
 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Клуб лідерів якості України 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане положення встановлює основні напрямки, мету, задачі діяльності та структуру Клубу 

лідерів якості України (далі – Клуб). 

1.2. Клуб є добровільним елітним об’єднанням підприємств і організацій в межах Української 

асоціації досконалості та якості. 

1.3. Членами Клубу можуть бути вітчизняні, спільні та іноземні підприємства (організації), які 

зареєстровані на території України і мають статус переможців, лауреатів чи фіналістів 

Українських національних конкурсів з якості, що проводяться на засадах Європейської моделі 

ділової досконалості. 

1.4. Членами Клубу можуть бути також іноземні фірми (організації), які функціонують за межами 

України і є переможцями, лауреатами чи фіналістами національних конкурсів з якості 

зарубіжних країн, що проводяться на засадах моделей ділової досконалості. 

1.5. У своїй роботі Клуб керується законодавчими актами України, рішеннями Правління, бюро 

Правління УАДЯ, Президента УАДЯ, а також рішеннями, прийнятими на засіданнях Клубу. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ 

2.1. Головною метою Клубу є створення умов для формування та розповсюдження позитивної 

громадської думки про підприємства-членів Клубу, підвищення конкурентноздатності цих 

підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

2.2. Основними завданнями Клубу є: 

 взаємообмін передовим досвідом підвищення ділової досконалості, поліпшення якості продукції 

(послуг), підвищення конкурентоспроможності; 

 якнайширше розповсюдження (популяризація) інформації про передовий досвід підприємств-

членів Клубу; 

 організація видання та розповсюдження кольорового альбому «Кращі підприємства України»; 

 налагодження ділових стосунків із партнерами в Україні та за кордоном; 

 взаємодопомога в опануванні методів та засобів Загального управління якістю, Моделі 

досконалості EFQM, методики самооцінки підприємства; 

 накопичення інформації про вітчизняний та зарубіжний передовий досвід підвищення ділової 

досконалості та поліпшення якості продукції (послуг); 

 створення та забезпечення функціонування постійно діючого консультаційно-виставкового 

центру «Кращі підприємства України», на базі якого будуть пропагуватися передові досягнення 

підприємств-членів Клубу; 
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 встановлення взаємовигідних ділових контактів із засобами масової інформації; 

 вплив на формування національної політики з якості, процеси законотворчості в цій галузі; 

 участь в організації конкурсів з якості; 

 узагальнення досвіду підприємств-членів Клубу та розробка методичних рекомендацій з 

подальшого покращання їх діяльності; 

 участь в організації та проведенні вітчизняних та зарубіжних виставок з метою висвітлення 

діяльності підприємств-членів Клубу; 

 презентації кращих товарів, поліграфічних видань про кращі підприємства тощо; 

 проведення семінарів, шкіл, круглих столів з питань управління якістю; 

 інформаційно-видавнича діяльність; 

 сприяння членам Клубу у співробітництві з партнерами в Україні та за кордоном; 

 створення міжнародних шкіл з питань управління якістю; 

 постійна робота з молоддю з метою популяризації питань якості; 

 надання допомоги підприємствам-членам Клубу у їх розвитку та збільшенні випуску 

високоякісної продукції. 

3. СТРУКТУРА КЛУБУ 

3.1.  Діяльність Клубу здійснюється на основі демократичного самоврядування при активній участі 

його членів у вирішенні всіх питань. 

3.2.  Керівним органом Клубу є Рада Клубу на чолі з Президентом, яка складається з керівників 

підприємств-членів Клубу.  

3.3.  До складу Ради можуть входити представники Української асоціація досконалості та якості, 

Українського союзу промисловців та підприємців, інших організацій, зацікавлених у роботі  та 

розвитку Клубу.  

3.4.  Президент Клубу обирається Радою Клубу на термін 5 років та затверджується Бюро Правління 

Української асоціації якості. 

3.5.  За рішенням Ради Клубу в його складі може бути створена робоча група для ведення діловодства 

Клубу та вирішення поточних питань його діяльності. 

3.6.  Робота Клубу здійснюється згідно з річним планом роботи, затвердженим Президентом Клубу.  

4. КОШТИ КЛУБУ 

4.1. Кошти Клубу формуються з: 

 добровільних (спонсорських) внесків підприємств (організацій) - членів  Клубу; 

 добровільних внесків будь-яких підприємств та організацій, зацікавлених в успішній роботі 

Клубу. 

 

 
 


