Тренінг
Lean Six Sigma
по підвищенню
ефективності
Курс «Жовтого пояса»
PwC Академія пропонує програми сертифікації для менеджерів, відповідальних за
підвищення операційної ефективності, присвячені операційній перевазі компанії
Що таке Lean Six Sigma
Lean Six Sigma (LSS) – це сукупність принципів, методик, інструментів і систем, які
пов’язують операційну ефективність з вимірюваними результатами діяльності бізнесу
Типові вигоди от застосування:
Ріст доходів

від 5%
до 15%
Зменшення витрат

Збільшення
прибутку (EBIT)

від 20%
до 80%

від 25%
до 35%

Ріст ефективності
• пропускна здатність
обладнання 25-50%
• продуктивність
праці 50-100%
Зниження втрат
• час циклу 40-60%
• зайняті площі 30-50%
• запаси 50-90%
• дефекти 25-50%

Про кваліфікації Lean Six Sigma
Навички використання методології LSS розвиваються від розуміння базових концепцій
(«Жовтий пояс») до здатності керувати комплексними програмами змін з незалежно
підтвердженими бізнес результатами:

Жовтий пояс
Участь в проектах LSS

Зелений пояс
Здатність застосовувати
інструменти LSS і
керувати проектами

Чорний пояс
Експерт в методології LSS,
здатність керувати
комплексними програмами

Вигоди від тренінгу
• Розгляд методів та інструментів LSS
на практичних прикладах
• Інтерактивний формат тренінгу
• Підвищення компетентності
визначенні та реалізації проектів, які
підвищують цінність для бізнесу
• Набуття навиків економічної оцінки
ініціатив – зв’язок операційних КПД з
результатами бізнесу
• Позитивний вплив на культуру
організації – підтримка новаторства
та покращень
• Викладачі з прикладним досвідом
• Тренінг проводиться в повністю
обладнаних офісах, що знаходяться
у центрі Києва
• Мова викладання – російська

Цілі та задачі
• Знайомство з принципами
методології LSS, інструментами та
системами - як вони впливають на
загальну продуктивність бізнесу
• Удосконалення навичок виявлення
можливостей для покращень

Основні теми
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зниження втрат
Методологія DMAIC
Голос клієнта
Картування ланцюжка створення
вартості
Причинно-наслідковий аналіз
Планування збору даних
Аналіз системи показників
Метод 5С
Стандартизація операцій
Системи "витягування"

Програма тренінгу
•
•
•
•
•

Вступ
Визначення Lean Six Sigma
Принципи та інструменти
Практичні приклади і завдання
Підбиття підсумків

Цільова аудиторія
Менеджери, відповідальні за
управління операційною
ефективністю, керівники,
учасники проектів з підвищення
ефективності, менеджери з якості,
менеджери з обслуговування
клієнтів.

Тривалість
Курс «жовтого поясу» триває 2
дні: 16 академічних годин з 9:30
до 17:30, включаючи 2 перерви.

Корпоративний формат
тренінгу
Даний тренінг може бути
підготовлений з урахуванням
специфіки Вашої організації з
акцентом на обрані Вами питання і
ситуації

Сертифікація
Після закінчення семінару учасникам
видається сертифікат про проходження
навчально-консультаційного семінару.

Контактна інформація
Наш офіс розташований у
центральній частині Києва.
Ми пропонуємо нашим клієнтам
заняття у комфортабельних та
повністю обладнаних офісних
приміщеннях.
Ірина Блінова
керівник Академії PwC в Україні
irina.blinova@pwc.com
вул. Жилянська, 75, 10 поверх ,
Київ, Україна, 01032
+380443540404
education.ukraine@ua.pwc.com
facebook.com/PwCAcademyUkraine
linkedin.com/in/ pwc-academy-ukraine9bbaaa187

© 2020 Товариство із обмеженою відповідальністю «ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC – це фірма-учасник мережі PwC, що зареєстрована в Україні, а в деяких випадках – міжнародна мережа фірм PwC. Кожна фірма мережі є самостійною
юридичною особою. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінці www.pwc.com/structure.

