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Величкевич 
Олександр Петрович 

 

 

 
 "Віддаю перевагу високооплачуваній роботі з можливістю ухвалення 
самостійних рішень для досягнення поставлених завдань при повній 
відповідальності за результати. 
  Цікавить робота на тому напрямі, де довгий час не вдається досягти 
поставленої мети, де поставлені нестандартні завдання, що вимагають 
креативного і ефективного підходу для їх реалізації". 

Досвід роботи: 
з 10. 08.2011        Різні компанії (автобізнес, оборонна промисловість, виробництво,) 
 Посада:       Антикризовий–менеджер, генеральній директор групи компаній, директор з                                           
        розвитку, з підпорядкуванням безпосередньо власникові бізнесу 
 

Провайдер навчання Тема та напрямок навчання 

Одеський національний 

університет ім. Мечникова 
Психофізіологічні методи дослідження та експертизи з використанням поліграфа 

Корпорація «УкрАВТО» Менеджмент 06,2009 - 09.2009 Основи менеджменту, управління виробництвом  

English School 
Курси англійської мови (індивідуальне навчання) 03.2005 - 09.2006 
 Рівень - Pre - intermediate business  

Сервісний центр SKODA 

Млада Болєслав, Чехія 
Організація роботи усіх ділянок і постів сервісу, методи роботи з клієнтом 

Завод FORD Кельн, 

Німеччина, Завод USI 

Верона, Италія 

Знайомство з організацією роботи заводу та його сервісних служб Вивчення  професійного  
обладнання та, методів  його  ефективного та раціонального  використання 

Компанія SpiesHecker 

Кельн, Німеччина, Компанія 

Sikkens, Нідерланди 

Матеріали  для  кузовних робіт,  організація  малярно-рихтувальних  ділянок 

 
 
 

01. 09. 2010 – 10.08.2011 
Посада: 

IT - Компанія MUK - ведучий дистриб'ютор IT- техніки і технологій в Україні, м. Київ 
Заступник директора по розвитку сервісу 

Напрям діяльності Продаж та сервісне обслуговування IT -техники і програмних продуктів, системна інтеграція 

01. 04. 2010 – 31.08.2010 
Посада:: 

Компанія «АвтоінтернешнлМетрополіс», офіційний дилер Suzuki&Mazda у Києві 
Генеральний директор  

Напрям діяльності  

 
10. 10. 2007 – 12.2009  
Посада: 
 
Напрям діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
:2003-2007 
 Посада 
 
Напрям діяльності  
 

Освіта:   

Продаж, сервисне обслуговування Suzuki&Mazda 
 
Корпорація “УкрАВТО” 
С 22.10.2008 - Генеральний директор Дніпропетровського об'єднання  Корпорації 
“УкрАВТО”  
Виробництво, продаж, сервісне обслуговування автомобілів, реконструкція існуючих і 
будівництво нових заводів, автоцентрів і спеціалізованих сервісних центрів, навчання 
менеджерів вищого і середнього рівня і технічного персоналу, реорганізація сервісної  
Системи 
 
10.10.2007 – 21.10.2008 Начальник Відділу розвитку та оснащення мережі сервису, 
Департамент сервису Апарата управління Корпорації “УкрАВТО” 
 
ООО “1-й Автоцентр Київ”        
Заступник генерального директора з виробництва 
                                                                                              
Послуги з обслуговування і ремонту легкових автомобілів VW Group, оптова і роздрібна 
торгівля запасними частинами автомобілів VW Group 
 
Київський політехнічний інститут з відзнакою в1983 р., інженер-металург 

 
Додаткова освіта: 
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Рекомендації 
 

№ Прізвище Посада Місце работи Контактні дані Примітки 

1 
Бугославський Дмитро 
Анатолійович 

Директор 
департамента 

развитку 
ВІННЕР 

+38 067 5000 595 
+38 067 332 75 16 

Офіційний дилер, імпортер 
Land Rover, Jaguar, Ford, 

Volvо 

2 
Кубишкін Ігор 
Аркадійович 

Директор 
ООО "Автодім 

Харків" 
+38 099 771 01 01 

Офіційний дилер  
Volkswagen AG 

3 
Сережко Микола 
Юрьєвич 

Заст директора 
з сервису 

Порше ЮГ +38 050 445 74 10 Офіційний дилер VW 

4 
Білич Святослав 
Олексійович 

Генеральний 
директор 

об'єднання 

Корпорація 
«УкрАВТО» 

+38 067 244 18 85 
Апарат управління корпорації 

УкрАВТО 

5 
Ведмідь Володимир 
Анатолійович 

Виконавчий 
директор  

Всеукраїнська 
Асоціація 

поліграфологів 
+38 096 966 90 00 

Всеукраїнська Асоціація 
України 

 
 

                            Додаткові навички, досвід та досягнення:  
 Маю особисто розроблені  та  впроваджені  новітні ефективні системи мотивації 

 Успішний досвід антикризового-менеджменту (у частині виведення підприємства зі збитків на рівень 
запланованого прибутку і  рентабельності  виробництва)  

 Є дійсним членом Всеукраїнської Ассоціації поліграфологів 

 Уперше в Україні  впровадив ефективний цілодобовий 3-змінний режим роботи на автосервісному  
підприємстві, що привіело до кардинального зростання прибутку підприємства та  скороченню його 
окупності  на 30% з 5,5 років до 3 років та 8 місяців 

 Досвід викладацької роботи 

 Проектування автосервісних та виробничих підприємств і цехів 

 Володію офісними додатками Microsoft, 1c, спеціалізованими програмами ETKA, ELSA та ін.  

 Впровадив на великому нафтопереробному комбінаті  новітню технологію виробництва 
високоточного жаростійкого литва  з великим економічним ефектом 

 Водійське посвідчення категорій A, B, C, D, E, особистий автомобіль. Водійський стаж 35 років, 1 800 
000 км 

 Маю успішний досвід: 
 роботи в різних сферах - наука, виробництво, телебачення,IT, управління, сервіс, маркетинг, торгівля, 

охорона.  
 управління  багатопрофільними підприємствами  з  чисельністю персоналу більше ніж 500 осіб 
 проведення службових розслідувань, скрінінгу та розслідування злочинів  
 проектування,  розробки і  запуску технологічних процесів підприємств різних напрямів діяльності 

(автомобільна промисловість, оборонна промисловість, IT- сфера, телебачення, металургія)  
  відкриття підприємств з " нуля" 
 організації "команди виконавців"  
 складання бюджету підприємств  
 організації сервісу  
 організації продажів  
 проведення навчань та  тренінгів з основ менеджменту, техніці продажу товарів  і послуг, роботіи з 

запереченнями,  визначення психотипу покупця  і  метод ів  робота з ними, командообразуючих 
тренінгів  і так далі 

 проведення заходів,  спрямованих на збільшення задоволеність клієнтів  та збільшення  їх лояльності 
до компанії  
 

 
 Маю високий рівень мотивації на успішну роботу в стабільній компанії, здатність в найкоротші терміни 
сформувати команду виконавців, готових вирішити будь-які поставлені завдання.  
 Володіння англійським - pre - intermediate business. Упевнений, що при необхідності впродовж півроку-
року вирішу питання про вільне володіння мовою.  
 Резюме є скороченим. Готовий, при необхідності, більш детально обговорити питання мого досвіду і 
можливої користі для Вашої компанії. 

 
 

24.04.18               О.П. Величкевич 


