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ЦІЛІ:

 поглибити розуміння сутності категорій «бізнес моделі» та 

«стандарти»;

 усвідомити місце та значення стандартів у розвитку 

економіки знань та бізнесу;

 виявити вплив гармонізації стандартів на процес виведення 

вітчизняних товарів та послуг на ринки Європи;

 ознайомитися з передовою практикою гармонізації та 

сертифікації на підприємствах;

 отримати практичні навички розроблення, впровадження та 

використання стандартів обслуговування для успішного 

впровадження Європейських моделей бізнесу в Україні.
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КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТЕМИ ТА 
ЧОМУ ВОНИ СЬОГОДНІ АКТУАЛЬНІ?

 Поняття стандарту та його еволюція

 Досягнення клієнтоорієнтованості та ефективності на 
підприємстві. Вибір бізнес-моделі 

 Гармонізація стандартів – шлях для успіху бізнес моделей 
ЄС в Україні

 Сутність та розроблення стандартів обслуговування



ДАВАЙТЕ РОЗДІЛИМО ПОНЯТТЯ ЗА СЛОВНИКОМ!

Як ви вважаєте:

 Що таке стандарти?

 Що таке Бізнес-модель?



ДАВАЙТЕ РОЗДІЛИМО ПОНЯТТЯ ЗА СЛОВНИКОМ!

Стандарт (від англ. standard — норма, взірець) в широкому сенсі  слова — взірець, 

еталон, модель, прийняті за вихідні для зіставлення з ними ін. подібних об'єктів.

 Документ, який встановлює комплекс норм, правил, вимог до об'єкта 

стандартизації, в якому з метою багаторазового використання встановлюються 

характеристики чого-небудь.

Стандарт може бути розроблений як на матеріальні предмети (продукцію, еталони, 

зразки речовин), так і на системи, процеси, види діяльності в різних областях.

Сертифікат [від лат. certum - вірно і facere - робити]

1. Документ, що засвідчує той чи інший факт. Сертифікат якості (торг .; супровідний 

документ про сортності, асортименті, ціні і т.п. товару, що видається державною 

інспекцією або іншими уповноваженими організаціями)



Про вітчизняну систему технічного регулюванняПро вітчизняну систему технічного регулювання

В умовах лібералізації міжнародної торгівлі середній рівень тарифного 
захисту ринку промислових товарів в ЄС для України коливається у межах 4,4% 
- 5%. Тому основними перешкодами у торгівлі промисловими товарами з ЄС є 
не імпортні тарифи, а технічні бар’єри.

На відміну від гнучкої системи ЄС, в Україна ще діє досить жорстка система 
технічного регулювання. У ЄС, як і в усьому світі, згідно із Угодою СОТ про 

технічні бар’єри в торгівлі, стандарт є документом добровільним. 
Обов’язкові вимоги встановлюються іншими документами – технічними 
регламентами, що є нормативно-правовими актами.

В Україні це нове законодавство, що згідно з вимогами СОТ визнає 
стандарти добровільними, співіснує із старим законодавством, яке визнає 
стандарти обов’язковими до виконання і ускладнює інновації.



Фундаментальною основою функціонування европейських моделей 
бізнесу є вільне переміщення товарів. Наявність у міжнародній торгівлі 
технічних бар’єрів створює перешкоди як для виходу української продукції на 
європейські та міжнародні ринки, так і для доступу вітчизняних споживачів до 
якісних  закордонних  продуктів. 

Система технічного регулювання в ЄС вважається найбільш ефективним 
та успішним прикладом усунення технічних бар’єрів у торгівлі. Європейська 
модель базується на принципах «Нового» та «Глобального» підходів, вперше 
сформульованих у 1985 та 1989 роках.

При цьому, відповідність продукції одному із гармонізованих стандартів 
ЄС (розроблюються у рамках технічних регламентів) розглядається як 
загальне задоволення базових вимог, передбачених тим чи іншим технічним 
регламентом. Контроль за дотриманням вимог, передбачених технічними 
регламентами здійснюється шляхом ринкового нагляду, а не контролю 
виробничого процесу.

Про систему технічного регулювання ЄСПро систему технічного регулювання ЄС





Вирішено низку відповідних зобов’язань України щодо технічних бар’єрів у торгівлі. 
Вони включають:
• пріоритет використання міжнародних стандартів. Всі технічні регламенти України на сьогодні 

використовують відповідні міжнародні стандарти, як основу;

• добровільність стандартів за виключенням технічних регламентів. З дати вступу до СОТ, всі діючі 
національні та регіональні стандарти стають добровільними, за винятком тих, на які є посилання або 
про які йдеться у технічних регламентах, розроблених для захисту інтересів національної безпеки, 
захисту здоров’я та життя людей, тварин, рослин та навколишнього середовища тощо;

• деклараційний принцип підтвердження відповідності. Україна поширює практику підтвердження 
відповідності на основі декларацій виробника, без вимоги реєстрації або підтвердження українськими 
органами по відношенню до відповідного технічного регламенту;

• визнання міжнародних стандартів. З дати вступу до СОТ імпортована продукція, яка вимагає оцінки 
відповідності та для якої стандарти не були гармонізовані з міжнародними, розглядається як така, що 
відповідає українським стандартам, якщо органи з оцінки відповідності, визнані в Україні, підтвердять 
її відповідність міжнародним стандартам;

• визнання оцінки відповідності інших країн-членів СОТ. Україна визнає, коли це можливо, результати 
процедур оцінки відповідності інших країн - членів СОТ.

Результати реформРезультати реформ



Динаміка прийняття національних стандартів за 2010─2016 рокиДинаміка прийняття національних стандартів за 2010─2016 роки
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Механізми ліквідації технічних бар'єрів у торгівлі  базуються на взаємному 
визнанні результатів оцінки відповідності, що забезпечується в результаті 
технічної гармонізації стандартів.

Гармонізація досягається наявністю в країні сучасної системи технічного 
регулювання, яка б відповідала загальновизнаним міжнародним нормам та 
правилам міжнародних організацій зі стандартизації - ISO, IEC, ITU. 

Основними складовими системи технічного регулювання є 
• стандартизація, 
• метрологія, 
• оцінка відповідності (сертифікація), 
• акредитація органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій.

Про технічну гармонізацію стандартівПро технічну гармонізацію стандартів



ПІРАМІДА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЯКОСТІ

Якість продукції
(відповідність технічним характеристикам, безпека)

Якість діяльності
(виробничі процеси, обладнання, технології,
умови праці, екологія, кваліфікація працівника)

Якість фірми (система управління
і бізнес-процеси в цілому, кваліфікація  топ-
менеджерів, інновації, соціальна  
відповідальність бізнесу)

Якість суспільства 
(право, норми, культура, економіка, 
політика, наука і  техніка, комунікації
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ДАВАЙТЕ РОЗДІЛИМО ПОНЯТТЯ ЗА СЛОВНИКОМ!

Бізнес-модель (англ. Business model) — концептуальний опис способу створення ) — концептуальний опис способу створення 

вартості, — економічної (виручка, прибуток), соціальної (імідж) тощо. Процес створення 

моделі бізнесу є складовою частиною стратегії бізнесу.) 

Це спрощене, схематичне, концептуальне уявлення про протікання бізнес-

процесів. Виникає це поняття у відповідь на численні виклики нової економічної 

реальності, сформованої у кінці 20 століття. У бізнес приходило все більше новачків, і у них 

не було часу, грошей і знань для того, щоб розробляти глибинні стратегії розвитку, їм потрібні 

були ефективні і швидкі інструменти для максимального отримання прибутку. 

Бізнес-модель – це зрозумілий, наочний спосіб побачити всі компоненти справи та 

знайти точки для розвитку і збільшення прибутковості.

 



А які бізнес-моделі знаєте Ви? 

Сучасний стан розвитку економіки можна назвати “епохою бізнес-моделей”, 
оскільки успіх компанії залежить від швидкості та уміння адаптувати та 
удосконалювати успішну бізнес-модель до власних потреб та потреб ринку. 



                    Бізнес-моделі ЄС 

Модель CANVAS 
застосовується для опису 
поточної та майбутньої стратегії. 
Для стратегії розвитку 
новостворених організацій, для 
переорієнтації стратегії розвитку 
діючих організації, розбору 
існуючої моделі керування з 
метою знаходження слабких 
місць/прогалин в діяльності 
організації та пошуку нових точок 
для зростання.

Шаблон Canvas – це таблиця з 9 хитро розташованими колонками. Всі вони логічно пов’язані між собою, 
вам потрібно відповісти на питання кожної. І робити висновки . Для початку роздрукуйте таблицю на 
аркуші великого формату, для наочності. Використовуйте кольорові самоклейки-папірці, щоб заповнити 
блоки відповідями



                    Бізнес-моделі ЄС 



Мод ль доскон лості Європ йського ф нду управл ння кістю е́ль доскона́лості Європе́́йського фо́нду управлі́ння я́кістю а́ль доскона́лості Європе́́йського фо́нду управлі́ння я́кістю е́ль доскона́лості Європе́́йського фо́нду управлі́ння я́кістю ́ль доскона́лості Європе́́йського фо́нду управлі́ння я́кістю о́ль доскона́лості Європе́́йського фо́нду управлі́ння я́кістю і́ль доскона́лості Європе́́йського фо́нду управлі́ння я́кістю я́ль доскона́лості Європе́́йського фо́нду управлі́ння я́кістю (англ. EFQM Excel) — концептуальний опис способу створення l) — концептуальний опис способу створення ence Model) — концептуальний опис способу створення [1]) 
— це практичний інструмент, який допомагає організаціям встановити цілісну систему управління, 
вимірюючи, де саме вони знаходяться на шляху до Ділової Досконалості, допомагаючи їм зрозуміти 
прогалини в діяльності, і потім, стимулюючи необхідні рішення для досягнення успіху. Модель 
досконалості була представлена на початку 1992 як структура для оцінки заявок компаній, що 
претендують на Європейську Премію Якості.

Модель EFQM— це практичний інструмент, який організація може використовувати в різних 
напрямках:
 як структуру своєї системи менеджменту;
 як інструмент для самооцінки шляхом визначення свого місця на шляху до досконалості, який 

допомагає зрозуміти недоліки і потім спонукати до рішень;
 як систему для розробки та реалізації ініціатив з покращення діяльності;
 як основу для загальної мови і способу мислення, застосовуваного на всіх рівнях організації.

                    Бізнес-моделі ЄС - EFQM



Переваги від використання моделі:
 цілісне загальне уявлення 

менеджменту;
 структура фундаментальних 

цінностей;
 цінний інструмент аналізу та 

оцінки просування;
 постійне поліпшення, засноване на 

процесах;
 організація управління 

підприємством на основі 
збалансованої системи ключових 
показників діяльності;

 бенчмаркінг;
 відмінна база для мотивації;
 формування спільної мови для 

всієї організації.

                    Бізнес-моделі ЄС -EFQM

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


В Європі в ряді галузей постачальники дуже лояльні до виробників, вони навіть  

допомагають їм полагодити свої системи постачання. Наприклад, шведський виробник 

автобусів та вантажів Scania проводить семінари, на яких постачальники вивчають 

його виробничу систему, передбачаючи, зокрема, безперервне вдосконалення та 

заощадження. Система закупок Scania приносить і інших  покупців: постачальники 

ідентифікують себе з виробником, що, в свою чергу, допомагає їм зміцнювати свої 

позиції на глобальному ринку (хоча у нього немає пакетів акцій постачальників).

Ікеа також прагне до довгої та взаємовигідної співпраці з партнерами. Вона довіряє їм 

вирішення масштабних завдань і разом з ними думає, як працювати ефективніше і з 

меншими витратами. 



                    Бізнес-моделі зрілості

«Модель зрілості бізнес-процесів (BPM MM)» BPM MM)» запропоновано компанією Gartner, Inc. 
(http://www.gartner.com/technol) — концептуальний опис способу створення ogy/home.jsp). 

У більшості компаній немає чітких уявлень про проконтрольні бізнес-процеси, а якщо вони присутні, то тільки у 
вигляді розривів ідей, а не цільної стратегії. Модель з шести етапів зрілості, запропонована Gartner, покликана 
допомогти подолати труднощі на шляху до реалізації переваг BPM та сформувати корпоративну стратегію управління 
бізнес-процесами, яка відповідатиме бізнес-цілям організації.
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У СВІТІ ІЛЮЗІЙ

А чи знаєте Ви, що:

Ми думаєм про себе краще,

 Ніж про нас думають наші клієнти.

Клієнтоорієнтованість -  це 
оцінка клієнтом видимої  

частини Бізнесу.



1%

3 %

5 %

9 %

14 %

68 % - байдужість персоналу!!!

- вмирають

- переїжджають

- використовують інші контакти

- конкурентні причини

- не задоволені товаром

ЧОМУ ЙДУТЬ КЛІЄНТИ?

Яке значення  бізнес-моделі та системи стандартів 
(BPM MM)» обслуговування споживачів, управління підприємством, 
відносин між відділами, відносин із партнерами тощо) в 
успішності бізнесу?  



• Хто ваш клієнт

• Навіщо вам це

• Чи є у вас Замовник

• Які канали хочете охопити

• Чи є у вас ресурси

• Чи є у вас повноваження

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПОЧАТИ …



1

2

3

1. Внутрішня культура
• Цінності
• Внутрішні комуникації
• Тренінгова програма
• Рекрутинг персоналу
• KPI

2. Інструменти управління, вимірювання
• Товари/процеси через підхід дизайн-  

мислення
• Стандарти
• Система вимірювання та контролю
• VoB
• VoC

3. Зовнішня комунікація
• Імідж
• Реклама
• PR
• POS дизайн

Згадаємо дещо 
про систему



«ТРИ КИТА»

Створюють 
правильні

РЕЧІ

Правильним
ЧИНОМ

Правильні  
ЛЮДИ



СИСТЕМА ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ

«ХВИЛІ ДОВІРИ»

Стандарти

Акредитація  

Сертификація  

Бізнес

Споживачі



Цикл ДЕМІНГА

DO

CHEK

ACT

PLAN



• Ваше сервісне бачення?

• Які потрібні СТАНДАРТИ?
І кому?

• Які сервіси\послуги потрібні?

• Що приносить клієнту додану 
вартість?

• Які клієнтські Процеси потрібно 
змінити, побудувати?

• Які ЛЮДИ мають працювати у 
компанії

• Визначення основних ТОЧОК
КОНТАКТУ

PLAN

• В чому потреба 
клієнта?

• Чем ми можемо  

допомогти?



• Рекрутинг «Правильних людей»

• Навчання

• Комунікація: «говоримо-демонструємо»

• Розроблення (сервіс, послуги, стандарти, процеси)

• Мотивація від сервісних показників

• Формування системи контроля якості

DO
• Побудова роботи зі зворотнім зв'язком



• Звіротній зв’язок у вигляді 
скарг і подяк

• Опитування/дослідження по  
задоволеності та лояльності  (CSI/
NPS)

• Програма Таємний покупець
(обєктивна/субєктивна оцінка)

• Чек – листи

• «CLIENT`S SHOES»

• «EMPLOYEE`S SHOES»

• E-NPS

CHEK



ACT

ACTION MANAGER

• Впровадження 
пріоритетнрого 
покращення клієнтського 
досвіду

• Що нам доможе стати  
краще?

• У чому я став краще для
клієнта сьогодні?



Що таке стандарти обслуговування 
клієнтів?

Стандарти обслуговування – це 
набір рекомендацій і правил, які 

обов'язкові  до виконання при 
обслуговуванні клієнтів.



Для чого потрібні стандарти?

Допомагають забезпечити  
однаковий рівень сервісу в 

мережі, відділенні, факультеті, 
тощо.

Допомогають працівникам 
правильно  поводити себе по 

отношенню до
Клієнта у будь-якій 
робочій  ситуації.

Практичний інструмент  
для адаптаії нових

Працівників .

Система контролю процесу  
продажів і обслуговування

клієнтів.



• Разробити сервісну обіцянку

• Врахуваим голос Клієнта

• Залучити всі вертикалі

• Залучити до 

виробників

створення стандартів безпосередніх

• Сформувати єдиний підхід

та

єдине розуміння

Які можуть бути задачі проекту

стандартів у всіх учасників 

Переваги:
Залучення працівників як «агентів» в розроблення  стандартів, завдяки чому – нявність у 
мережі «агентів  нових стандартів» ще до їх впровадження.



Які бувають стандарти

СТАНДАРТИ

Поведінкові

Візуальні

Операційні

Відповідають на 
питання  ЯК 
робити?

Відповідають на 
питання ЯК 
виглядає?

Відповідають на 
питання

ЩО робити?



Основа для створення стандартів
Задоволеність 

 Гостя

Цінності компанії

Стандарти сервісу

Сервісна обіцянка

Задоволеність
 працівнника

VoB-VoC



Аналіз робочої документації:

• Учбові материали,
• Регламенти, ДИ, пр.
• Фокус групи, мозкові штурми, інтервью, 

опитування  персоналу та  клієнтів
• Моніторинг конкурентів
• Думка експертів: консультації, тренінг

Етап 1. Дослідження
Метод 360°
Клієнти, конкуренти, працівники,  
Експерти:
Якісні та кількісні  дослідження.
Операційний аудит

Етап 2. Написання і узгодження 
стандарту  При написанні - метод 
компіляції. Ціль –  прописати дії 
працівників  при контакті з  Клієнтом
При ізгодженні – максимальне залучення  
персоналу

• Формування складу робочої групи всі 
вертикалі

• Формування «скелету» основні розділи
• Описа стандартів для персоналу
• Пілотування, коректуввння
• Узгодження і затвердженння
• Оформлення в корпоративному стилі

Етап 3. Впровадження стандарту  
Метод каскадування

Схема впровадження:
• Презентація працівникам
• Навчання працівників
• Тестування знань

Етап 4. Контроль виконання  Методи

• зовнішні (BPM MM)» Mystery Shopping, 
опитування  клієнтів)

• внутрішні (BPM MM)» оцінка керівника,
інспекції)

Етап 5. Управління результатами

• Менеджмент  підсумків: ціль-план-підсумки-
ревізія

• Мотивація
• Комуникації по сервису

Етапи проекту з розроблення та 
впровадження стандартів



Команда. Робоча група. Компетенції

Керівник проекту

Бізнес-тренериHR

Учасники
Робочої групи

Функції(заінтересовані  
сторони)

Бізнес-вертикалі

Мережа/лінійний 
персонал

Замовник проекту

Знання, уміння:
• Аналітичні здатності
• Знання бізнеса
• Досвід проведення  

досліджень
• Вміння писати
• Вміння навчати
• Оформлення 

презентацій
• Проектна робота



Канали взаємодії  з 
клієнтом

Бізнес
b2c

Бізнес
b2b

ПРіОРИТЕТ Робоча 
група

Фізична локація Х Х 1 …………

Чат Х 3

…………Контакт центр Х Х 2

Агенти Х 4 …………

……..

Визначте канали взаємодії з клієнтом  
для опису стандартів



Що важливо 
реалізувати в 

стандартах

Мінімальний об'єм

Зрозуміла структура
• загальні стандарти
• індивідуальні стандарти

«Авторство» в створенні:  
Документ написано учасниками 
 робочої групи

Принцип стандарту:
Документ звучить від першої особи – 
«Я»

Враховано «Голос Клієнта», «Голос
Бізнеса»

Стандарти у відповідності з новим  
позиціонуванням і сервісною  
обіцянкою

Включені всі позиції

Включено «Емоціональну  
частину» в якості стандарту



Зовнішній вигляд 
працівника

ВАЖЛИВО памятати, 
що це візитна 
карточка

Зустріч клієнта

• Встановість контакт 
очима,  продемонструйте 
готовність до  
обслуговування

• ВАЖЛИВО памятати: у Вас 
не Буде  другої 
можливості   створити 
перше враження!

Поведінка 
 
працівник
а

• В роботі поводьте себе 
коректно по відношенню 
до клієнтів та колег

• Будьте позитивно 
налаштовані – всі  люблять 
позитивних людей

Які можуть бути розділи в 
стандартах



Консультування
клієнта

• Обов’язково з’ясуйте  
причину обіцянки

• Надавайте лише 
правдиву та 
актуальну 
інформацію

• Звертайтеся до  
кліента по імені

Конфліктні  
ситуації

• Зберігайте спокій
• використовуйте техніки 

роботи з запереченнями

Важливо памятати, що 
не можна:

• вступати з клієнтом в 
суперечку;

• говорити клієнту, що він не  
прав

Завершення 
роботи  з 
клієнтом

• Обов'язково переконайтеся, 
що у клієнта не залишилося 
питань

• Підведіть 
підсумки і 
доброзичливо 
попрощайтеся

• Якщо запланована 
наступна зустріч – 
узгодьте дату і час

Телефонне 
спілкування
з клієнтом

• обов'язково
• відрекомендуйтеся, 

уточніть ім'я клієнта і 
поясніть сутність звернення

• При переадресації дзвінка - 
передайте співробітнику

• інформацію, яку вже 
уточнили у клієнта



1. Співробітники знають, що є нові 
стандарти
Поштою: розсилка News letter, 
розсилка Sales information
Портал: розміщення інформації в 
новинах на внутрішньому порталі

2Співробітники знають стандарти

Welcome book для співробітників

Зошит / блокноти для співробітника з вкладишами 
PDF брошура стандартів (BPM MM)» на кілька сторінок -

журнальний варіант)

Заставка на комп'ютер Відеоролики

Гейміфікація Електронне навчання Очне навчання

3. Співробітники вміють застосовувати
Спостереження Чек-листи
Наставництво: через зворотний зв'язок

4. співробітники застосовують

Програма Таємний покупець 
Чек-листи

Етапи впровадження 
стандартів



Чи не вимірюємо - не 
управляємо

ІНСТРУМЕНТИ МОЖУТЬ БУТИ РІЗНІ:

• зворотний зв'язок у вигляді скарг і подяк
• опитування / дослідження щодо задоволеності і 

лояльності (CSI / NPS)
• програма Таємний покупець
• (Об'єктивна / суб'єктивна оцінка)
• Чек - листи



Керуючий хвалить 

співробітника

ЗБЕРІГАЙТЕ ПОЗИТИВ!
ШУКАЙТЕ ПОЗИТИВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ 
СЕРВІСУ:

Керуівник  
критикує  і  карає

?
Ваш 

вибір?

Похвала, підтримка, збір ідей, 
залучення персоналу,
навчання персоналу - 

ДОПОМОЖУТЬ СЕРВІСУ

Покарання, загрози, страх - зроблять 
сервіс формальним, а співробітників - 

не лояльні



ВИСНОВОК. ГОЛОВНІ ПРАВИЛА РОБОТИ 
керівника

• Розповісти про вигоди програми Таємний покупець для кожного 
співробітника

• Показати співробітникам АНКЕТУ Таємного покупця. Вивчити або 
повторити

• стандарти обслуговування клієнтів

• Повідомити співробітникам, хто такі таємні покупці, як вони роблять 
оцінки.

• Заходити на сайт читати анкети, вивчати статистику

• Розмовляти по кожній анкеті.

• Для гіршому співробітників - план дій щодо поліпшення

• Для КРАЩИХ - похвала і приклад для інших співробітників

• ЗРОБІТЬ ЦЕ, І СЕРВІС СТАНЕ КРАЩИМ, А ПРОДАЖІ - ВИЩЕ!



Постійність - ознака 
майстерності!

Якість необхідно демонструвати постійно
Витрати на обслуговування окупаються тільки в тому 

випадку, якщо клієнти ЗНАЮТЬ про наш чудовий 
сервіс.
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Дякую за увагу!
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