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Базова професійна освіта: Київський державний університет, факультет кібернетики (1996 г.) 
 
Ключові області професійних інтересів: 
• процесний підхід і постійне вдосконалення; 
• мотивація і залучення персоналу 
• працездатність систем управління якістю 
• самооцінювання і зовнішнє оцінювання організацій за Моделлю досконалості EFQM 
• якість і досконалість в органах державної влади та місцевого самоврядування 
 
Проходив професійне навчання та стажування в Японії (1,5 місяці, курс «Управління 
виробництвом»), Бельгії, Швеції, Німеччині та інших країнах. 
 
Особисто брав участь у реалізації понад 100 проектів з оцінки та вдосконалення систем 
менеджменту організацій України, Білорусі, Казахстану, Литви, Молдови, Росії (на підставі 
стандартів ISO 9001, ISO 14001, Моделі досконалості EFQM, принципів Кайдзен). У тому числі 
надавав допомогу всім 6 підприємствам з стан СНД, які отримали статус фіналістів та призерів 
найпрестижнішої в Європі нагороди для кращих організацій - Нагороди за досконалість EFQM. 
Серед підприємств, яким надавалися консалтингові послуги: МК «Запоріжсталь», ТОВ «Юрія-
Фарм», ВАТ «Фармак», НЕК «Укренерго», ЗАТ «Оболонь», Національна медична академія 
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», РУП 
„Білоруський металургійний завод”, ДУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ВАТ «Лукойл-
Пермнефтеоргсинтез», тощо. 
Крім комерційних організацій брав участь у реалізації таких проектів в органах державної влади 
(Міністерство оборони, Головдержслужба, Держатомрегулювання, тощо), органах місцевого 
самоврядування (мерії Одеси, Чернівців, Славутича, тощо), неурядових організаціях (Українский 
союз промисловців і підприємців, Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД). 
 
Проводив тренінги та навчання з різних питань менеджменту в Україні, Азербайджані, Білорусі, 
Грузії, Казахстані, Латвії, Литві, Росії, у тому числі – корпоративні навчання в компаніях НАЕК 
«Енергоатом», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», ВАТ 
«Керамейя», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «КНАУФ ГІПС 
Донбас», ПАТ «Хмельницькобленерго», Національний медичний університет 



 

ім.О.О.Богомольця, ТОВ «Грузинська державна електросистема», ТОВ «Гомельскло», ДП 
«Білоруський державний інститут стандартизації та сертифікації», АТ «Самрук-Казина». 
 
Читав курси з різних питань менеджменту в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії державного управління при Президентові України, Одеської державної 
академії технічного регулювання та якості, Львівській бізнес-школі, Київському національному 
економічному університеті імені Вадима Гетьмана. 
 
Робив доповіді на міжнародних конференціях за якістю, у тому числі на щорічних Конгресах 
Європейської організації з якості в Будапешті, Таллінні, Стамбулі, Анталії, Москві. 
 
Брав участь в оцінюванні підприємств - учасників конкурсу на здобуття Нагороди досконалості 
EFQM (Європейської нагороди з якості) відповідно до Моделлю досконалості EFQM - 13 років (у 
тому числі 1 рік - старший експерт): у складі міжнародних команд оцінював підприємства з 
Греції, Ірану, Іспанії, Росії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, 
Швейцарії. Серед них – підприємства зі складу компаній General Motors, TNT, U.S.Steel, B.Braun, 
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 
 
Брав участь у розробці Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми 
впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади. Керував розробкою 
Методичних рекомендацій з побудови систем менеджменту якості в органах виконавчої влади та 
інтерпретації стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 для органів виконавчої влади. 
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