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ТРЕНІНГ ЯК СПОСІБ ГЕНЕРУВАННЯ
ЗНАННЄВОГО АКТИВУ

У кожний період розвитку суспільства переважали різні під-
ходи стосовно визнання основних факторів (ресурсів) формуван-
ня економічних результатів. Початковим фактором виробництва,
вважалась земля, потім — капітал, визнавали як одним із голов-
них факторів ( ресурс) розвитку, далі додали працю та підприєм-
ницькі здібності. Проте завжди в кожному із цих факторів існу-
вав такий елемент, як знання. Саме вони визначали, як найкраще
та оптимальніше використати наявний ресурс. Час підтвердив
обмеженість кожного із 4 названих ресурсів, але знання були та
залишаються одним із ключових ресурсів, який із використанням
тільки поновлюється та збагачується, а також майже невичерп-
ний. Знання як ресурс, стають провідним фактором конкурентних
переваг.

Теперішній час економічно-соціального життя суспільства,
називають «ерою знань», або ж «економікою знань». Це обумов-
лено тим, що на основі інформації, досвіду та знань створюється
більша частина продуктів. У порівнянні із іншими факторами ви-
робництва, знання надають продукту особливість, яка відіграє
визначальну роль. Таким чином, постає завдання в управлінні та-
ким активом, як знання. Управління знанням — це система стра-
тегічного управління, яка дозволяє створювати, накопичувати та
використовувати знання (в т. ч. і інформацію) для досягнення по-
ставлених цілей підприємства.

Одним із способів обміну та накопичення інформації і транс-
формація її у знання є тренінг, таким чином стає актуальним роз-
гляд питання стосовно використання знаннєвого активу для досяг-
нення економіко-соціальних цілей підприємства.

Маємо за мету, висвітлити значення тренінгу у загальній сис-
темі управління знаннями, а саме, як спосіб накопичення, транс-
формації та генерації нових знань.

Знання — це специфічний ресурс і це проявляється у його особ-
ливостях, які відрізняються від традиційних ресурсів. Так, знання
здатні збільшуватися при їх використань, вони не піддаються ви-
мірюванню, і найголовніше, вони пов’язані із носієм, оскільки
розумова діяльність це людська здатність. Накопиченні знання
можна передати, записати, але чи можна говорити, що і для ін-
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ших, крім носія вони є знаннями, можливо це знаннєва інформа-
ція, на основі якої можуть генеруватися нові знання.

Для генерування знань необхідним стає актуалізація наявних
знань та інформаційної бази, і саме на цьому етапі, ми маємо го-
ворити про тренінг, як про спосіб обміну наявних, актуальних
знань.

Існує значна кількість визначень терміну «тренінг», але одно-
значне тлумачення відсутнє. Так, під тренінгом розуміють — ме-
тод активного навчання, направлений на розвиток знань, умінь, і
навиків. Ще одне визначення тренінгу можна сформувати таким
чином — це особлива форма навчання, для якого характерним є
навчання на власному досвіді. Отже, тренінг — це спосіб обміну
інформацією, що використовується в ході розумової діяльності
для генерування нових знань і трансформації наявних. Розгляда-
ючи тренінг з позицій засобу генерування знань, визначення мож-
на сформулювати таким чином: тренінг — це активне суспільне
діяння, основною метою якого є обмін актуальною інформацію
та інформацією інформаційно-знаннєвого характеру, на основі
якого мають бути сформовані нові особисті знання, з метою по-
дальшого використання у діяльності.

Однією з особливостей тренінгу, є подача саме актуальної ін-
формації, інформації про теперішній стан речей. Скажімо так,
тренінг це оперативна передача знань. Поновлювати знання, отри-
мувати інформацію людина може без часових обмежень, але тре-
нінг забезпечує передачу актуальної знанєвої інформації. Саме
так ми можемо назвати інформаційний потік тренінгу, оскільки
це не просто інформація, що передається від одного суб’єкта ін-
шому, це накопичені знання, доповідача (тренера), але для слуха-
чів — це лише інформація, яка після розумової діяльності буде
ними використана як знання.

Наступна особливість тренінгу, це проекція отриманої інфор-
мації на практичну діяльність. Це дає додаткові переваги для їх
засвоєння та можливості використання.

Додаткова перевага тренінгу — можливість проявити неявні
знання, тобто такі, що не сформульовані. Неявні знання закла-
денні у кожному, але вони проявляють при певних умовах, які
сприяють трансформації неявних знань у явні. Після чого вже
можуть використовуватися як готовий продукт.

Розглядаючи тренінг як спосіб для збільшення знаннєвого ак-
тиву, можна виділити такі специфічні риси, як отримання актуаль-
ної знаннєвої інформації (інформація про сучасний стан речей та
явищ), одночасно теоретичний і практичний спосіб подання ін-
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формації та середовище для обміну власними знаннями та прак-
тичним досвідом.

Висновки можна сформувати таким чином. Тренінг має вико-
ристовуватися як спосіб актуалізації знань. Отримана інфор-
мація повинна бути оброблена, а на її основі сформовані нові
знаннєві ресурси. Тренінг стає додатковим джерелом обміну
знань і тим самим збільшення активу знань.
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КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ САМООРГАНІЗОВАНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ

Актуальність. В умовах макроекономічної нестабільності біль-
шість вітчизняних підприємств змушені шукати такі методи під-
вищення ефективності, що: 1) забезпечать виживання в умовах
обмеженості ресурсів; 2) не вимагатимуть радикальних техноло-
гічних інновацій або значних капітальних витрат. На перший по-
гляд, задача підвищення ефективності бізнесу за умови мінімаль-
ної фінансової підтримки є практично недосяжною.

Постає потреба у пошуку або «вихованні» в межах організації
таких управлінців, які зможуть досягати поставлених цілей більш




