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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Не серфінг, а дайвінг – процеси мислення 

для прийняття рішень 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Коротко про Інтенсив 

Інструменти процесів Мислення – це набір фундаментальних інструментів ТОС (Теорії Обмежень), які надають мож-

ливість глибоко проаналізувати будь-яку компанію, клієнта, постачальника, сегменти ринку та навіть суспільство. 

Найголовніше – вони допомагають розробити проривні рішення, які дозволяють без компромісу та без конфлікту 

досягати стратегічних та тактичних цілей.  

В даному Інтенсиві Вам буде надано один з шести Інструментів процесів Мислення ТОС – «діаграма конфлікту» (або 

«Грозова хмара»). Цей інструмент основний поміж усіх та може застосовуватись окремо для вирішення щоденних 

управлінських дилем, вирішення конфліктів між сторонами та функціями та для прийняття ефективних рішень.  

На Інтенсиві Ви не тільки розглянете приклади та самі опрацюєте цей Інструмент за допомогою кіно-кейсів. Вже в 

аудиторії Ви розпочнете власний аналіз по хвилюючих Вас проблемах.  

Ми надаємо 30 днів безкоштовної підтримки Вашого власного аналізу після завершення Інтенсиву. Ви завжди можете 

зателефонувати або написати на мейл тренеру Інтенсиву і отримати допомогу. 

До участі в даному Інтенсиві рекомендується прочитати книгу Доктора Елі Голдратта «Правила Голдратта» та 

книгу Елі Шрагейнхайма «Управленческие дилеммы».  

  

Не серфінг, а дайвінг – 
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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 
ДЛЯ ТИХ, ХТО МИСЛИТЬ 

28 травня 2020 року 

Тривалість – 1 день 

Консалтингова компанія Apple Consulting® 

та Києво-Могилянська Бізнес Школа 

представляють: 
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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Не серфінг, а дайвінг – процеси мислення 

для прийняття рішень 

28 травня 2020 року, четвер 

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

Тема секції: «Ключові відмінності ТОС як методу управління бізнесом від традиційних підходів. Введення в 
Інструменти процесів мислення ТОС» 

10:00 – 11:30  Ключові відмінності ТОС як підходу до управління бізнесом. 5 фокусуючих кроків ТОС. 5 

фундаментальних припущень ТОС. Розуміння простої та складної системи (організації, 

компанії) та принципів керування нею. Основне джерело конфліктів та небажаних явищ.  

Логічний та фізичний вид системи: точки опори задля суттєвого підвищення ефективності 

бізнесу  

 Введення в Інструменти процесів Мислення ТОС як фундаменту для розробки принципово 

нових рішень: призначення, сфери застосування. Карта Інструментів процесів мислення 

ТОС  

 Приклад аналізу ситуації «до» та «після» - небажана поведінка співробітників компанії 

(конфлікти, розбіжності, апатія тощо) та відповідні управлінські рішення 

11:30 – 12:00 Кава-брейк 

Тема секції: «Управлінські дилеми та конфлікти – традиційний метод вирішення та метод ТОС»  

12:00 – 13:30  Визначення типових щоденних управлінських дилем та конфліктів  

 Обговорення «традиційного» методу розробки рішень управлінських дилем та конфліктів 

 Методологія формалізації дилеми: анатомія конфлікту. Приклади 

 Практичний кейс з побудови діаграми конфлікту: «Бартон Фінк» (частина 1) (визначення та 

формалізація дилеми головного героя, розробка рішення традиційним способом)  

 Обговорення результатів кейсу. Повне роз’яснення методології в частині 1 

 13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секції: «Методологія ТОС для розробки проривних рішень» 

14:30 – 16:00  Методологія вирішення управлінських дилем, конфліктів  

 Методологія виявлення вихідних припущень, які знаходяться в основі дилеми або конфлі-

кту. Виявлення помилкових припущень. Розробка нових рішень на основі виявлених по-

милкових припущень. Приклади.  

 Практичне завдання: Кейс «Казино Джек» (визначення ключових переконань та припу-

щень головного героя в кейсі та моделі його поведінки на основі його переконань)  

 Кейс «Бартон Фінк» (частина 2) – застосування методології ТОС у вирішенні управлінсь-

ких дилем та розробка «ін’єкції» для головного героя 

16:00 – 16:30 Кава-брейк 

Тема секції: «Індивідуальна робота учасників та підсумкові рекомендації» 

16:30 – 18:00  Індивідуальна робота учасників із застосування Інструменту процесів мислення ТОС – 

«Діаграми конфлікту» 

 Когнітивні викривлення мислення  

 Кейс «99 франків» - демонстрація роботи інструменту у вирішенні конфліктів між Сторо-

нами та розробки win-win рішень 

 Резюме та рекомендації Консультанта 
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18-00 Завершення тренінгу та вручення Сертифікатів 

 

Вартість програми: 
4 900 грн. (з ПДВ) 

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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