
90

нізаційних змін, до якого входить посттренінговий проект. Тому
актуальним є застосування методів проектного менеджменту для
виявлення синергетичного ефекту від упровадження проектів
розвитку.

Ефективність тренінгу для замовника визначається перш за
все визначеністю у часі етапу проведення організаційних змін пі-
сля тренінгу та готовністю існуючої системи менеджменту в ор-
ганізації до сприйняття цих змін. Друга передумова є дуже важ-
ливою, тому що тренінги спрямовані на вдосконалення існуючих
або набуття нових управлінських навичок, знань і компетенцій
керівника і лінійних менеджерів у контексті розвитку вже наяв-
них і розробки нових управлінських функцій у рамках забезпе-
чуючих управлінських бізнес-процесів організації.

Застосування проектного менеджменту до управління пост-
тренінговими проектами змінить акценти у плануванні проведен-
ня тренінгів організації з суто особистісного розвитку працівни-
ків на розвиток управлінських технологій організації як конку-
рентних переваг у контексті системи менеджменту знань.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СУЧАСНИХ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ

В останні роки особливо популярною стала тенденція орієн-
тації вітчизняних компаній на корпоративне навчання і розвиток,
що зумовило популярність тренінгових технологій. Різноманіт-
ність видів і форм бізнес-тренінгів, а також їх висока вартість,
визначають необхідність дослідження проблем і перспектив їх
розвитку.

На сьогоднішній день вже немає сумнівів, що корпоративне
навчання стало важливим елементом сучасного ділового життя,
характерним явищем економіки знань та іміджевим інструментом
вітчизняних компаній.

Феномен сучасного бізнес-тренінгу можна вивчати у різних
аспектах, а саме, як [1, 2]:
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  вид консалтингової діяльності;
  навчальний процес;
  інформаційну послугу;
  форму корпоративної системи навчання.
Традиційно корпоративні бізнес-тренінги розглядаються як

методи інтерактивного навчання персоналу компанії, метою
якого є набуття нових знань і компетенцій у вирішенні певних
питань бізнесової діяльності [3]. Такі бізнес-тренінги тради-
ційно проводяться у закритому форматі для персоналу однієї
компанії і тематично торкаються таких сфер, як управління
продажами, формування командного духу в компанії тощо.
Тренінги закритого формату є досить дієвими в умовах, коли у
компанії існує потреба вирішення конкретної проблеми в пев-
ній сфері.

Однак, сучасна практика функціонування вітчизняних підпри-
ємств не завжди дозволяє з одного боку, чітко ідентифікувати
проблему чи потребу у досвіді її вирішення, а з іншого — піді-
брати адекватний цій проблемі тренінг. Крім цього, зростання
витрат на проведення корпоративних тренінгів потребує визна-
чення їх економічної ефективності та впливу на результати дія-
льності компанії.

Багатогранність і мультидисциплінарність управлінських про-
блем потребує розвитку сучасної технології бізнес-тренінгів.
Серед таких напрямків найперспективнішими вважаємо наступні:

 перехід на відкриту форму проведення корпоративних
тренінгів, коли компанія-ініціатор здійснює пошук партнерів для
спільної організації тренінгів. Використання відкритої системи
бізнес-тренінгів дозволяє перетворити цей інтерактивний навча-
льний інструмент на своєрідну інформаційну послугу, джерело
генерування нових ідей, навиків, досвіду від інших зовнішніх
учасників. Відкрита форма бізнес-тренінгу забезпечує трансфор-
мацію його цінності для учасників від моделі «поглинання знань»
до моделі «синтезу знань». Така концепція тренінгів найбільше
відповідає ідеї формування відкритої бізнес-моделі компанії, яка
орієнтується не лише на внутрішні, але і на зовнішні джерела
надходження нових знань;

 розвиток внутрішніх навчальних центрів у компанії (кор-
поративних університетів), які можуть стати джерелом генеру-
вання додаткового доходу, професійним простором для обміну
досвідом і знаннями;

 використання передтренінгової діагностики компанії та
посттренінгового супроводження (атестація персоналу тощо);
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 перетворення бізнес-тренінгу на інтелектуальний продукт
шляхом використання відповідних правових інструментів його
захисту;

 формування системи класифікації тренінгів, градації рівня
кваліфікації бізнес-тренерів тощо.

Важливим напрямком розвитку сучасної практики бізнес-
тренінгів в Україні вбачається також організація взаємодії вищих
навчальних закладів із корпоративними навчальними центрами
(корпоративними університетами) та іншими зацікавленими сто-
ронами. Однією із форм такої співпраці є створення на базі авто-
ритетних навчальних закладів тренінгових центрів, які повинні
стати осередком взаємодії освіти та бізнесу у вирішенні нагаль-
них управлінських проблем.
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