
11 травня 2021 р.

10:00-11:30 Стоячи на плечах Гігантів: тонкі відмінності основних концепцій управління потоком

� Концепції управління потоком (LEAN, FORD, TOC): межі використання
� Введення в Теорію Обмежень (ТОС). Основні посилки ТОС. Логічний і фізичний вигляд 

системи: точки опори для істотного підвищення ефективності бізнесу.
� 5 фокусуючих кроків Теорії обмежень.

11:30-12:00 Кава-брейк

12:00-13:30 В чому проблема? Основні небажані явища (НБЯ) операційного середовища

� Поточна «система координат»: методи оцінки ефективності операційних про-процесів.
� Що заважає досягати кращих результатів: найбільш поширені небажані явища в 

операційному середовищі виробництв.
� Загальноприйнята система управління виробництвом на склад: 1) рішення для 

збільшення обертаємості запасів ТМЦ та ГП, 2) забезпечення надійності та доступності 
продуктового портфелю, 3) встановлення буферів залишків готової продукції, 4) робота 
з виробничими пріоритетами в умовах коливання ринкового попиту, 5) забезпечення 
запуску у виробництво згідно кольорових приорітетів.
� Вплив поточних політик управління виробництвом на кореневий конфлікт і велику 

частину НБЯ. Розуміння того, що змінити.

13:30-14:30 Ланч

14:30-17:00 Операційні процеси «as is» (робота з виробничим симулятором)

� Індивідуальна робота команд (2-3 людини в команді) з виробничим симулятором, 
що демонструє результати роботи операційного середовища з застосуванням 
традиційних підходів управління.

17:00-17:30 Завершення першого дня тренінгу                                                                              

ТРЕНІНГ 
«Підвищення операційної ефективності»



12 травня 2021 р.

10:00-11:30 Рішення ТОС для операційних процесів

� Рішення ТОС для операційних процесів, що працюють в режимі «під замовлення»: 1) 
підстава для формування виробничої програми, 2) частота і підстава запуску сировини 
і матеріалів у операційний процес, 3) деякі нюанси планування закупівель сировини і 
матеріалів згідно з новими принципами, 4) робота з системою пріоритетів, 5) робота з 
РОПами (ресурсами з обмеженою потужністю) (принципова різниця РОП і обмеження).
� Система ТОС в управлінні операційними процесами: «Барабан-Буфер-Канат» і 

Спрощений «Барабан-Буфер-Канат».
� Рішення ТОС для управління підзамовним типом процесів. Встановлення тимчасових 

буферів, застосування технології «Спрощений Барабан-Буфер-Канат», робота з 
виробничими пріоритетами, заморозка проектів (замовлень), забезпечення запуску 
у виробництво згідно колірних пріоритетів, запуск ряду інструментів для істотного 
збільшення DDP (due-date-performance).

11:30-12:00 Кава-брейк

12:00-13:30 Усунення локальної ефективності та запуск процесу безперервного вдосконалення 

� Методологія постійного моніторингу ресурсів з обмеженою потужністю «РОП» та як його 
запустити в операційних процесах компанії. Визначення пріоритетів для інвестування і 
дії щодо поліпшення системи (куди інвестувати в першу чергу для прискорення потоку 
руху товару). Впровадження механізму POOGI - процесу безперервних поліпшень.
� Які показники локальної ефективності повинні бути усунені в операційних процесах.

13:30 – 14:30 Ланч

14:30 – 17:00 Дерево Стратегії та Тактики для виробників, що працюють на склад

� Дерево Стратегії та Тактики для виробників, що працюють на склад: побудова 
конкурентної переваги на основі нових операційних умінь: пріоритети та послідовність 
змін
� Робота над процесом комунікації змін співробітникам всередині компанії - подолання 

рівнів опору (методологія). Практичне завдання - формування «Матриці змін»
� Продаж нової системи роботи клієнтам компанії - методологія і рекомендації. 

Формування «Матриці змін»

Дерево Стратегії та Тактики для виробників, що працюють під замовлення

� Дерево Стратегії та Тактики для виробників, що працюють під замовлення: побудова 
конкурентної переваги на основі ультра-надійності і швидкості виконання замовлень. 
Пріоритети і послідовність змін
� Робота над процесом комунікації змін співробітникам всередині компанії - подолання 

рівнів опору (методологія). Практичне завдання - формування «Матриці змін»
� Продаж нової системи роботи клієнтам компанії - методологія і рекомендації. 

Формування «Матриці змін»

17:00-17:30 Завершення тренінгу, спілкування
                                                                              

ТРЕНІНГ 
«Підвищення операційної ефективності»


