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Зміст



2021 рік був складним для будь-якого 

керівника. Іноді їм може здаватися, що 

вони перебувають в альтернативній 

фантастичній реальності. 

Як це — бути лідером у 
2021 та яким потрібно 
бути лідером у  2022? 
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У цьому гайді ми представляємо 5 

складних ситуацій та поради для 

менеджерів та HR-відділу щодо їх 

вирішення.

Даний гайд ми створили у формі навчального 

мінісеріалу й запрошуємо вас слідкувати за Томом, 

лідером, який промандрував у часі з 1991 у 2021 рік. Він 

раптово стикається з усіма сучасними викликами. Для 

багатьох справжніх лідерів швидкі темпи змін за останні 

12-18 місяців можуть виглядати так само дивно, так ніби 

ми раптом перенеслись в інший час. Освітній матеріал 

з елементами сторітелінгу часто є хорошим способом 

залучити лідерів та розібратись у темі, про яку вони вже 

багато разів чули.

НАВЧАЛЬНИЙ МІНІСЕРІАЛ 

5 ВИКЛИКІВ — ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК 

Ми сподіваємось, що історія Тома 

послужить хорошим джерелом натхнення. 

Ми можемо створити програму про 

лідерство у формі історії, як про Тома, 

конкретно для вас, просто зв’яжіться з нами.

https://www.develor.com.ua/contact/


НАПРУЖЕНА ТА ВИСНАЖЕНА КОМАНДА

Тривала невизначеність може підкосити навіть найстійкіших. 

Керівники повинні навчитися працювати з командами, які 

стикаються з емоційною втомою та виснаженням.

КОМАНДА НЕ ПОЧУВАЄТЬСЯ ОДНИМ ЦІЛИМ

Тривалі періоди віддаленої або гібридної роботи можуть 

перетворити згуртовану команду в групу окремих гравців. 

Лідери повинні постійно підтримувати згуртованість. 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАТИШШЯ

Непевність і зменшення особистих контактів призводять до 

почуття страху та небезпеки. Це змушує людей неохоче 

висловлювати критику і не йти на ризики, що зупиняє прогрес. 

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ

Перегляд та оцінка результатів діяльності вимагає від керівника 

присутності, спостережливості, а також володіння навичками 

проведення дискусії позитивно та конструктивно. 

НЕЗРОЗУМІЛІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЗУСТРІЧЕЙ

Технології — чудовий, але небезпечний інструмент. Сучасний 

лідер повинен знати, як приборкати безперервний потік 

зустрічей та інформації. 
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5 викликів лідерів,
з якими вони стикнулись у 2021
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НАПРУЖЕНА і 
ВИСНАЖЕНА 
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Щоб подолати кризу, багато людей 
прислуховувалися до порад: 
пристосовуйтесь до змін, швидко 
реагуйте, налаштовуйтесь позитивно. 
Але що, якщо невизначеність триває 
досить довго? Все більше людей 
відчувають себе емоційно 
виснаженими, втомленими та 
розгубленими, втрачаючи контроль над 
емоціями та  потребуючи підтримки. 

команда



”Лідер, що подорожує у часі, сонно дивився на свою ранкову каву. Це 

була друга кружка відтоді, як він прокинувся на світанку. Його бурхливі 

думки не давали йому заснути. "Цей 2021 рік — справжнє пекло", — 

подумав він.

Згадуючи останні місяці з моменту свого прибуття до 2021 року, він 

міг би відчувати полегшення. Він був здоровий, йому вдалося уникнути 

цієї страшної хвороби: "Можливо, мої старі гени сильніші", - думав він 

про свою удачу в часи пандемії.

Він почувався дивно. Якщо подумати, все виглядало нормально ... з 

огляду на обставини. На роботі його команда швидко відреагувала 

на пандемічну кризу, спричинену цією новою небезпечною 

хворобою під назвою COVID-19. Для того, щоб бути в безпеці, всі вони 

почали працювати з дому, у режимі віддаленої роботи. Спочатку 

було важко, але його члени команди дуже підтримували один 

одного. Усі робили все можливе, щоб робота не постраждала. В 

результаті показники ефективності також виявилися досить 

високими… — він спробував заспокоїтися, та живіт все ще стискався.

Не надто турбуючись про свій ранковий вигляд, він механічно очистив 

журнальний столик на кухні, який на той момент служив його 

домашньою офісною станцією, і відкрив свій ноутбук.

Хоча він перевіряв електронну пошту вчора ввечері о 22:00 на 

телефоні, на ранок блимала величезна кількість (20!) непрочитаних 

повідомлень. "Люди у 21 столітті не сплять, чи що?", — пробурчав він, 

втомлено зітхнув і почав по черзі відкривати свої листи.
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Перша історія про лідерство:
Усі пригнічені

Watch accompanying video



”
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Одне з повідомлень привернуло його увагу. Це був звичайний звіт 

короткого опитування, яке вони проводили в команді. Графік 

тенденцій показав тривожні результати.

Його команда зовсім не була щасливою, і він не був здивований. Він 

міг пригадати кілька ситуацій за останні пару тижнів, які вже подавали 

тривожні сигнали, але він не звернув на них увагу.

Дивлячись на свої записки, він виявив ось що:

● "Енді потрібен вихідний — він скаржиться, що виснажений"

● "Джон захворів на Covid  — команда хвилюється за нього, і 

потрібно знайти заміну"

● "Клер останнім часом багато помиляється — це мене 

розчаровує"

● "Важливі клієнтські проєкти призупинені через обмеження; ніхто 

не знає, коли це зміниться; команда втомлена і роздратована"

● "Ні нових ініціатив, ні енергії"
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Основна проблема
Емоційне виснаження та 
втома негативно 
впливають на 
продуктивність
Подібна втома або навіть вигорання могли виникнути і в минулому. 

Однак на той час основна причина була здебільшого пов’язана з 

робочим місцем або керівником. Зараз це не так. Зараз симптоми 

значною мірою обумовлені страхом, невпевненістю, замкнутістю та 

ізоляцією, спричиненою пандемією COVID-19, тобто обставинами, 

що не залежать від керівника, на які він мало впливає.

Сигнали, що вказують на втому:

● працівники частіше відпрошуються або беруть лікарняний,

● скаржаться,

● негативно налаштовані,

● пасивні на зустрічах,

● частіше помиляються в роботі,

● не залучені, висловлюють менше нових ідей та ініціатив.



Хоча обставини пандемії впливають на всіх, вони не на всіх впливають 

однаково. Емоційне та фізичне самопочуття людей — це чутлива 

тема. Її розуміння вимагає уваги та співпереживання.

Ми рекомендуємо лідерам, що стикаються з подібною ситуацією — 

проводити частіші індивідуальні бесіди зі своїми колегами, щоб 

отримати уявлення про емоційний стан та психічне здоров’я людей.

Часто достатньо, щоб люди відчували, що ви звертаєте на них увагу і 

прислухаєтесь до них. Таким чином вони не відчувають себе 

наодинці зі своїми проблемами.

Під час розмови спробуйте поставити такі запитання:

● Як справи? Як ви почуваєтеся?

● З якими труднощами стикаєтесь?

● Які рішення ви бачите?

● Чим я можу допомогти?

Приділіть достатньо часу і забезпечте спокійну, невимушену 

атмосферу для обговорення, неважливо онлайн, чи особисто. 

Переконайтеся, що ви можете розмовляти не перериваючись на 

інші справи. Під час обговорення давайте людині час, щоб подумати, 

і ставте уточнювальні запитання, щоб допомогти людині відкритися. 

Декому складно відкритися одразу, тому щоб дізнатися про труднощі 

деяких людей, потрібно трохи часу.
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Рекомендації 
для лідерів
На всіх пандемія впливає по-різному, 
тому потрібні різні підходи.



Зосередження на психічному та емоційному добробуті колег також 

є ключовим для HR. Запуск або коригування корпоративної програми 

охорони здоров'я та оздоровлення — чудове рішення. Залежно від 

розміру компанії та бюджету, такі програми можуть включати 

психологічну підтримку, медичні послуги, спортивні та фітнес-

ініціативи, кампанії здорового харчування, медитацію або заняття 

йогою або навіть деякий гнучкий робочий час для батьків з 

маленькими дітьми.

Як ви можете безпосередньо і негайно підтримати лідера в такій 

ситуації:

● Допоможіть керівнику підготуватися до розмови з колегою, 

підготувавши правильні питання та структуру розмови.

● Беріть участь у зустрічі, якщо потрібна ваша експертиза.

● Надайте керівнику релевантну інформацію про те, що може 

запропонувати компанія чи HR у даній ситуації.
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Рекомендації 
для HR
Систематичні рішення та 

моментальна реакція. 



ℹ

change the text and links on 
picture, button and text field. it 
must be changed in all three 
places!

ℹ

If you don’t want to use the 
page with ad-space, chose 
another layout on top in the 
layout dropdown menu.
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Послуги DEVELOR 
Допомога емоційно 
виснаженим командам
Резильєнтність — здатність справлятися з важкою 

ситуацією та використовувати її на свою користь, 

вміти гнучко реагувати, а потім повертатися до 

збалансованого стану. Присвячений резильєнтності 

тренінг від DEVELOR, заснований на 7 захисних 

факторах Моніки Груль, дає учасникам чіткі та 

практичні вказівки щодо того, як оцінити та розвинути 

здібності для успішного подолання кризових 

ситуацій.

Керівники організацій повинні постійно тримати 

руку на пульсі та регулярно отримувати відгуки про 

добробут колег. Рішення Happy at Work - один з 

найшвидших і найпростіших інструментів для цього. 

Happy at Work регулярно дає зворотний зв'язок про 

рівень стресу колег і сигналізує керівнику, коли 

він/вона має втрутитися.

Краща організованість та управління нашою 

повсякденною діяльністю, особливо в умовах 

гібридної роботи, робить величезний вплив. Наш 

тренінг «Ефективність віддаленої роботи», що надає 

корисні поради щодо досягнення високої 

продуктивності та збереження рівноваги, 

розроблений, що навчити проживати день на 

високому енергетичному рівні.

➤  

Grow your leaders with our

Engaging Leader Course
(Virtual or Classroom)

Learn More

➤  

Дізнайтеся про 
тренінг 
РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ

Дізнайтеся про тренінг
ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ

➤  Дізнайтесь про
HAPPY AT WORK

Обговоріть ваші конкретні 
потреби та отримайте 
відповідне рішення

Зв'яжіться     з 
нами

https://www.develor.com/big-topics/engaging-leader/
https://www.develor.com/big-topics/engaging-leader/
https://www.develor.com.ua/services/resilience/
https://www.develor.com.ua/services/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8/
https://develorukraine.com/happyatwork
https://www.develor.com.ua/contact/


Команда не 
почувається ОДНИМ 
ЦІЛИМ
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Через тривалу віддалену роботу, 
невизначеність та відсутність ясності люди 
менше відчувають себе частиною 
команди. Зменшується емоційний зв’язок 
із компанією та колегами. Невеликі групи 
близьких друзів ще більше зблизилися, 
але міжвідомча співпраця зникла. 
Продуктивність команди зменшується, 
тому що люди не відчувають себе 
частиною команди. Окрім всього іншого 
це також спричиняє меншу залученість.

2



”Ранкова зустріч у понеділок пройшла досить добре. Показники 

ефективності хороші, терміни дотримані, усі члени команди присутні 

з увімкненими камерами та, здавалося б, уважно слухали. "Гарна 

робота", - подумав Том.

Потім він згадав одну з інших зустрічей, які він проводив зі своєю 

командою нещодавно, і тоді усі були надзвичайно креативними і 

створили цю пам’ятну кампанію з продажу… "Чорт, сьогоднішня 

зустріч пройшла зовсім не добре", - засмутився він.

Працівники думками були дуже далеко, поводились формально та 

навіть роботизовано, як аватари у дурній комп’ютерній грі. Мері не 

вистачало ентузіазму, Джо не жартував, а Сью зовсім не проявляла 

звичної турботливості. "Що пішло не так?" Він вирішив провести 

особисту зустріч з Мері, соціальним клеєм команди та його 

надійним другом у команді.

Близько 13.00 він подзвонив їй, щоб запросити на зустріч. Він також був 

менш доброзичливим, ніж зазвичай. "Ми завжди говоримо про ці речі 

в офісі, то чому вона зараз не хоче говорити? ... До речі, я не маю 

жодного уявлення про те, що відбувається у її відділі. Зазвичай я 

отримую більшу частину інформації в коридорі та під час 

неформальних розмов на кухні". 

Протягом тижня він свідомо звертав увагу на командний дух і створив 

ряд заходів для п’ятничної вечірки. Проте “зум-вечірка” у п’ятницю 

стала великим розчаруванням. Люди не були зацікавлені та не брали 

участь в активностях. Ніхто не хотів ділитися проблемами, пов’язаними 

з роботою. Здавалося, що всі чекали приводу, щоб від’єднатися і піти. 

"Що я можу зробити, щоб повернути командний дух?" він думав і 

відчував себе зовсім загубленим ... 13

Друга історія про лідерство: 
Моя команда розсипається!
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Головна проблема 
Відсутність почуття 
приналежності
За відсутності особистих зустрічей люди відчувають себе від’

єднаними від команди, свого керівника та компанії. Багато колег 

можуть почуватись загубленими та самотніми.

Люди сумують один за одним. Їм також бракує старих звичок та 

командних ритуалів, які дозволяли їм відчувати зв’язок, і бути більш ніж 

індивідами, що сидять поруч один з одним день за днем. У них немає 

нових спільних спогадів або “цікавих історій“ з недавнього минулого, 

які допомагають зарядитися та зміцнити свій зв'язок.

Це може призвести до того, що люди поводяться більш віддалено і 

менш відкрито. Колеги менше знають один про одного, при

чому це стосується і питання роботи, і особистих. Тому важче 

виявляти особисті проблеми та підтримувати один одного у важкі 

часи.



Забезпечте належний потік інформації в команді

Налагодження або відновлення особистих зв'язків починається з 

постійного потоку інформації в команді. Ви впевнені, що всі члени 

вашої команди достатньо залучені до вашого внутрішнього спілкування? 

Чи підходять їм канали та частота?

Організовуйте та заохочуйте регулярні, неформальні зустрічі 

Окрім офіційного спілкування, багато лідерів не приділяють достатнього 

значення неформальним зустрічам у віддаленому і гібридному режимі. 

Такі зустрічі відбувалися природно в офісі. Тепер їх потрібно починати 

свідомо. Незалежно від того, онлайн чи офлайн, цінність неофіційних 

зустрічей команди дуже висока. Такі неформальні зустрічі бувають 

різних форматів, але мета у них одна — зміцнення командного духу.

Знайдіть час для святкування (робочого чи приватного)

Чи мали ви нещодавні успіхи в команді? Ви досягли важливого етапу, 

уклали нову масштабну угоду чи закрили стратегічний проєкт? 

Можливостей набагато більше, ніж ви думали. Святкуймо, коли це 

можливо. Цього не буває забагато!

Висловіть подяку колегам

Висловлення та отримання вдячності відіграє важливу роль в 

індивідуальному добробуті. У будь-якій взаємодії з командою обов’

язково сприяйте вдячності. Створіть звичайний KUDO (ви також можете 

використовувати цю функцію в LinkedIn).
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Рекомендації
для лідерів
Допоможіть людям відновити зв’язок. 



У більшості випадків саме HR має досвід та різні рішення для 

тимбілдингових заходів, які можуть бути адаптовані до онлайн або 

гібридного середовища. Лідери точно будуть вдячні за творчі ідеї та 

допомогу в організації.

Ще більший виклик — належним чином інтегрувати новачків у 

гібридну чи віддалену команду. Тому розвиток або оновлення 

процесу найму та адаптації до роботи має вирішальне значення.

І ще один важливий момент: розвиток навичок управління командою 

може бути підтримано HR або зовнішніми постачальниками.

Як HR може допомогти:

Будьте консультантом — поговоріть з менеджером, залучіть 

команду та з’ясуйте першопричину. Використовуйте доступну 

на ринку діагностику.

Лобіюйте силу тимбілдінгу. Є багато онлайн та офлайн 

рішень, які можна запускати без особливого нагляду. Ви 

можете приєднатися як фасилітатор, якщо це необхідно.

Перегляньте свій чинний процес найму та адаптації новачків та 

пристосуйте його до онлайн або гібридних команд.

Організуйте курси лідерських навичок з управління командою 

(у гібридному/віддаленому форматі)

16

Рекомендації 
для HR
Використовуйте вашу креативність, 

щоб підтримувати нових працівників.



ℹ

change the text and links on 
picture, button and text field. it 
must be changed in all three 
places!

ℹ

If you don’t want to use the 
page with ad-space, chose 
another layout on top in the 
layout dropdown menu.
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Послуги DEVELOR
для згуртування команди

Приєднання до нової компанії — це захопливий, 

але непростий період для співробітників. Перші 

кілька місяців мають вирішальне значення для 

залучення та утримання нового колеги. У життєвому 

циклі співробітників цей період грає особливо 

важливу роль. Ми допомагаємо переглянути, 

спроєктувати та адаптувати процес влиття в 

команду до поточного гібридного робочого 

середовища.

Після періоду затишшя тимбілдінги знову набирають 

популярності. Добре продуманий та проведений 

тимібілдинг створює почуття єдності, стимулює 

творчі здібності, згуртовує і навіть сприяє інтеграції 

нових членів команди. Ми пропонуємо ряд офлайн 

та онлайн тімбілдингів для різних цілей та 

масштабів. 

Управління людьми та командами — це виклик з 

різними несподіваними елементами. Програма 

навчання ефективних лідерів команд розвиває 

навички для формування ефективної команди на 

основі фаз розвитку команди, беручи до уваги 

індивідуальну силу членів та типові ролі команди, як 

додаткову цінність.

➤  

➤  

Перегляньте наші 
пропозиції щодо 
ТИМБІЛДИНГУ

Дізнайтеся про тренінг
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОМАНДАМИ

➤  
Запитайте нас про 
ОНЛАЙН НАЙМ 
СПІВРОБІТНИКІВ 

Обговоріть ваші конкретні 
потреби та отримайте 
відповідне рішення

Зв'яжіться     з 
нами

https://www.facebook.com/DevelorUkraine/photos/a.144333778966071/4459892074076865?fbclid=IwAR11Q1D3pNEaLyKCCRYEjXvASAxBZgWowzZEB29lIgeIBQosGcmQ7kMi1DE
https://www.develor.com.ua/services/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://www.develor.com.ua/services/onboarding-development/
https://www.develor.com.ua/contact/


Організаційне 
затишшя 
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Коли люди не відчувають себе в 
безпеці, вони не ризикують. Вони не 
висловлюються, не вступають у 
дискусію з іншими членами команди 
та не проговорюють свої запитання та 
скарги щодо того, чому все робиться 
певним чином. Ризики надто великі, 
щоб говорити чи діяти: приниження, 
відчуження, навіть страх втратити 
роботу. 



”"Вони як вівці, я не можу в це повірити!" - пробурмотів Том, покинувши 

щотижневу зустріч у ZOOM.

У його колишньої команди — в далекому 1991 році — було повно 

нестандартних ідей, вони були схожі на творчий аналітичний центр. 

Проводячи інтенсивні сесії мозкового штурму, кидаючи виклик статус-

кво та традиційним підходам, люди кидали один одному виклики та 

ставили важкі запитання. Тоді продуктивність команди зашкалювала.

З моменту його раптового приїзду у 2021 році він відчув певну 

недовіру серед своїх колег. Схоже, кожен боявся інших і надто 

поважав  начальника. Не кажучи вже про те, що всі вони були 

повністю позбавлені творчих та інноваційних компетенцій. Він почав 

думати, що його попередник навмисно наймав таких безініціативних 

працівників, адже "немає ідей, немає проблем".

Йому сподобалося, що усі його дуже поважають, більше ніж 3 

десятиліття тому, і це розпалило його марнославство. Його ідеї та 

прохання сприймалися без опору, люди погоджувалися з його 

заявами та пропозиціями. За винятком Паркера, звичайно, який 

усюди сунув свого носа. Він любить сперечатися з ним та з іншими. 

Дуже неприємний хлопець, який постійно робить іншим принизливі 

зауваження, але слід зауважити, що він — найкращий їхній scrum 

master, який робить реальний внесок у результати компанії.
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Третя історія про лідерство
Ніхто не ризикує



”Відразу після того, як Том прибув у 2021 рік і став лідером команди, 

він почув деякі чутки про свого попередника, який нібито був 

жорстким начальником. Він твердо керував командою, суворо 

дотримувався правил і їх ніхто не порушував. «Або так, або ніяк» — 

його улюблена приказка, і люди робили, як він сказав, 

дисципліновано і мовчки. Принаймні ті, хто залишився в компанії і хто 

досі в команді. 

“Я маю інший погляд на лідерство. Я дозволяю людям знаходити свій 

шлях, але все одно очікую результату. Правила важливі, але особисті 

стосунки на першому місці. Я відкритий до ідей моєї команди, а 

точніше я був би відкритий, тому що, як уже згадувалося, немає ні 

ідей, ні питань", — заявив Том.

Остання їхня зустріч була дуже наочним прикладом цього: 

У п’ятницю вранці ми провели свою чергову щотижневу зустріч.

Ми почали з оновлення статусу, кожен мав 3 хвилини, щоб 

розповісти про досягнення та попросити про допомогу, якщо 

виникла якась проблема. На щастя, ні в кого ніколи немає проблем 

чи перешкод, лише хороші новини.

Потім я зробив деякі зауваження та поставив запитання, перш ніж 

дати їм можливість зробити зауваження або поставити додаткові 

запитання. Так незручно, що у них взагалі немає питань, вони 

просто сидять, як ситі діти в школі. 

Я повинен змусити людей висувати ідеї та пропозиції щодо 

підвищення ефективності чи продуктивності. Проте, окрім моїх 

внесків, ніхто не пропонує нічого корисного.

Команда працює добре, попри відсутність інновацій, запитань і 

сміливості, але Том почувається дуже погано в цій ситуації. 
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У своєму дослідницькому проєкті під назвою “Арістотель” Google 

визначив психологічну безпеку як основу успішних команд. 

Психологічна безпека — це переконання, що у середовищі 

безпечно ризикувати. Дуже добре, коли співробітники сміливо 

висловлюються у колективі, не боячись невдачі чи розплати. Але це 

схоже на вежу Дженга: її складно побудувати, а зруйнувати її ви 

можете одним рухом, навіть несвідомо.

У невизначеному, мінливому та складному робочому середовищі 

важливість психологічної безпеки ще вища. Менеджери часто 

помічають негативні наслідки відсутності психологічної безпеки у 

своїй команді:

● люди не висувають інноваційних ідей чи ініціатив;

● люди не ставлять публічних запитань, навіть якщо вони чогось не 

знають;

● люди відмовчуються.

Якщо це стосується не лише команди, а й організаційного рівня, ми 

називаємо це організаційною тишею.

Таким організаціям не лише не вистачає інновацій, вони є місцями, 

де люди приховують свої та чужі помилки, не повідомляють про 

промахи та невдачі, щоб уникнути звинувачення чи покарання, 

створюючи таким чином культуру боязні ризику. 

Якщо ви стверджуєте, що ваші люди ніколи не звертаються до вас з 

ідеями, ініціативами чи складними питаннями, подумайте про 

відсутність психологічної безпеки, перш ніж звинувачувати їх. Для 

початку подумайте про свою поведінку та реакцію. 21

Головна проблема
Брак психологічної 
безпеки



Першим кроком має бути усвідомлення проблеми — що 

спілкування менш відкрите, члени команди стають більш 

замкнутими в собі та нерішуче розв'язують проблеми.

Як менеджер, нам хочеться відчувати себе непохитним бастіоном, 

людиною-всезнайкою. Та помилково вважати, що, якщо ми не 

демонструємо силу і впевненість навіть у непевні часи, люди не 

будуть довіряти нам і поважати нас. Навпаки. Якщо ви хочете 

підвищити безпеку, ви повинні визнавати свої слабкості чіткими 

заявами та проханнями про допомогу, внесок чи ідеї.

Використовуйте такі речення, як:

"Я можу щось не врахувати. Мені потрібно почути вашу думку".

"Я новачок у цій ролі. Як ти це бачиш?"

"Я не експерт у цьому. Мені потрібна ваша порада".

"Я впевнений, що у мене немає всіх даних, ви можете щось 
додати?"

Наступним кроком буде стати взірцем для наслідування  

щодо чесності та вразливості; це означає, що лідер відкрито 

звертається і ділиться своїми турботами та переживаннями.

Зрештою, зверніть увагу, що психологічна безпека посилюється 

справедливим реагуванням на неправильну поведінку та порушення. 

Вам слід встановити чіткі правила, санкціонувати порушення та 

розпочати прозорий діалог про те, що сталося. 22

Рекомендації
для лідерів
Визнайте проблему, почніть з себе і 

розпочніть дискусію.



Відділ кадрів може помітити відсутність безпеки в команді або на 

організаційному рівні та попередити або навчити менеджерів — 

включаючи топменеджерів — про важливість цього вирішального 

фактора. До того, вони мають проповідувати виконання кроків для 

створення такої культури.

Для підтримки створення та підтримання безпеки повинні 

існувати організаційні процедури. Деякі чудові приклади таких 

структур:

● Аналіз конкретних кейсів 

● Сесії обміну найкращими практиками

● Фокусні групи

● Аналіз подій “ледь пронесло” (Near Miss Meetings)

Важливий аспект полягає в тому, що люди збираються разом, щоб 

відкрито обговорити свою думку чи помилки, нікого не звинувачуючи, 

не караючи та не принижуючи. 

HR відділ має бути прикладом для наслідування: показати, що 

страхи мають проговорюватися, зусилля цінуватися, а успіх 

відзначатися.
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Рекомендації 
для HR
Будьте надійним радником і сприяйте 

діалогу в команді.



ℹ

change the text and links on 
picture, button and text field. it 
must be changed in all three 
places!

ℹ

If you don’t want to use the 
page with ad-space, chose 
another layout on top in the 
layout dropdown menu.

Психологічна безпека має вирішальне значення для 

фізичного здоров'я та безпеки. Більшість порушень 

безпеки виникають через те, що люди бояться 

говорити про небезпечну поведінку — свою чи чужу. 

Програма "Лідерство для безпеки" спрямована на 

створення прикладу керівництва, відповідальності та 

створення належної робочої атмосфери — 

сприяння запобіганню, а не звинуваченню.
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Послуги DEVELOR
Побудова психологічної 
безпеки
Ця унікальна програма підходить до сміливості 

лідера як до навички, яку можна розвинути в рамках 

нашої моделі "Октагон © Лідерської сміливості". 

Програма формує ставлення та підвищує 

самосвідомість учасників щодо страху. Вона надає 

практичні інструменти для демонстрації сміливості в 

ролі лідера.

Наша програма підходить до психологічної безпеки 

як до найважливішої умови культури 

експериментування та навчання. Без цих двох 

факторів сьогодні важко уявити розвиток і, у 

багатьох випадках, виживання. Ми впроваджуємо 

модель психологічної безпеки за допомогою 

триступеневого підходу, починаючи з освоєння 

принципів правильної управлінської реакції на 

позитивні випадки та порушення.

➤  

➤  

Перегляньте деталі 
про програму 
ЛІДЕРСЬКА СМІЛИВІСТЬ

Дізнайтесь більше 
про програму
ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

➤  
Дізнатись більше 
про програму 
ЛІДЕРСТВО ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Обговоріть ваші конкретні 
потреби та отримайте 
відповідне рішення

Зв'яжіться     з 
нами

https://www.develor.com.ua/services/leadership-courage/
https://www.develor.com/big-topics/psychological-safety/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.com.ua/services/%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%96-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%97/
https://www.develor.com.ua/contact/
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За словами керівників відділу кадрів, які 
брали участь у міжнародному вебінарі 
DEVELOR, головна мета системи 
управління продуктивністю — сприяти 
покращенню продуктивності команди 
— наразі не досягається. Переважна 
більшість компаній вважають 
необхідним переглянути спосіб 
відстеження, перегляду та оцінки 
ефективності. 



”Лідер, який подорожує у часі, схвильовано дивився на нагадування від 

HR у своїй поштовій скриньці — настав час оцінювати результати 

роботи за пергу половину року.

"Це кляте оцінювання", — пробурчав він собі. Він ще пам’ятає, коли 

система була запроваджена   у його попередній компанії у 90-х 

роках... Незручна розмова, велика кількість представників 

адміністрації… Все це абсолютно марно. Усі огляди опинилися на 

дні шухляди та були забуті до наступного разу. 

"Цікаво, чи змінилася ситуація відтоді", - подумав він. Якщо бути 

чесним із самим собою, він не мав уявлення, як і що оцінювати 

тепер, коли працівники працюють віддалено. Раніше, коли всі були на 

одному місці, ситуація була простішою. Він бачив, хто в офісі, о 

котрій годині вони прибули і пішли, що вони робили, скільки перерв 

вони зробили… але тепер він взагалі не міг це контролювати.

У його команди в цілому все було добре. Звичайно, завжди могло 

бути краще, але, враховуючи обставини, це було нормально. 

Принаймні поки що. Проте глибоко в душі він знав, що до кінця року 

він та його команда мають продемонструвати кращі результати.

На індивідуальному рівні, однак, він був невпевненим у тому, як би він 

оцінював роботу своїх колег. Він їх не бачив. Він не знав, скільки і як 

важко вони насправді працювали.
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Четверта історія про лідерство:
Я загубився в оцінюванні 
ефективності
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Він почав думати про своїх колег по черзі.

Джон, досвідчений професіонал, ефективність якого настільки ж 

мінлива, як і його настрій. У нього блискучий розум, але він часто 

надсилає електронні листи уночі, а потім сидить напівсонний на 

зустрічах вдень і не висловлює жодних ідей. Часто здається, що йому 

нудно і, як він колись стверджував, він більше не знаходить у своїй 

роботі ніяких викликів.

Потім він подумав про Клер, легковажну і балакучу, яка завжди 

підбадьорює всіх на зустрічах. Вона працьовита, але, здається, не 

здатна організувати та спланувати свої завдання. Вона стверджує, що 

вона перевантажена, але, на думку Тома, проблема, скоріше, 

полягає у тому, що вона не може розставити пріоритети у роботі.

Мері, новачок в команді. Том навіть не зустрічався з нею особисто. 

Спочатку вона була сповнена ентузіазмом та позитивом, але наразі її 

активність, здається, зникла. Вона часто скаржиться, що не розуміє 

своєї ролі в команді і не впевнена, чого від неї чекають.

... і зрештою Паркер — ходяча неприємність. Здається, ніщо не 

може його вдовольнити. Він має лідерські амбіції, але наразі у нас 

немає можливості для просування по службі.

Звісно,   все це були лише здогади. Йому, безумовно, бракувало 

інформації, що скласти цей пазл.

"Інформація..." - зітхнув він. З одного боку, він був вражений 

різноманітністю каналів спілкування, доступних у 2021 році. Крім 

спеціальних зустрічей, іноді він спілкувався з членами своєї команди 

у WhatsApp. Або електронною поштою. Або і там, і там. Або — таке 

теж траплялось — ніде. Іноді він навіть не пам’ятав, яке повідомлення 

де надіслав, … якщо він взагалі його надіслав.



”

28

Найгірше те, що Том не знав, наскільки члени його команди 

спілкуються між собою та чи спілкуються взагалі. Його живіт 

здригнувся від думки, що в цьому шумі спілкування, ймовірно, 

втрачається багато важливої інформації.

Він швидко відкинув ці тривожні думки і повернувся до оцінки роботи.

Він пригадав розмову з колегою з відділу кадрів, коли він приїхав, і 

документ про ключові показники ефективності... Навіть тоді він не був 

впевнений, чи вони все ще актуальні, але він не хотів про це 

розпитувати. Можливо, настав час це зробити...



Для того, щоб працівник міг забезпечити належну продуктивність, 

потрібні три ключові компоненти:

1. достатній рівень компетенцій,

2. правильна мотивація,

і третій компонент, про який часто забувають менеджери,

3. точна зрозумілість очікувань.

Якщо якісь із них відсутні, індивідуальні показники не будуть 

хорошими. У цій ситуації колегам бракує різних елементів, що 

створює відчутні проблеми з продуктивністю. Виявити це непросто, 

особливо в ситуації, коли ми не зустрічаємося з колегами особисто.

Що робить ситуацію ще складнішою, так це те, що хоча компанія 

має систему оцінки діяльності, вона не застосовується та не 

використовується належним чином.

У разі офіційного процесу оцінки діяльності часто буває так, що після 

встановлення цілей на початку року ці плани опиняються у далекій 

шухляді та не згадуються до оцінки ефективності наприкінці року. У 

таких випадках ці огляди ефективності часто розглядаються як 

обов'язкова неприємність, яку вимагає HR, тому що, якщо протягом 

року свідомо не слідувати КРІ, то наприкінці року нема про що 

говорити. Однак, якщо за постановкою цілей слідує свідомо 

розроблений план та регулярні огляди діяльності, оцінка ефективності 

може відбуватися значно ефективніше. 
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Головна проблема
Складові індивідуальної 
ефективності



Зі згаданих 3 компонентів продуктивності, менеджери мають 

вплив на дві — компетентність та мотивацію — тоді як 

очікування залежать повністю від менеджерів. Тому, перш за 

все, менеджер повинен сформулювати свої очікування 

якомога чіткіше.

Існують ключові показники ефективності, але у зв'язку з 

постійно мінливими обставинами складно судити про те, чи є 

KPI, визначені місяцями (або роками) раніше, досі 

актуальними. Ми рекомендуємо регулярно переглядати KPI. 

Залучіть членів команди до (повторного) створення KPI — вони 

краще сприймуть це і відчують, що цілі є їх власними.

Нещодавно з’явилася новий підхід до постановки цілей — цілі та 

ключові результати (OKR: Objectives and Key Results). OKR є основою 

для визначення і відстеження цілей та їх результатів. Замість контролю 

та покарання, OKR ставить у центр уваги розвиток та зростання.

Який би підхід ми не вибрали, нагляд за виконанням — це постійні 

зусилля, а не разові дії. Регулярний зворотний зв'язок, відкритий діалог 

та вивчення першопричин повинні бути вбудованими у щоденні 

лідерські рутини.

Врешті-решт, менеджер повинен налагодити належний потік 

інформації в команді. Визначення каналів, встановлення 

регулярних процедур або підвищення регулярності та 

ефективності спілкування між членами команди може 

сприяти підвищенню продуктивності команди. 30

Рекомендації
для лідерів
Визначте чіткі очікування і контролюйте 

результативність.



HR, як основний рушій, відіграє величезну роль у правильній роботі 

системи управління продуктивністю. Крім розробки та оновлення 

системи, вони також відповідають за залучення менеджерів до її 

використання. 

Для досягнення правильного результату їм також доцільно впливати на 

всі три складові ефективності стосовно менеджерів:

Підвищуйте рівень мотивації: При впровадженні системи 

більше зосередьтесь на загальних цілях, завданнях та 

перевагах цієї системи. Використання персоналізованих 

переваг для менеджерів (чому така система є хорошою 

особисто для них) може мати ще кращий ефект.

Визначте чіткі очікування: Окрім пояснення пов'язаних, обов’

язкових адміністративних завдань, заохочуйте менеджерів 

контролювати ефективність протягом усього року.

Удосконалюйте свої компетенції: нагляд за результатами 

роботи, надання зворотного зв'язку або проведення тренінгової 

або оціночної дискусії вимагають певних наборів навичок. 

Якщо немає часу або компетенції для їх розробки власними 

силами, варто залучити зовнішнього експерта.
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Рекомендації 
для HR 
Заохочуйте огляд ефективності 

протягом року.



ℹ

change the text and links on 
picture, button and text field. it 
must be changed in all three 
places!

ℹ

If you don’t want to use the 
page with ad-space, chose 
another layout on top in the 
layout dropdown menu.
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Послуги DEVELOR
Допомога в управлінні 
ефективністю

У разі проблем зі спілкуванням або співпрацею 

Соціокарти команд — це потужний інструмент 

візуальної діагностики та розвитку. Він допомагає 

керівнику та команді проаналізувати поточний та 

ідеальний стан, виявити проблеми та попрацювати 

над їх вирішенням. Особливо якщо залучається 

професійний фасилітатор, щоб навести команду 

на конструктивний план вдосконалення.

Наші послуги з управління ефективністю 

рекомендуються всім менеджерам, які прагнуть 

покращити особисті та командні показники і бізнес-

результати та створити стимулююче середовище. 

Консультації допомагають встановити цикл, який 

варто оцінювати, та відповідні процедури, тоді як 

тренінг зосереджений на опановуванні навичок та 

методів управління, орієнтованого на 

результативність.

Тренінг “Квінтесенція лідерства” спрямований на 

розвиток, натхнення та мотивацію співробітників. Ми 

інформуємо менеджерів про вплив індивідуальної 

результативності на роботу компанії. Особливий 

акцент робимо на важливості та процесі надання 

зворотного зв'язку та проведенні управлінських 

тренінгових дискусій щодо управління ефективністю.

➤  

➤  

Запитайте про послуги 
щодо УПРАВЛІННЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ

Дізнайтесь більше про 
тренінг “КВІНТЕСЕНЦІЯ 
ЛІДЕРСТВА”

➤  
Дізнайтесь більше про 
інструмент “СОЦІОКАРТИ 
КОМАНД”

Обговоріть ваші конкретні 
потреби та отримайте 
відповідне рішення

Зв'яжіться     з 
нами

mailto:info.ukraine@develor.com
https://www.develor.com.ua/services/%d0%ba%d0%b2%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
https://develorukraine.com/sociomapping
https://www.develor.com.ua/contact/


Перзавантаженість
КОМУНІКАЦІЇ
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Величезна кількість нудних і безглуздих 
зустрічей і незліченна кількість 
незрозумілих каналів спілкування - 
все це викликає дуже серйозні 
проблеми з ефективністю для 
працівників та їх команд.

5



”Лідер, який подорожує у часі, сидів перед комп’ютером? дивився у 

свій календар на тиждень попереду і не міг повірити своїм очам.

Він був на управлінських посадах і раніше, але ніколи не відчував, що 

витрачає стільки часу на зустрічі. Він розумів, що у 2021 році люди 

спілкуються переважно в Інтернеті, але проведення такої кількості 

зустрічей дійсно вимагало чималих зусиль.

"Коли ці люди працюють, якщо вони постійно сидять на зустрічах?" - 

похмуро пробурмотів він.

Якщо бути чесним, в більшості випадків він був присутній на зустрічах 

лише візуально. У нього було стільки роботи, що він не міг дозволити 

собі постійно, активно займатися тематикою. Зазвичай він 

приєднувався до зустрічей, але слухав розмову лише краєм вуха.

Тим часом він читав свої електронні листи і працював над іншими 

нагальнішими завданнями. "Не надто хороша практика, — подумав 

він, — але що я можу зробити?" Не дивно, що до кінця дня він був 

виснажений постійною багатозадачністю.

Він часто чує, як члени його команди скаржаться, що отримують 

дзвінки, коли вони сидять на нараді або мають розв'язати нагальні 

проблеми для своїх клієнтів... "Не дивно, що останнім часом помилки 

трапляються так часто", - подумав він.

Особливо засмучувало те, що люди організовували зустрічі без 

перерви, одну після одної, не залишаючи часу для роздумів над 

змістом. Персонал перескакував з однієї зустрічі на іншу; вони часто 

запізнювалися і були непідготовлені. Часто це траплялось і з 

організаторами зустрічі. 34

П'ята історія про лідерство:
Ми всі перевантажені 
спілкуванням!
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Часто він отримував запрошення на зустрічі, не знаючи, що на них 

буде і навіщо, з біса, йому бути там присутнім. Він сходив з розуму 

від тих дорогоцінних хвилин — годин, днів… — які він витрачав на 

абсолютно безглузді сесії. "Чому люди не поважають час один 

одного...?" — дивувався він.

Він дійсно хотів поважати час членів своєї команди, тому 

організовував лише ad hoc зустрічі команди — всякий раз, коли 

була необхідність обговорення. "Я все одно можу повідомити їх 

електронною поштою", — думав він.

Водночас якщо він таки організовував зустріч, то ставився до цього 

дуже прискіпливо: він надсилав докладний порядок денний та 

підготовчі матеріали і намагався оформити усе на слайдах 

презентації, щоб опиратися на щось під час доповіді. І він любив 

говорити, особливо якщо це була його тема... Тому він не розумів, 

чому його колеги так швидко втрачали увагу. Вже через 10 хвилин 

розмови він помічав, що його колеги паралельно займаються 

своїми справами. Він і гадки не мав, що робить не так ...

Але зустрічі були лише частиною його проблем. Йому 

сподобалося різноманітність каналів зв'язку, доступних у 2021 

році; він був захоплений різними інструментами та програмами, 

якими користувалися люди. Він приєднався до Telegram, тому що 

там був чат менеджерів. Він також був у Viber, за рекомендацією 

друга. Окрім ad hoc зустрічей, іноді він спілкувався з членами 

своєї команди у WhatsApp або Skype. На його телефоні постійно 

лунали сповіщення. "Хм, я люблю ці ґаджети, але їх трохи ... 

забагато". Я або звикну, або рано чи пізно зійду з розуму", — він 

безнадійно закотив очі.



Коли почалася пандемія, не було створено чітких правил та норм 

щодо зустрічей. З’явилися лише неформальні правила, яких 

дотримувались керівники та працівники. Тепер ми переходимо до 

гібридного способу роботи, коли дехто перебуває в офісі, а хтось 

працює вдома щодня. Керувати такою командою навіть складніше, 

ніж повністю віддаленим офісом. У зв'язку з демотивацією та 

розчаруванням виникає багато конфліктів, тоді як продуктивність 

знижається.

В поєднанні з неусвідомленим використанням каналів зв'язку це  

призводить до серйозного погіршення ефективності.
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Головна проблема
Відсутні або неефективні 
правила та норми



Почніть з визначення "коли". У який час можна організовувати зустрічі? 

Іншими словами, коли зустрічей взагалі немає бути. Ми настійно 

рекомендуємо організовувати зустрічі лише через півгодини/годину 

після офіційного початку дня. Тим самим люди можуть розпочати свій 

робочий час не з негайної зустрічі, а з планування дня, обробки 

електронних листів, кількох дзвінків та початку роботи над різними 

завданнями.

Обідня перерва має відбуватися взагалі без зустрічей. Не варто 

проводити зустрічі й після 16:00 або 17:00 (за годину до закінчення 

робочого дня).

Тривалість зустрічей: якщо ви хочете, щоб ваші колеги прибули 

вчасно, ми не рекомендуємо проводити 60-хвилинні зустрічі, 

особливо поспіль, без перерви між нарадами. Цілком ймовірно, що 

це зробить неможливим своєчасне прибуття учасників, отже ви 

створите ланцюжок затримок на цілий день. Натомість організовуйте 

25 та 50-хвилинні зустрічі та дотримуйтесь цього часу (у більшості 

програм можна встановити тривалість зустрічі за умовчанням — 

змініть її з 30/60 на 25/50).

Очікуйте, що ваші люди прибудуть мінімум на 1 хвилину раніше. З 

правилом 25/50 хвилин це добре виходить. Ви можете використати 

додатковий час для неформальних розмов.
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Рекомендації
для лідерів
Дотримуйтесь чітких норм та правил, 

щоб допомогти собі та своїй команді
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І нарешті, будьте добре підготовлені до власних зустрічей — 

визначте мету та порядок денний, ретельно відберіть учасників, 

заздалегідь надішліть запрошення та підготовчі матеріали та створіть 

культуру, де люди готуються.

Ми часто відчуваємо — особливо у великих компаніях — що на 

засіданнях набагато більше людей, ніж насправді повинно бути. 

Заощаджуйте час для інших — запитайте себе, коли додаєте своїх 

колег до запрошення на зустріч: "Чи потрібна її/його участь?". Якщо ви 

відчуваєте невпевненість з цього приводу, краще пропустити людину. 

Якщо ви відчуваєте: "Я просто хочу, щоб він/вона знали про те, що 

відбувається", краще не запрошувати цих людей, а надіслати їм 

пам'ятку про зустріч після цього.

Розгляньмо деякі основні правила пам’яток після зустрічей:

● Зробіть її якомога коротшою — чим коротша пам’ятка, тим 

більший шанс, що люди її прочитають.

● Перелічуйте лише ті рішення та дії, які потрібно виконати — не 

записуйте всі непотрібні чи несуттєві деталі.

● Відстежуйте — головна мета — відстежити, що виконується і що 

ще потрібно зробити.

Щоб підвищити ефективність спілкування, свідомо вибирайте канали 

спілкування. Часто це означає скорочення кількості каналів, які ви 

використовуєте — особливо це стосується месенджерів. Визначте, 

який канал зв’язку ви використовуєте з якою метою і з ким, а потім 

дотримуйтесь його.

Подібно до політики зустрічей, також важливо визначити часові рамки, 

коли ви доступні в чатах. Бувши доступним цілодобово і без вихідних, 

ви ризикуєте балансом між робочим і особистим життям та 

продуктивністю. І, що не менш важливо, не забувайте, що ви можете 

керувати сповіщеннями на своєму телефоні. За допомогою кількох 

швидких і простих налаштувань ви можете налаштувати частоту, звук 

та навіть часові рамки для отримання/неотримання повідомлень.
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Підтримуйте поліпшення культури зустрічей створюючи відповідні 

правила — будьте ініціатором та амбасадором створення чітких 

принципів та їх виконання. Терміни та правила зустрічей мають 

вирішальне значення. Ви можете залучити деяких колег до створення 

тих норм і правил, які найкраще відповідають вашій компанії та 

культурі. За потреби залучайте зовнішнього фасилітатора.

Створіть операційну модель лідерства для своїх менеджерів. Вона 

містить регулярну діяльність, яку ви очікуєте від керівників різних рівнів, і 

зустрічі є важливою частиною такої моделі. Щоденні наради або 

регулярні щотижневі тактичні зустрічі не можуть бути вибором однієї 

людини, вони повинні бути розроблені на організаційному рівні. 

Персонал може створювати шаблони та контрольні списки типових 

зустрічей та обмінюватися ними, щоб зробити їх ще більш 

структурованими та ефективними.

Крім того, визначення рекомендацій щодо використання 

додаткових каналів зв’язку, таких як різні месенджери, чи обміну 

повідомленнями — що використовувати, з якою метою та коли — 

також може покращити загальну ефективність спілкування в 

організації.

Рекомендації
для HR
Полегшіть створення правил та 

рекомендацій для ефективності



ℹ

change the text and links on 
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Послуги DEVELOR 
Покращення ефективності
Наша серія тренінгів з управління віддаленими 

командами пропонує практичні процедури та 

стратегії управління для мотивації, контролю та 

оцінювання віддалених членів команди та 

покращення співпраці з командою за допомогою 

технологій.

Непідготовлені або погано керовані зустрічі без 

подальших заходів — це зло. Це стосується і 

онлайн-зустрічей. Наша програма проводить 

учасників через 5 факторів успіху ефективних 

онлайн-зустрічей. Вони вчаться готувати, 

організовувати та проводити ефективні онлайн-

зустрічі, зосереджені на взаємодії та збільшенні 

залучення учасників. 

➤  

➤  

Тренінг УПРАВЛІННЯ 
ВІДДАЛЕНИМИ 
КОМАНДАМИ

Запитайте про тренінг
ПРОВЕДЕННЯ 
ВІРТУАЛЬНИХ ЗУСТРІЧЕЙ 

➤  
Дізнайтесь про
тренінг ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ 

В умовах гібридної роботи нам потрібна гнучка 

система, яка допоможе нам стати більш 

продуктивними, забезпечить ефективність та 

допоможе уникнути вигорання. Наш курс базується 

на методі Getting Things Done, адаптованому до 

гібридних умов праці. Це надійна основа для 

оптимізації управління вашими завданнями та 

часом у віддаленому режимі.

Обговоріть ваші конкретні 
потреби та отримайте 
відповідне рішення

Зв'яжіться     з 
нами

https://www.develor.com.ua/services/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
mailto:info.ukraine@develor.com
https://www.develor.com.ua/services/%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8/
https://www.develor.com.ua/contact/
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УНИКАЙТЕ ПОСТПАНДЕМІЧНОГО ВИСНАЖЕННЯ 

Очікування зростання не обов'язково означає підвищення. У багатьох 

випадках працівник очікує середовища, яке дозволить йому 

реалізувати свої амбіції, де він може обговорити довгострокові цілі 

та рівень добробуту. 

Щоб уникнути виснаження після пандемії, компанії повинні 

зміцнювати навички лідерів чітко спілкуватись із працівниками щодо 

їхніх можливостей зростання та розвитку, і таким чином забезпечити 

почуття цінності у своїх співробітників.

СТВОРІТЬ ЗАХОПЛИВУ НАВЧАЛЬНУ ПОДОРОЖ 

Сьогоднішні лідери вимогливі. Від будь-якого 

офіційного навчання, вони очікують добре 

продуманої програми. Гібридного, онлайнового та 

офлайнового навчання, що проводиться самостійно та під 

керівництвом інструкторів, підтримується цифровими 

інструментами та навчальним матеріалом на у формі ігор. 

Щоб створити таку програму, витратьте час на етапі 

проєктування та скористайтеся будь-яким зворотним зв’язком. 

Зверніться до нас, щоб обговорити, як побудувати свою 

подорож для навчання лідерству.

Співробітники більше не прагнуть безпеки, 
а скоріше очікують варіантів зростання.*

Розвивайте людей 
для забезпечення 
вашого майбутнього

* Звіт Employee Expectations Report 2021, заснований на аналізі 30 мільйонів 
коментарів співробітників із 160 країн світу,

https://www.develor.com.ua/contact/
https://forms.workday.com/en-us/reports/heartbeat-report-employee-experience/form.html?step=step1_default


Допомагаємо 
професійно 
зростати людям та 
командам

Зверніться до нас і 
ми допоможемо 
вашим командам 
досягнути успіху!

Стежте за нами у 
LinkedIn та Facebook.

Підпишіться на наш 
Телеграм бот та стежте 
за анонсами відкритих 
заходів для HR лідерів. 

DEVELOR UKRAINE | LinkedIn

https://www.develor.com/contact/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://t.me/develorukraine_bot
https://www.linkedin.com/company/develor-ukraine/?originalSubdomain=ua
https://www.facebook.com/DevelorUkraine
https://www.linkedin.com/company/develor-ukraine/?originalSubdomain=ua
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Переклад

DEVELOR - це міжнародна тренінгова та консалтингова компанія, 

яка існує вже 27 років і представлена у 16 країнах. 

Ми допомагаємо професійно зростати людям та командам.

https://www.develor.com/timetravellingleader#contact

