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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Ключові показники для правильних управлінських рішень 

 

 

 

 

 

  

 

 

Коротко про Інтенсив 

Ваш заробіток напряму залежить від управлінських рішень, які Ви приймаєте кожного дня. Існує великий кластер 

Ваших рішень, які засновані на певних показниках. Якщо показники пораховані не вірно – Ваші рішення будуть не 

вірними. Якщо Ви дивитесь не на ті показники – Ваші рішення будуть не вірними. Якщо Ви дивитесь на певні показ-

ники з певною частотою – Ваші рішення будуть не вірними. Невірні рішення – втрачені гроші. 

В цьому Інтенсиві Вам будуть представлені ключові показники ТОС (Теорії Обмежень), які допомагають Вам прий-

мати прибуткові управлінські рішення. Ми обговоримо такі рішення як: який продукт вигідний для компанії, а який – 

ні. Яку ціну встановити на продукт і від чого залежить таке рішення. Який продукт приносить Вам найбільше і як таке 

розуміння залежить від обмеження системи – чи знаходиться воно всередині, чи знаходиться назовні. Як приймати з 

економічної точки зору рішення про запровадження того чи іншого проекту в компанії, або тієї чи іншої ініціативи. 

Чи застосовувати трансфертне ціноутворення, чи ні. Що вигідніше – возити частіше чи возити товар рідше. Утриму-

вати транспорт власний або віддати функцію транспортування на аутсорс тощо. 

Сама по собі ця тема складна та об’ємна. На цьому Інтенсиві ми не відповімо на усі Ваші запитання, але «наведемо 

різкість» та надамо базовий набір необхідних показників, якими Ви маєте керуватись поза залежністю від того, чи Ви 

є виробник, або ритейлер, або дистриб’ютор, або проектна організація.

До участі в даній програмі рекомендується прочитати книгу Доктора Елі Голдратта «Мета» та книгу Томаса 

Корбета «Учет на основании Прохода».  

Ключові показники 

для правильних  

управлінських рішень 

ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

22 травня 2019 року 

Тривалість – 1 день 

Консалтингова компанія Apple Consulting® 

та Києво-Могилянська Бізнес Школа 

представляють: 
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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Ключові показники для правильних управлінських рішень 

22 травня 2019 року, середа 

09:45 – 10:00 Реєстрація учасників, ранкова кава 

Тема секції: «Введення в Теорію Обмежень (ТОС) та ключові показники ТОС» 

10:00 – 11:30  Ключові принципи Теорії Обмежень (ТОС) як потужного методу управління організацією (сис-

темою) 

 5 фокусуючих кроків ТОС 

 Ключові показники ТОС (Т, ОЕ, І) – їх логіка та методика обрахунку 

 Ціль класичного обліку - витрати, ціль Компанії - прибуток. Внутрішній конфлікт, який 

призводить до хибних оцінок та невірних управлінських рішень 

11:30 – 12:00 Кава-брейк 

Тема секції: «Задача P&Q»  

12:00 – 13:30  Рішення задачі P&Q – кожний учасник по заданих параметрах має обрахувати максималь-

ний прибуток компанії, яка виробляє 2 продукти – P та Q 

 Обговорення логіки розрахунків та прийняття рішень кожним учасником 

 Розгляд алгоритму прийняття рішення в задачі P&Q, який рекомендує ТОС – шлях для 

максимізації прибутку компанії 

 Перенесення логіки рішення цієї задачі на практичне застосування у різних компаніях 

 13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секції: «Алгоритми прийняття рішень по продуктах та їх вигідності» 

14:30 – 16:00  Повна собівартість продукту – викривлення реальності 

 Прийняття пакету рішень по продуктах (їх вигідності, знижках та обсягах виробництва) в 

залежності від обмеження – чи воно всередині компанії, чи воно на ринку 

 Оцінка продукту чи послуги  

 Давати знижки чи ні? Робити акції чи ні? За яких умов робити акції по зниженню ціни? 

 Чи купувати надлишкові запаси задля отримання бонусів та маркетингових бюджетів від виробників?  

 Що вигідніше: менша ціна чи обіговість товарного запасу? Як це впливає на рішення у 

закупівлях сировини, комплектуючих, готової продукції? 

16:00 – 16:30 Кава-брейк 

Тема секції: «Алгоритми прийняття рішень по компанії в цілому» 

16:30 – 18:00  Трансфертне ціноутворення як інструмент локальної ефективності та зниження загального 

прибутку бізнесу  

 Оцінка підрозділів як "доходних центрів". Закрити чи залишити 

 Оцінка інвестицій в обладнання, в розширення філій, торговельної мережі тощо 

 Зв'язок скорочення ТМЗ та прибутковості 

 Показники оцінки, які підпорядковують підрозділи (функції) Компанії досягненню її цілі 

 Основні показники для вимірювання ефективності товарного потоку та загального Supply 

Chain компанії 

  «Скажи мені, як вимірюєш мене і я скажу, як буду себе поводити» - ключові показники 

для мотивації персоналу (базові принципи) 

 Резюме та рекомендації Консультанта 

18-00 Завершення тренінгу та вручення Сертифікатів 



 

 3 www.applecons.com.ua              www.kmbs.ua 

ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Ключові показники для правильних управлінських рішень 

 
Вартість програми: 4 900 грн. (з ПДВ при сплаті в kmbs) 

4 300 грн. (без ПДВ при сплаті в Apple Consulting®) 

Включає:  Один день навчання 

 Роботу з професійними викладачами 

 Індивідуальний комплект навчальний матеріалів 

 Доступ до інформаційних ресурсів kmbs  

 Кава-перерви 

Не включає: Ланч 

Особливі фінансові умови:   Для двох учасників від однієї компанії  — знижка 5%. 

 Для трьох та більше учасників від однієї компанії – знижка 10% 

 Для учасників одного ланцюга постачання (клієнтів та / або постачальників) 

– знижка 10% + можливість отримати індивідуальні консультації викладачів 

 

Цікаві можливості: Ви можете замовити іменний подарунковий Сертифікат для любої людини, якій 

Ви б хотіли подарувати участь в цій програмі. 

Місце проведення: kmbs [Києво-Могилянська Бізнес Школа], 

Київ, Поділ, район Контрактової Площі, 

вул. Волоська 8/5, 4 корпус НаУКМА, 4 поверх. 

 

Юлія Найдич (kmbs) 

менеджер програм управлінського розвитку 

yuliia.naidych@kmbs.ua 

Тел: +38 073 100 11 29,  

+38 (044) 490 66 35 

Деталі на сайті: www.kmbs.ua 

Інна Стеценко, 
консультант з маркетингу Apple Consulting®  

i_stetsenko@applecons.com.ua 

Тел.: +38 (044) 495 27 28,  +38 (044) 495 27 29 

Моб.: +38 050 696 45 63 

Деталі на сайті: www.applecons.com.ua 

 

Долучайтесь до ТОС-спільноти у Facebook та отримуйте самий свіжий контент  

та коментарі ТОС-експертів: группа «ТОС (теория ограничений, Голдратт)»: 

 https://www.facebook.com/groups/toceurope/  

 

Навіть якщо Ви вперше почули про Теорію обмежень або вже з яких небудь причин вважаєте, що ТОС Вам не допо-

може, пропонуємо безкоштовно прослухати 4-ох годинний відео-курс Apple Consulting®: «Введення в ТОС та Проце-

си мислення» на першому в Україні порталі безкоштовної on-line освіти Prometheus: 

http://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/TC101/2015_T1/about 
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