
PwC’s Academy

Lean Six Sigma
Курс "Зеленого пояса"

Курс "Зеленого поясу" є продовженням базового 
курсу "Жовтого поясу". Курс "Зеленого поясу" 
дозволить вам отримати глибокі теоретичні
знання і розвинути практичні навички у сфері Lean 
Six Sigma. 

"Практичні приклади, а також рекомендації 

з передової практики, візуалізація і приємна

атмосфера, що сприяє розумовому процесу." 

Цільова аудиторія

Тренінг призначений для досвідчених спеціалістів з 
питань підвищення ефективності бізнесу з досвідом
роботи 3 - 5 років. Для участі в тренінгу потрібно
володіти концепціями LSS на рівні "Жовтого поясу".

Цей курс розрахований на спеціалістів усіх напрямків
виробництва і сфери послуг. 

Структура навчання

Загальна тривалість навчання
становить 6 тижнів, включаючи
6 днів тренінгу , реалізацію та 
захист проекту. Цей 6-денний 
тренінг проводиться у форматі
2-денних навчальних блоків з 
перервою у декілька днів. У 
перервах між заняттями ви
будете працювати самостійно
над своїми проектами і 
поділитеся отриманим
практичним досвідом з іншими
слухачами курсу в ході тренінгу. 

Цикл навчання складається з чотирьох етапів:

Навчання

Навчання шляхом 
бізнес кейсів та 
інтерактивних
імітаційних ігор, 
командне навчання, 
направлене на 
вирішення проблем

Оцінка 
виконаного 
проекту
Оцінка отриманих
результатів, правильності
та ефективності
запровадження вивчених
інструментів і практик, 
зворотній звязок.

Планування 
проекту

Вибір та планування
індивідуального проекту

Реалізація 
проекту

Застосування нових
знань в реальних
ситуаціях . 
Коучінг, підтримка
співробітників, екшн-
плани.
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План навчання

1. Введення в Бережливі Шість
Сігма

2. Визначення

3. Вимірювання

4. Аналіз процесів

5. Запровадження

6. Контроль та вдосконалення



PwC’s Academy

Учасники курсу "Зеленого поясу" дізнаються:

• Що таке Lean Six Sigma та яке застосування ця методологія має у контексті їхнього
бізнесу;

• У яких випадках використання методів LSS підвищує ефективність та дозволяє успішно
реалізувати ініціативи щодо впровадження змін; 

• Як застосовувати на практиці метод LSS під керівництвом Майстра "Чорного поясу".

Після закінчення курсу учасники: 

• Познайомляться зі значенням та особливостями застосування філософії Lean Six Sigma
• Отримають розуміння особливостей кожного етапу стандартного підходу до 

підвищення ефективності (послідовність етапів DMAIC)
• Будуть ознайомленні з концепцією аналізу стадії проекта (Tollgate review)
• Оволодіють навиками розподілення ролей в рамках проекту по методу DMAIC та будуть

розуміти відповідні ролі клієнта та спеціалістів PwC
• Отримають навики застосування базових статистичних методів
• Будуть розуміти в яких випадках та як застосовуються методики сприяння змінам
• Зможуть визначати процеси, які оптимально підходять для впровадження підходу Six

Sigma.
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Зміна дати, часу, місця проведення та змісту семінару:

Організатори семінару залишають за собою право змінювати дату, час, місце та зміст

семінару, а також скасовувати семінар у випадку недостатнього попиту або через інші

незалежні від нас обставини. 

Зв`яжіться з нами

Проведення семінару в корпоративному форматі

В корпоративному форматі семінар може бути організований спеціально для вашої
компанії з врахування галузевої специфіки і включати аналіз ситуацій та процесів, яка 
являють інтерес саме для Вас.

Сертифікати:

Після складання екзамену з теорії курсу 
його слухачі одержать сертифікат
"Зеленого поясу". 

Тривалість:

 Час проведення: 9.30 – 17.00
 6 днів (48 академічних годин)

http://www.pwc.com/structure

