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організації. У банку реалізовано проект використання уніфікова-
них комунікацій Cisco. Активне використання відеоконференцій,
голосової пошти, функції визначення статусу доступності спів-
робітника, а також застосування програмних клієнтів для ПК і
мобільних пристроїв дозволяють банківським службовцям ефек-
тивніше вирішувати поточні завдання, підвищувати ефективність
роботи та знижувати операційні витрати банку. Відеоконференції
також дозволяють краще взаємодіяти між бізнес-одиницями,
економити на переїздах, а коли відрядження неминучі, мобільні
співробітники можуть отримати доступ до корпоративної систе-
ми уніфікованих комунікацій з будь-якої точки світу. При цьому
за рахунок використання IP-телефонії забезпечується економія на
міжнародних дзвінках.

Практика роботи сучасних організацій підтверджує беззапере-
чним той факт, що знання та людський капітал є одними з визна-
чальних складових комерційного успіху сучасних підприємств і
організацій, розвитку економіки в цілому.
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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗНАННЯМИ
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У наш час провідне місце в здобутті нових навичок і знань за-
ймають різного роду тренінги, які, крім іншого, дозволяють роз-
ширити межі пізнання. Застосування тренінгових технологій стає
основою для формування базису, підґрунтя створення нових уні-
кальних знань. Сучасною проблемою для українських промисло-
вих підприємств є низький рівень використання можливостей і
неявних знань лінійного персоналу. Сучасні тренінгові технології
дають можливість вирішити цю проблему.
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Основну увагу слід звернути на застосування тренінгових
технологій в управління неявними знаннями, тобто на викорис-
тання тих методик і процедур, які б дозволили розвивати не лише
практичні навики працівників, але й створити підґрунтя для ство-
рення нових унікальних знань.

Основними суб’єктами, для яких варто розробляти такі техно-
логії, стає лінійний персонал, саме він формує основну конкурен-
тну перевагу промислового підприємства.

Метою застосування тренінгових технологій для лінійного пе-
рсоналу є розвиток не лише його практичних навичок у тій чи тій
сфері, але й соціально-значимих якостей фахівця, як то системне
мислення, здатність до навчання, самостійність і ініціативність,
що є базисом для створення нових унікальних ідей і знань, ефек-
тивного використання вже існуючих кращих практик і вміння не
лише виконувати вказаний об’єм роботи, але й задіяти власний
досвід, здобутий на тренінгу.

У такому випадку пропонуємо розробити комплексний тренінг
для персоналу, який охопить широкий спектр його професійної дія-
льності, поділивши його на блоки, які будуть чергуватися.

Уміння створювати нові знання — це можливість вільно ви-
користовувати ресурси власної мозкової діяльності. Першим
кроком для розробки таких технологій має стати усвідомлення
того, що лінійний персонал України, в більшості випадків, це
люди із технічною освітою, які не звикли приймати нових рі-
шень чи брати участь у вирішення дійсно важливих для під-
приємства питань. Вони діють, в основному, за шаблонами, які
створені до них, але ж конкурентна перевага промислового
підприємства напряму залежить від рішень і новацій саме
інженерів, техніків, начальників виробничих підрозділів під-
приємств. Тренінг має бути направлений на розвиток свідомо-
сті індивіда, а також на підвищення спеціалізованого рівня
освіти.

Тренінг для лінійного персоналу промислових підприємств
має складати із чотирьох взаємопов’язаних блоків:

1. Теоретичний курс спеціальності, призначений для підви-
щення загальної освіченості та обізнаності фахівця. Дозволяє
підготувати інформаційну базу для створення нових знань.

2. Другим блоком є практичний курс роботи із інструментом,
станком тощо. Лінійний персонал має не лише знати, що відбува-
ється на відведеному йому секторі роботи, але й мати практичний
навик виготовлення тієї чи іншої продукції.



74

В основному, лінійний персонал в наші дні працює методом
практичної індукції, тобто маючи теоретичні, загальні знання, дає
вказівки кожному робітнику, необхідно ж навчити їх працювати і
мислити «від конкретного до загального», тобто, маючи практи-
чний навик роботи на кожному із процесів, за які відповідає дана
одиниця лінійного персоналу, вона зможе адекватно та об’єктив-
но оцінити можливості вдосконалення робіт та створити нові
унікальні практики.

Основною технологією на даному етапі має стати техніка «на-
ставник/підопічний» [1, с. 58—60]. Досвідчений зарубіжний
практик виступатиме в ролі наставника протягом усього періоду
тренінгу [2, с. 9, 10].

3. Особистісний тренінг з використанням відео- та аудіоапа-
ратури. Метою якого є розвиток особистості, власного «Я», що
дозволить розширити можливості особистості генерувати нові
знання.

4. Останнім етапом має стати поєднання здобутих навичок і
вираження їх у нових практиках, ідеях щодо удосконалення ви-
робництва, технологій або методів управління. Важливо в даному
блоці застосовувати інструменти управління знаннями, які на-
правлені на формалізацію створених або накопичених неявних
знань, такі як мозковий штурм, навчальний огляд, кафе знань і
спільноти практики, вибір яких залежатиме від особливостей
тренінгової групи [3, с. 16, 18]. Метою даного етапу є створення
нових управлінських і виробничих процедур, або навіть новацій
у виробництві.

Отже, застосування тренінгових технологій в управлінні знан-
нями а промислових підприємствах може стати ключовим факто-
ром у зміцненні власних позицій на ринках, здобутті нових ком-
петенцій і створенні додаткових конкурентних переваг.
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