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мічному варіанті: приділення уваги ключовому ресурсу будь-якої
організації — персоналу, зокрема вмінню користуватися сучас-
ними освітніми технологіями та проводити навчання в інтеракти-
вному форматі. Тому що сьогодні виживає і займає провідні по-
зиції університет, який не лише закупає сучасне обладнання та
технології, а й створює систему засвоєння сучасних методів спів-
робітниками, застосовуючи при цьому підходи до розвитку пер-
соналу, запозичені в бізнесі. Буде правильним сказати, що такий
підхід є в певному розумінні унікальним експериментом, який,
можливо, змінить систему вимог до викладачів, яка лишилася ще
з радянських часів. Це може розпочати нову епоху вимог стосов-
но всього циклу управління персоналом, починаючи з етапу від-
бору.
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КОМУНІКАТИВНІ БАР’ЄРИ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ
БІЗНЕС-ТРЕНІНГІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Необхідність у постійній адаптації до умов мінливого високо
ризикового зовнішнього середовища та процеси модернізації
техніко-технологічної бази виробництва обумовлюють необхід-
ність підвищення вимог до рівня професійної підготовленості та
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потребує цілеспрямованого розвитку їх особистісних і професій-
них якостей. І тому сьогодні, як ніколи, постає потреба інтелек-
туалізації відносин і вдосконалення системи особистісно-профе-
сійного розвитку працівників. Базуючись на соціально-орієнтова-
них і гуманістично-прогресивних принципах доцільно здійсню-
вати використання не тільки психотренінгових технологій у осо-
бистісно-професійному розвитку фахівців, а й використовувати
бізнес-тренінги, які дозволять усвідомити рівень залежності ре-
зультатів функціонування бізнесу від кожного його працівника.
Однак ефективність проведення бізнес-тренінгів не завжди є ви-
сокою. За результатами проведення таких тренінгів на ПАТ «Ко-
зятинський м’ясокомбінат» було встановлено, що однією з осно-
вних причин є наявність у них комунікативних бар’єрів, що
являється перешкодою не тільки на шляху до спілкування з ін-
шими учасниками, але й призводить до зниження активності уча-
сників, неповного саморозкриття, збідненню процесу обміну до-
свідом і засвоєння нового матеріалу. Відсутність уваги до даної
проблеми веде до зниження результативності бізнес-тренінгу.
Комунікативні бар’єри ускладнюють проведення будь-якого тре-
нінгу.

Комунікативні бар’єри мають складну структуру й причин-
но-наслідковий зв’язок з умовами й результатами діяльності.
Подолання комунікативних бар’єрів в учасників сприяють за-
своєнню ними на тренінгу знань, умінь, навичок й оволодіння
різними формами поведінки. Самостійна діагностика учасником
тренінгу наявності комунікативних бар’єрів є спеціальним
умінням. При цьому виконання учасником тренінгу певної дія-
льності, на якій зосереджена його увага (наприклад, навчальної
або професійної діяльності), ускладнює самодіагностику. То-
му бізнес-тренер приділяє увагу подоланню комунікативних
бар’єрів в учасників навчання. Основною природою комуніка-
тивних бар’єрів є страхи учасників тренінгу. При цьому страхи
й тривога можу бути як причиною, так і наслідком виникнення
комунікативних бар’єрів.

Крім страху й тривоги виділяються й інші критеріальні харак-
теристики подолання комунікативних бар’єрів. До таких харак-
теристик відносять наступні: здатність до усвідомлення й керу-
вання виникаючими в процесі спілкування страхами, тривогою й
іншими емоціями; володіння навичками емпатії й навичками
встановлення емоційних контактів; здатність управляти самооці-
нкою, приводячи до її адекватного рівня; навички керування
стресом у ситуації спілкування.
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Для успішного подолання комунікативних бар’єрів в учасни-
ків навчання, бізнес-тренерові важливо знати й розуміти динамі-
чні процеси, що протікають у групі, безпосередній вплив, на які
мають різного роду страхи, включаючи страхи спілкування. З ме-
тою підвищення продуктивності групової роботи необхідно ство-
рювати спеціальні умови формування психологічної стабільності
в процесі тренінгової роботи й відслідковувати їхній вплив на
феномен психологічних бар’єрів в учасників тренінгової групи.
Для цього важливо знати особливості прояву психологічних
бар’єрів, уміти діагностувати їх наявність, зміни й прогнозувати
вплив. Досягнення поставлених завдань стає можливим при роз-
робці й реалізації технології подолання комунікативних бар’єрів
в учасників бізнесу-тренінгу.
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ВПЛИВ ТРЕНІНГІВ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ
У КОЛЕКТИВІ

У сьогоднішній час зі стрімким розвитком науково-технічного
прогресу, збільшенням кількості конкуруючих компаній, кожна
компанія намагається покращити свої позиції, набути нових кон-
курентних переваг. Для цього підприємства шукають шляхи, що
забезпечать вихід на новий шлях розвитку, призведуть до зрос-
тання прибутку та реалізують намічені цілі. Як свідчить провідна
зарубіжна бізнес-практика, визначально роль у цьому процесі на-
лежить персоналу організації, зокрема психологічному клімату в
організації. Дуже розповсюдженим способом впливу на психоло-
гічний клімат в організації виявляється тренінг.

Отже маємо за мету, базуючись на власному практичному до-
свіді роботи в колективі, виявити та охарактеризувати вплив тре-
нінгів на психологічний клімат в організації.

Проблемі соціально-психологічного клімату в колективі при-
свячено багато робіт. Інтерес до цієї теми, перш за все, пов’я-
заний з результатами хоторнських досліджень, що виявили наяв-
ність тісного зв’язку між продуктивністю праці групи і особливо-
стями її психологічного клімату.


