутрішньому
ринку склав 19,2 %, обсяги ж виробництва продукції на експорт зросли на 8 % порівняно з 2006 р.
У 2007 р. сума перерахованих до державного
бюджету податків склала більше 500 млн. грн.
У 2007 р. на підприємствах ЗАТ «Оболонь» у
Хмельницькій і Кіровоградській обл. додатково
створено 510 робочих місць.
Витрати на оплату праці в 2007 р. збільшилися на 34 % порівняно з 2006 р., а середньомісячна зарплата склала 3800 грн.
За результатами рейтингу «Гвардія» компанія стала переможцем в номінації «Лідер пивобезалкогольного ринку».
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ПЕРЕМОЖЦІ МИНУЛИХ РОКІВ

Виконавчий комітет
Славутицької
міської ради

Исполнительный
комитет
Славутичского
городского совета

Славутич — місто, якому лише 21 рік. Воно
стало надбанням поліської землі, викликом
Чорнобильській біді, символом відродження,
мужності, єднання і дружби народів 8 республік
колишнього Радянського Союзу, які в свій час
згуртувалися, щоб разом перемогти трагедію.
Народження міста стало новим маленьким
паростком, свідченням продовження життя.
І якщо Прип’ять — поразка всього світу, то
Славутич — символ відродження та надії.
Славутич — город, которому только 21 год. Он
стал приобретением полесья, вызовом Чернобыльской беде, символом возрождения, мужества, единения и дружбы народов 8 республик
бывшего Советского Союза, которые в свое
время объединились, чтобы вместе превозмочь
трагедию.
Рождение города стало новым маленьким ростком, свидетельством продолжения жизни. И
если Припять — поражение всего мира, то Славутич — символ возрождения и надежды.

Удовиченко Володимир Петрович — міський
голова Славутича, доктор економічних наук,
професор, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки, Президент ВГО «Клуб мерів»,
представник України в Конгресі місцевих та
регіональних влад Ради Європи.
Удовиченко Владимир Петрович — председатель горсовета Славутича, доктор экономических наук, профессор, лауреат Государственной
премии в области науки и техники, Президент
ВОО «Клуб меров», представитель Украины
в Конгрессе местных и региональных властей
Совета Европы.

Переможець 12-го Українського національного
конкурсу якості у номінації «Малі та середні
підприємства» (2007).
Чотири роки поспіль Славутич є переможцем
Всеукраїнського конкурсу з благоустрою міст
та селищ.
Член Клубу лідерів якості України з 2008 року.
Рік заснування: 1987.
Кількість співробітників: 89.
Основні види діяльності: надання послуг територіальній громаді міста у виконавчій, соціально-економічній та житлово-комунальній
сферах.
Центральна площа, 7, м. Славутич,
Київська обл., 07100, Україна
Тел.: +38 (279) 2 75 55
Факс: +38 (279) 2 96 95
E-mail: standart@slav.gov.ua
e-slavutich.gov.ua
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Победитель 12-го Украинского национального конкурса качества в номинации «Малые и
средние предприятия» (2007).
Четыре года подряд Славутич остается победителем Всеукраинского конкурса по благоустройству городов и поселков.

Член Клуба лидеров качества Украины с 2008 г.
Год основания: 1987.
Количество работающих: 89.
Основные виды деятельности: оказание услуг
териториальной общине города в исполнительной, социально-экономической и жилищно-коммунальной сферах.
Центральная площадь, 7, г. Славутич,
Киевская обл., 07100, Украина
Тел.: +38 (279) 2 75 55
Факс: +38 (279) 2 96 95
E-mail: standart@slav.gov.ua
e-slavutich.gov.ua

Основные сильные стороны
Центральной линией политики городской власти является обеспечение высоких стандартов
качества услуг, предоставляемых жителям города. В органах исполнительной власти внедрена
СМК с использованием стандарта ISO 9001:2000.
Стратегия развития Славутича до 2020 г.,
изложена в Стратегическом плане развития
города, разработанном с помощью социально
активных горожан.
Постоянно приоритетное направление деятельности власти — социально-экономическая
сфера: создание компенсирующих рабочих мест,
развитие социальной инфраструктуры города,
обеспечение социальных гарантий жителям, эффективное управления трудовыми ресурсами.
Для налаживания тесного сотрудничества с
общиной в Славутиче в 1996 г. основан Общественный совет по развитию города. Именно
этой организации принадлежит ведущая роль
в формировании нового демократического
механизма взаимоотношений. В жизни города
внедряется Кодекс этики, чести, порядочности,
добросовестного и эффективного управления
Славутичской территориальной общиной.
Для улучшения информирования жителей
города применяются различные источники
информации, в т.ч. прямые телеэфиры, социологические опросы, ящики, создан веб-сайт исполкома — реализуется проект «Электронный
город».
В городе открыт Международный центр
развития бизнеса «Славутич — ХХI века».
Результаты деятельности
Преодолев социально-психологическую травму, связанную с досрочным закрытием Чернобыльской АЭС, город открыл для себя наиболее
эффективный путь перехода от монопрофильности к экономическому развитию.
Славутич — один из лидеров социальноэкономического развития среди прочих городов Украины. За последние 7 лет общее число
субъектов предпринимательской деятельности
увеличилось на 91%.
Благодаря победе во Всеукраинских конкурсах проектов и программ развития местного самоуправления, в 2003–2008 гг. более
500 тыс. грн. дополнительно было приобщено в
жилищно-коммунальное хозяйство города.
Славутич — обладатель первого сертификата города-лаборатории, а за решение вопросов по экологической реабилитации территории
и сохранение природы награжден Золотой медалью Международного движения «Экофорум
за мир».

Основні сильні сторони
Центральною лінією політики міської влади є забезпечення високих стандартів якості
послуг, що надаються мешканцям міста. В органах виконавчої влади запроваджено СУЯ на
засадах стандарту ISO 9001:2000.
Стратегія розвитку Славутича до 2020 р. викладена в Стратегічному плані розвитку міста,
який був розроблений із залученням багатьох
соціально активних містян.
Постійно пріоритетним напрямком діяльності влади є соціально-економічна сфера:
створення компенсуючих робочих місць, розвиток соціальної інфраструктури міста, забезпечення соціальних гарантій мешканцям, ефективне управління трудовими ресурсами.
Для налагодження тісної взаємодії з громадою в Славутичі у 1996 р. заснована Громадська
рада з розвитку міста. Саме цій організації належить провідна роль у формуванні нового
демократичного механізму взаємовідносин.
У життя міста впроваджується Кодекс етики,
честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицькою територіальною
громадою.
Для покращання інформування жителів
міста застосовуються різноманітні джерела
інформації, в т.ч. прямі телеефіри, соціологічні
опитування, скриньки, впроваджено веб-сайт
виконкому — реалізується проект «Електронне
місто».
У місті відкрито Міжнародний центр розвитку бізнесу «Славутич — XXI століття».
Результати діяльності
Перемігши соціально-психологічну трагедію, пов’язану з достроковим закриттям Чорнобильської АЕС, місто віднайшло для себе
найбільш ефективний шлях переходу від монопрофільності до економічної розвиненості.
Славутич є одним з лідерів соціальноекономічного розвитку серед інших міст
України. За останні 7 років загальна кількість
суб’єктів підприємницької діяльності збільшилася на 91%.
Завдяки перемозі у Всеукраїнських конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, у 2003–2008 рр. понад
500 тис. грн. додатково залучено до житловокомунального господарства міста.
Славутич є володарем першого сертифікату
міста-лабораторії, а за вирішення питань з екологічної реабілітації території та збереження
природи нагороджений Золотою медаллю Міжнародного руху «Екофорум за мир».

59

Альбом «Лучшие предприятия Украины – 2008» подготовлен и издан по инициативе Украинской ассоциации
качества при поддержке Европейского фонда управления качеством и Европейской организации качества.
Руководитель проекта — Калита П.Я.
Менеджер проекта — Ложкина Н.А.
Литературный редактор — Тишенко Т.Н.
Дизайн — Крамар А.Е.
Верстка — Захарова Л.А.

Альбом «Кращі підприємства України – 2008»
підготовлений і виданий з ініціативи Української
асоціації якості за підтримки Європейського фонду
управління якістю і Європейської організації якості.
Керівник проекту — Калита П.Я.
Менеджер проекту — Ложкіна Н.А.
Літературний редактор — Тишенко Т.М.
Дизайн — Крамар О.Є.
Верстка — Захарова Л.А.

В разработке альбома принимали участие:
Бут Е.Н.
Бушуев В.В.
Володина Л.Н.
Гаврилюк А.А.
Дрыгало Л.В.
Дробот С.Н.
Калугер Л.Н.
Любивая Л.Н.
Маматов В.П.
Онуфрийчук У.В.
Пархоменко Н.А.
Полтавец В.Д.
Савченко В.И.
Седаков Д.В.
Слисаревский М.В.
Супрун Т.А.
Трубчанинова Т.Л.
Шаповал И.А.
Шевель Е.С.

У розробці альбому брали участь:
Бут О.М.
Бушуєв В.В.
Володіна Л.М.
Гаврилюк О.О.
Дригало Л.В.
Дробот С.М.
Калугер Л.М.
Любива Л.М.
Маматов В.П.
Онуфрійчук У.В.
Пархоменко Н.О.
Полтавець В.Д.
Свенко В.І.
Сєдаков В.Д.
Слісаревський В.Д.
Супрун Т.А.
Трубчанінова Т.Л.
Шаповал І.А.
Шевель О.С.

При подготовке альбома были использованы материалы, представленные предприятиями на Украинский
национальный конкурс качества.

При підготовці альбому були використані матеріали,
представлені підприємствами на Український
національний конкурс якості.

Альбом отпечатан ООО«Компания ВАИТЭ»
Ул. Патриса Лумумбы, 7,
г. Киев, 01042, Украина
Тел.: +38 (044) 529 35 88, 531 14 32
Факс: +38 (044) 529 35 88
E-mail: vaite@vaite.kiev.ua

Альбом надрукуваний ТОВ «Компанія ВАІТЕ»
Вул. Патриса Лумумби, 7,
м. Київ, 01042, Україна
Тел.: +38 (044) 529 35 88, 531 14 32
Факс: +38 (044) 529 35 88
E-mail: vaite@vaite.kiev.ua

© УАК, 2008

© УАЯ, 2008

