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Управлінська ефективність 
в умовах невизначеності

Визначення пріоритетів в умовах 
турбулентності

Інструменти управління 
ефективністю команди

Планування та досягнення цілей 
в умовах змін

Керування емоціями, станами, 
збереження внутрішнього балансу

Керівники підрозділів, лідери 
команд

Лінійні керівники та 
менеджери

Співробітники з лідерським 
потенціалом

Фахівці з управління змінами

ОСНОВНІ ТЕМИ: КОМУ ЦЕ БУДЕ КОРИСНО:

Участь у тренінгу допоможе керівникам 
підвищити ефективність управлінських рішень

Інтерактивний 
формат

Практичні 
інструменти

Кейсові 
завдання

6 тематичних 
блоків

Мудра енергія ефективних рішень

Дієві методи управління командами, обставинами, собою

https://weg.solutions/


ПРОГРАМА НАВЧАННЯ — 6 ТЕМАТИЧНИХ БЛОКІВ

З питань організації навчання керівників зв’яжіться з нами і ми запропонуємо вам найкращі варіанти!

ВИКЛАДАЧІ ТА МОДЕРАТОРИ

Інна Косорига 
консультант з організаційного 
розвитку та HR, бізнес-тренер, MBA

Наталія Бондарева 
бізнес-коуч, експерт з психодіагностики 
персоналу, ігротехник

Безперервні зміни як нова 
стабільність.

Відношення людей різних 
психотипів до змін.

Від опору змінам до 
активної підтримки. 
Практичні поради лідерам. 

Шість типів емоційного 
лідерства.

Інна Косорига Наталія Бондарева Групова робота* 

Самоусвідомлення як 
спосіб вижити у світі VUCA.

Цілі, страхи та тривоги.

Емоції: перешкоди чи 
паливо на шляху до 
результату?

Техніки саморегуляції  
та підтримки ресурсного 
стану.

Як здійснювати вибір 
та приймати рішення 
в умовах невизначеності?

*Трансформаційна міні-гра

Управління змінами 
у світі VUCA1 Управління внутрішнім 

ресурсом2 Як обрати шлях до цілі?3

Принципи планування в 
умовах безперервних змін

Гнучкість та еластичність 
в управлінні процесами та 
людьми. Життєстійкість.

Управління змінами: крок 
за кроком. Практичні 
поради лідерам.

Інна Косорига Наталія Бондарева Групова робота

Новий погляд на контроль: 
коло турбот та коло впливу. 

Переосмислення цінностей. 
Як зберегти вірність собі та 
цілям в неідеальному світі.

Як знайти опори в часи 
турбулентності.

* Фасилітаційна сесія у форматі  
   Wise Advice

Як зберігати раціональне 
мислення в турбулентні 
часи?

Як мотивувати та 
залучати членів команди 
попри невизначеність?

Як управляти  
продуктивністю команди?

Управління обставинами 
в часи невизначеності4 Навички виживання 

в неідеальному світі5 Як залишатися лідером 
в умовах постійних змін?6

+38 098 179 17 60 • •info@weg.solutions

Структура та зміст програми, наповнення окремих модулів та тривалість тренінгу можуть 
бути адаптовані з урахуванням побажань замовника. Також можливо проведення навчання 
в аудиторному форматі (офлайн).

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

Навчання проводиться в онлайн-
форматі, з використанням 
віртуального простору Miro

Висока залученість учасників забезпечується 
за допомогою інтерактивного формату 
навчання та технологій фасилітації

Загальна тривалість 
навчання: 8 годин 
(2 дні по 4 години)

weg.solutions

Wise Energy Group – мудра енергія ефективних рішень!

https://www.facebook.com/WiseEnergyGroup/
https://www.instagram.com/wise_energy_solutions/
https://www.linkedin.com/company/53429464
https://www.youtube.com/channel/UCa3HcL-N8wUDzD0mGRfDTZQ
https://weg.solutions/

