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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Управлінські дилеми –  
як не приймати рішення всліпу 

 

 

 

 

 

  

 

 

Коротко про Інтенсив 

В умовах пандемії COVID-19 та карантинних обмежень, майже усі бізнеси відчувають суттєве падіння доходів і неро-

зуміння подальшого патерну поведінки споживачів. Відбувається певна дезорієнтація, що викликає купу управлінсь-

ких дилем: скоротити персонал або ні, знизити команді заробітну плату або ні, знизити ціни або ні, здешевити продук-

товий портфель або ні, зупинити інвестиції або ні тощо. В цій ситуації можна сказати, що багато рішень приймається 

«всліпу», адже ніхто напевне не знає зараз, як саме поведе себе попит.  

В цих умовах особливо важливим стають якість та швидкість управлінських рішень. На нашому Інтенсиві ми не тіль-

ки забезпечимо Вам потужну технологію процесів мислення ТОС (Теорії Обмежень), продемонструємо її дієвість на 

найсвіжіших «карантинних кейсах» різних українських бізнесів, а й найголовніше – допоможемо Вам розробити та 

прийняти важливі рішення найбільш актуальних Ваших дилем.  

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

те зв’язатись усіма сучасними засобами віддаленого зв’язку та отримати допомогу.  

Увага – даний Інтенсив проводиться on-line двома частинами протягом двох днів.  

Якщо до прийняття рішення про участь у Інтенсиві Ви хочете отримати більше інформації, витрачайте 1 годину 40 

хвилин і прогляньте наш webinar: https://applecons.com.ua/ua/vebinar/ 
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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

10-11 червня 2020 року 
Тривалість – з 10:00 до 13:30 
on-line, ZOOM 

Консалтингова компанія Apple Consulting® 

та Києво-Могилянська Бізнес Школа 

представляють: 
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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Управлінські дилеми –  
як не приймати рішення всліпу 

10 червня 2020 року, середа 

частина 1 Інтенсиву, on-line, ZOOM 

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

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

10:00 – 11:30  Визначення типових щоденних управлінських дилем та конфліктів  

 Обговорення «традиційного» методу розробки рішень управлінських дилем та конфліктів 

 Методологія формалізації дилеми: анатомія конфлікту. Свіжі «карантинні приклади» - Компа-

нія «Лігос» - який план продажів прийняти, Компанія «ХХХ» - чи скорочувати персонал та за-

робітну плату.  

 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 

11:30 – 11:45 Перерва 

Тема секції: «Методологія ТОС для розробки проривних рішень» 

12:00 – 13:30  Методологія вирішення управлінських дилем, конфліктів  

 Методологія виявлення вихідних припущень, які знаходяться в основі дилеми або конфлікту. 

Виявлення помилкових припущень. Розробка нових рішень на основі виявлених помилкових 

припущень. Приклади.  

 Практичне завдання: Кейс «Казіно Джек» (визначення ключових переконань та припущень 

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

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

дилем та розробка «ін’єкції» для головного героя 

13:30 
Завершення частини 1. Обов’язкове домашнє завдання 

 

11 червня 2020 року, четвер 

частина 2 Інтенсиву, on-line, ZOOM 

Тема секції: «Обговорення домашнього завдання – вибіркові презентації учасників» 

10:00 – 11:30  Відповіді на запитання учасників по методології 

 Вибіркові презентації конкретних кейсів учасників та їх обговорення 

11:30 – 11:45 Перерва 

Тема секції: «Остаточне прийняття рішень учасниками по своїх дилемах» 

12:00 – 13:30  Шліфування робіт учасників та допомога у прийнятті остаточних рішень по актуальних управ-

лінських дилемах 

 Кінцеві рекомендації Apple Consulting. 

13:30 
Завершення Інтенсиву. 30 днів супровіду учасників. 
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ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ 

Управлінські дилеми –  
як не приймати рішення всліпу 

 
Вартість програми: 

5 500 грн. (з ПДВ) 

Включає:  Два неповних дні навчання 

 Роботу з професійними викладачами 

 Доступ до інформаційних ресурсів kmbs  

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 учасника MBA kmbs  — знижка 10% 

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

Ви б хотіли подарувати участь в цій програмі. 

Місце проведення: On-line, платформа ZOOM 

 

Юлія Найдич (kmbs) 
менеджерка програм управлінського розвитку 

yn@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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