
PIRMA DALIS. PASAULINIO LYGIO BENDROVĖS
I skyrius. Bendrovės „Toyota“ sėkmės kelias. Strategijos esmė – meistriškas darbas
II skyrius. Kaip „Toyota“ tapo geriausia gamybos bendrove pasaulyje. Tojodų šeimos ir „Toyota“ gamybos 
sistemos istorija
III skyrius. „Toyota“ gamybos sistemos esmė – nenaudingų proceso etapų šalinimas
IV skyrius. 14 „Toyota“ sėkmės kelio principų: išsami kultūros, glūdinčios TGS, santrauka
V skyrius. „Toyota“ sėkmės kelio pritaikymas. Nepriekaištingojo „Lexus“ kūrimas
VI skyrius. „Toyota“ sėkmės kelio pritaikymas praktikoje: naujas amžius, naujas kuras, naujas kūrimo proc-
esas – „Prius“
ANTRA DALIS. „TOYOTA“ SĖKMĖS KELIO VERSLO PRINCIPAI
Ilgalaikė filosofija
VII skyrius. 1 principas. Priimdami su valdymu susijusius sprendimus, vadovaukitės ilgalaike filosofija, net jei 
tektų paaukoti trumpalaikius finansinius tikslus
Tinkamai atliekamas procesas leidžia pasiekti aukštų rezultatų
VIII skyrius. 2 principas. Sukurkite pastovų proceso srautą, kuris akivaizdžiai parodys visas problemas
IX skyrius. 3 principas. Kad išvengtumėte gaminių pertekliaus, taikykite traukos sistemas
X skyrius. 4 principas. Darbo krūvio lygmenų nustatymas (heijunka)
XI skyrius. 5 principas. Sukurkite darbo kultūrą, kurioje būtų rūpinamasi ne klaidų taisymu, bet iš karto 
siektumėte aukštos kokybės
XII skyrius. 6 principas. Standartinės darbo schemos ir procesai yra nuolatinio tobulėjimo ir teisių darbuoto-
jams suteikimo pagrindas
XIII skyrius. 7 principas. Taikant vaizdinį valdymą, neliks nepastebėta nė viena problema
XIV skyrius. 8 principas. Taikykite patikimas, nuodugniai patikrintas technologijas, naudingas žmonėms ir 
lengvinančias jų darbą
Padidinkite savo bendrovės vertę, skatindami jos darbuotojus ir partnerius tobulėti
XV skyrius. 9 principas. Ugdykite lyderius, kurie gerai išmanytų savo darbą, vadovautųsi bendrovės filosofija 
ir mokytų jos kitus bendrovės darbuotojus
XVI skyrius. 10 principas. Ugdykite išskirtinius žmones ir komandas, kurie vadovautųsi jūsų bendrovės 
filosofija
XVII skyrius. 11 principas. Gerbkite savo partnerius ir tiekėjus, juos išbandydami ir padėdami tobulėti
Nuolatinis svarbių problemų sprendimas skatina bendrovės darbuotojus mokytis
XVIII skyrius. 12 principas. Norėdami nuodugniai suprasti situaciją, eikite ir išvyskite ją savo akimis (genchi 
genbutsu)
XIX skyrius. 13 principas. Sprendimus priimkite neskubėdami, atsižvelgdami į bendrą nuomonę, nuodugniai 
apsvarstę visus variantus, o įgyvendinkite – greitai
XX skyrius. 14 principas. Nuolat apmąstydami rezultatus (hansei) ir tobulėdami (kaizen) tapkite 
besimokančia bendrove
TREČIA DALIS. „TOYOTA“ SĖKMĖS KELIO PRINCIPŲ PRITAIKYMAS
XXI skyrius. „Toyota“ sėkmės kelio principų taikymas pramonės ir aptarnavimo bendrovėse
XXII skyrius. Sukurkite besimokančią įmonę, vadovaudamiesi „Toyota“ veiklos principais
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