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Про книжку:
Ця книжка — посібник з когнітивних упереджень і логічних хиб,
який показує, чому в деяких випадках ми діємо не дуже
раціонально, бо наш мозок автоматично приводить нас до
помилкових думок та емоційних реакцій. Вони спотворюютьнаше
сприйняття ситуації і роблять його максимально далеким від
реальності.

Формати:
м'яка обкладинка,
аудіокнига,
електронна книга

Про автора:
Олів’є Сібоні — консультант зі стратегічного
мислення й процесу прийняття рішень та
викладач міжнародної бізнес-школи HEC Paris.
До 2015 року працював консультантом в
McKinsey & Company.

Відгуки
«Це — майстерно написаний провідник у
вишукане мистецтво прийняття управлінських
рішень. На диво, його також приємно читати». —
Деніел Канеман, автор книжки «Мислення
швидке й повільне».

Автор детально на реальних прикладах з історії, політики та
бізнесу пояснює, які упередження сформували ті чи інші явища, та
після кожного розділу дає коротке резюме щодо описаного
упередження, аби закріпити його усвідомлення. Тож завдяки цій
книжці читач зможе навчитися виявляти хиби у своєму мисленні
та приймати більш зважені рішення.

Чим хороша ця книжка:
- Розповідає про більшість можливих упереджень та
логічних хиб, з якими ми можемо зіткнутися.
- Показує, як наш мозок обманює нас, і перші висновки, які
ми можемо зробити з приводу певних питань, часто
бувають неправильними.
- Сподобається фанатам Канемана, бо, фактично, ще більш
заглиблюється в теми, порушені в книзі "Мислення швидке
й повільне".
- Розповідає, як себе "ловити" відразу на упередженнях і
поспішних висновках.

Теми, які згадуються:
- Що таке Принцип «Анни Кареніної» навпаки і чому його
застосовують в стратегічному мисленні.
- Чому погані рішення ще не означають, що ти — поганий
працівник.
- 9 пасток мислення
- Чому взагалі виникають упередження і хибні висновки
- Феномен «group-think» (групового мислення) — і яку роль
він зіграв в політиці
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