
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

День 3.
14 принципів Дао Тойота
SMED

бажають зрозуміти шляхи зменшення 
впливу на свій бізнес зовнішніх чинників 
та ефективно розкривати 
внутрішній потенціал;
перейняти знання та досвід ощадливого 
управління виробництвом.

Власники та топ-менеджери виробничих 
компаній, які:

на власні очі побачити та зрозуміти 
концепцію ощадливого виробництва;
сформувати перелік перших кроків для 
впровадження ощадливого виробництва 
у своїй компанії;
підвищити свою виробничу ефективність 
завдяки зменшенню власних витрат;
закріпити позиції на ринку через 
використання внутрішнього потенціалу 
на повну потужність.

ПРОГРАМА ВІДКРИВАЄ МОЖЛИВОСТІ

ОСНОВНІ ТЕМИ ПРОГРАМИ

ДЛЯ КОГО ПРОГРАМА

День 2.
Інструмент 5S
Піраміда безпеки, LOTO, оцінка ризиків
16 інструментів ощадливого виробництва

МОДУЛЬ 1 

МОДУЛЬ 2

День 1.
Концепція та завдання 
ощадливого виробництва
8 головних втрат та шляхи боротьби з ними
Підготовка до впровадження 
ощадливого виробництва
Оглядова екскурсія виробництвом 
компанії Modern-Expo Group
Картування потоків створення цінності

MODERN LEAN PRODUCTION
ощадливе виробництво 
від розуміння до впровадження
м. Луцьк, 8-9 вересня, 6-7 жовтня 2017

ФОРМАТ ПРОГРАМИ:
2 дводенні інтенсивні модулі 
[щодня з 10:00 до 18:00]

усвідомлення масштабів внутрішнього 
потенціалу виробництва;

рекомендації щодо плану
впровадження основних інструментів 
ощадливого виробництва.

аналіз основних виробничих втрат 
та шляхів їх уникнення;

МЕТОДИ РОБОТИ:
інтерактивні міні-лекції
кейсові вправи
екскурсії виробництвом
практикуми

День 4.
Створення системи подачі ідей
Вдосконалення виробничих процесів
Gemba walking
Операційна діяльність vs ощадливе 
виробництво

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ:
20 000 грн. [з урахуванням податків]



  

ЕКСПЕРТИ ПРОГРАМИ

Ігор Мордас
Директор департаменту 
виробництва
Modern-Expo Group, 
випускник програми JICA

Ольг Войтюк
Інженер з якості
Modern-Expo Group

Петро Пилипюк
Генеральний директор 
Modern-Expo Group

Богдан Мазуркевич
lean-менеджер 
Modern-Expo Group,
інтелектуальний керівник 
програми

Інженер з організації 
експлуатації та ремонту 
обладнання 
Modern-Expo Group

Ольга Магдалевич

Тарас Остап’юк
Начальник гальванічної 
дільниці Modern-Expo Group

Modern-Expo Group - один із європейських 
лідерів у ніші комплексних рішень для рітейлу. 
Компанія експортує продукцію у 57 країн світу. 
Упродовж 3 років Modern-Expo Group 
успішно впроваджує кращі практики 
ощадливого виробництва. 
Досягнення у цифрах:

ДОСВІД MODERN-EXPO GROUP

2зменшення виробничих площ на 7000 м;
підвищення продуктивності праці на 30%;
зменшення часу виготовлення замовлень 
в 2 рази;
ріст оборотності складу готової продукції до 125;
зменшення циклу виробництва у 3,5 рази.

MODERN LEAN PRODUCTION
ощадливе виробництво 
від розуміння до впровадження
м. Луцьк, 8-9 вересня, 6-7 жовтня 2017
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