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Проблема, піднята в статті, концентрується навколокомунікативних тренінгів, представлених в інтернет-

версіїпольських і українських тренинговых компаній. Автораналізує методи проведення зайняття. Головний аспектаналізу - 
спроба завершення порівняння інтернет-версійна тлі розвитку польського і українського ринкутренинговых послуг. 
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Проблема, поднятая в статье, концентрируется вокруг коммуникативных тренингов, представленных в интернет-

версии польских и украинских тренинговых компаний. Автор анализирует методы проведения занятий. Главный аспект 
анализа – попытка завершения сравнения интернет-версий на фоне развития польского и украинского рынка тренинговых 
услуг. 
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The problem lifted in the article is concentrated round thecommunicative training presented in the internet-version ofthe Polish 

and Ukrainian тренинговых companies. Anauthor analyses the methods of realization of employments.A main aspect of analysis is an 
attempt of completion ofcomparison of internet-versions on a background the Polishand Ukrainian market of тренинговых 
servicesdevelopment. 

Keywords: communication, internet-versions of thecommunicative training, Polish and Ukrainian тренинговыеcompanies, aims 
of studies, method of conduct ofemployments, program of employments. 
 
 

Media społecznościowe, komunikatory internetowe, smsy – rozwój techniki każdego dnia dostarcza nowych 
sposobów komunikowania się. Rozszerzają się możliwości i szybkość komunikacji, nie zmniejszają się jednak wymagania 
posiadania różnorodnych kompetencji efektywnego porozumiewania się. Wielu badaczy zgodnie przyznaje, że 
społeczeństwa nie tylko istnieją dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu, ale że ich istnienie polega na 
procesach przekazu i komunikacji”.1 Nie dziwi więc pojawiający się w ostatnich latach wyraźny wzrost liczby ofert 
szkoleniowych zachęcających do udziału w różnego rodzaju szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej komunikacji. 

Czy jednak przedstawiane w Internecie oferty promują szkolenia nie tylko przekazujące wiedzę na temat 
komunikacji, ale także pozwalające rozwinąć umiejętności i wykształcić odpowiednie postawy w tym zakresie? Czy 
proponowane metody realizacji zajęć pozwalają na osiągnięcie założonych celów? A czy zaproponowane programy 
szkoleń są wystarczające do zakończenia szkolenia sukcesem? Niniejszy artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na 
powyższe pytania, dzięki dokonanej analizie szkoleń z zakresu komunikacji, zaproponowanych przez polskie i ukraińskie 
firmy szkoleniowe w swoich ofertach internetowych. 

W nauce o komunikowaniu istnieje duża ilość definicji pojęcia komunikowania. Już w latach 50-tych Robert 
K. Merton naliczył ich około stu sześćdziesięciu. Jedna z nich mówi, że komunikowaniem nazywamy „przekazywanie 
treści psychicznej, i to zarówno treści intelektualnej, jak i emocjonalnej, a więc tego, co się myśli, lub tego, co się czuje, 
przez osobnika A osobnikowi B”.2 Owemu zróżnicowaniu definicyjnemu odpowiada także równie szeroka propozycja 
szkoleń z zakresu komunikowania.  

Punktem wyjścia dokonanego przedsięwzięcia badawczego była analiza ofert internetowych 50 polskich i 50 
ukraińskich firm szkoleniowych, których strony WWW pojawiają się najwyżej i najczęściej w popularnej wyszukiwarce 
internetowej. Rynek usług szkoleniowych w Polsce i na Ukrainie zaczął się rozwijać w tym samym okresie – latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Czy obecnie znajduje się więc na tym samym etapie? 

Początki ukraińskiego rynku szkoleniowego sięgają lat 1991-2002, wówczas to głównymi Zamawiającymi były 
firmy z zagranicznym kapitałem. Lata 2002-2008 to rynek usług masowych. Specjaliści biznesu zaczęli pracować jako 
Trenerzy, widząc w szkoleniach możliwość łatwego zarobku. Kryzys lat 2008-2009 wymusił konieczność ustanowienia 
nowego modelu funkcjonowania rynku usług szkoleniowych. Od 2010 roku do chwili obecnej na Ukrainie dostrzega się 
tendencję różnicowania się rynku, na którym prym wiodą autorskie programy i orientacja Klientów na rezultat szkoleń, a 

                                                      
1 Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004, s. 7 
2 Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 17 
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nie na ich nazwy i tematy.3 Większość ekspertów ukraińskiego rynku szkoleniowego uważa, że w ostatnich latach rynek 
ten silnie się zmienia. Helena Pitieriewa, Partner Zarządzający korporacji Бизнес-Мастер, twierdzi, że rynek usług 
szkoleniowych na Ukrainie ulega procesowi odświeżania: „stare technologie już nie działają, a nowe - albo znajdują się w 
stadium formowania, albo na etapie „holowania”.4 Jeśli wcześniej Zachód był podstawowym źródłem czerpania z 
propozycji metodyki, to obecnie, branie przykładu z Zachodu wydaje się być wyjątkowo ryzykowne i pociąga za sobą 
brzemienne w skutki następstwa. Eksperci podkreślają, że czerpać należy tylko z tego, co realnie zadziałało u Klienta i 
doprowadziło do wzrostu zysku.  

Równie młoda jest branża szkoleniowa w Polsce – także liczy dopiero dwie dekady. Tu podobnie - nowe wzorce 
pojawiły się wraz z wejściem na polski rynek w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku – międzynarodowych 
korporacji. W odróżnieniu od rynku ukraińskiego kształt polskiego rynku szkoleniowego diametralnie zmieniły 
napływające w ostatnich latach do naszego budżetu środki unijne. Wyniki badania EFS – End of Financial Support. 
Przyszłość rynku szkoleń w Polsce pokazują, że istnieje wyraźne powiązanie między rozwojem rynku szkoleń w Polsce, a 
pojawieniem się dofinansowania na projekty szkoleniowe ze środków PO KL. W opinii zdecydowanej większości 
reprezentantów branży szkoleniowej (77,7%) zmiany, jakie nastąpią na rynku w związku z wyczerpaniem dofinansowania 
w ramach PO KL oraz kolejna fala spowolnienia gospodarczego, mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firm 
szkoleniowych. 5 

Aby projekt szkoleniowy przyniósł oczekiwane rezultaty i pozytywne zmiany w życiu codziennym i zawodowym 
uczestników nie wystarczy już tylko wybrać Trenera i przeprowadzić szkolenie. Szkolenie jest „formą aktywności 
zaprojektowaną w celu wzbogacenia wiedzy, umiejętności czy zdolności uczestników lub dla zmiany ich postaw i 
zachowań społecznych w jakimś określonym kierunku”. 6 Analizowane przykłady szkoleń z zakresu komunikacji stanowiły 
zarówno propozycję szkoleń otwartych7, (w których udział jest dobrowolny), jak i szkoleń zamkniętych8, zwanych na 
rynku ukraińskim – korporacyjnymi (projektowanych na potrzeby konkretnej firmy).   

Wśród najczęściej pojawiających się nazw szkoleń z zakresu komunikacji w analizowanych ofertach internetowych, 
zarówno w przypadku firm ukraińskich (32%), jak i firm polskich (20%) były nazwy dające się ująć w jednej grupie: 
Efektywna/skuteczna komunikacja. W następnej kolejności pojawiały się: Komunikacja interpersonalna (11% wszystkich 
przeanalizowanych polskich i ukraińskich firm szkoleniowych), Komunikacja w biznesie (9%), Efektywna współpraca i 
komunikacja w zespole (9%), Asertywna komunikacja (7%), czy Umiejętności komunikacyjne Menadżera/Lidera (5%). 

Zarówno w szkoleniu otwartym, jak i zamkniętym (korporacyjnym) należy ustalić skład grupy szkoleniowej. 
Decyzje dotyczące wyboru grupy będą miały duże znaczenie podczas prowadzenia zajęć i powinny być starannie 
przemyślane. Co ciekawe prowadzone analizy pokazały, że zarówno w przypadku  oferty internetowej firm ukraińskich, 
jak i polskich – szkolenia z zakresu komunikacji skierowane są w pierwszej kolejności do kadry zarządzającej: 
Dyrektorów, Menadżerów, Kierowników, Liderów, czy właścicieli firm. Kolejna najliczniejsza grupa odbiorców (również 
ta sama w obu przypadkach) nie została już tak dokładnie sprecyzowana. Bowiem 10% przebadanych firm ukraińskich 
oraz 20%  firm polskich kieruje swoją ofertę szkoleń komunikacyjnych do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoją 
skuteczność w zakresie komunikacji i których sukces zależy od umiejętności komunikacyjnych: 
 

Tabela 1. Wykaz grup szkoleniowych, do których skierowano ofertę szkoleń z zakresu  
komunikacji ukrai ńskich firm szkoleniowych 

Grupa docelowa 
% wszystkich przebadanych firm 

ukrai ńskich 
Kadra zarządzająca; Dyrektorzy; Menadżerowie; Kierownicy; 
Liderzy; Właściciele firm 

32% 

Wszyscy, których sukces zależy od umiejętności 
komunikacyjnych; Każdy, kto chce zwiększyć swoją 
efektywność w zakresie komunikacji 

10% 

Menadżerowie sprzedaży; Personel ds. obsługi Klienta; 
Sprzedawcy 

10% 

Pracownicy firm  10% 
Trenerzy  6% 
Specjaliści ds. personalnych; Kierownicy HR  4% 
Pracownicy firm odpowiedzialni za komunikację wewnętrzną i 
zewnętrzną 

2% 

Każdy, komu trudno się oprzeć agresywnej presji ze strony 
rozmówcy 

2% 

Dziennikarze 2% 
Młodzież 10-18 lat  2% 
Inne 10% 

 

                                                      
3 Рынок тренинговых услуг: перезагрузка еще не закончилась, źródło: http://delo.ua/education/rynok-treningovyh-uslug-

perezagruzka-esche-ne-zakonchilas-165898/, dostęp: 09.01.2013 
4 Tamże 
5 Raport EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, Łódź 2011 
6 Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 13 
7 Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 17 
8 Tamże, s. 18 
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Tabela 2. Wykaz grup szkoleniowych, do których skierowano ofertę szkoleń  

z zakresu komunikacji polskich firm szkoleniowych 
Grupa docelowa % wszystkich przebadanych firm 

polskich 
Kadra zarządzająca; Dyrektorzy; Menadżerowie; Kierownicy; 
Liderzy; Właściciele firm  

24% 

Wszyscy, których sukces zależy od umiejętności komunikacyjnych; 
Każdy, kto chce zwiększyć swoją efektywność w zakresie 
komunikacji 

20% 

Pracownicy firm; Członkowie zespołów pracowniczych  12% 
Menadżerowie sprzedaży; Personel ds.. Obsługi Klienta; Sprzedawcy 10% 
Każdy, kto chce zwiększyć skuteczność w zachowaniach 
asertywnych 

4% 

Dla wszystkich, dla których relacje interpersonalne są szczególnie 
ważne 

4% 

Firmy i organizacje  2% 
Specjaliści ds. PR  2% 
Studenci  2% 
Pracownicy firm odpowiedzialni za komunikację wewnętrzną i 
zewnętrzną 

2% 

Specjaliści ds. personalnych; Kierownicy HR  2% 
Inne 4% 

 
Kluczowe znaczenia dla powodzenia całego projektu szkoleniowego ma także prawidłowe określenie celów 

szkolenia. Formułowanie celu nauczania to określenie stanu, jakiego oczekujemy na zakończenie szkolenia.9 Prawidłowe 
określenie celów wymaga uwzględnienia trzech podstawowych aspektów uczenia się, a więc zdefiniowanie:  

- celów kognitywnych (na poziomie wiedzy),  
- celów behawioralnych (na poziomie umiejętności)  
- celów afektywnych (na poziomie postaw).10   
Zdecydowana większość przeanalizowanych szkoleń nie posiadało jasno i wyraźnie sprecyzowanego celu głównego, 

zgodnie z koncepcją SMART, wedle której cele powinny być: sprecyzowane, mierzalne, ambitne, realne i terminowe.11 
Obecnie podczas realizacji efektywnych projektów szkoleniowych podkreśla się fakt, że celem szkolenia jest nie tylko 
przekazanie wiedzy i rozwój określonych umiejętności, ale co najważniejsze – wykształcenie, zmiana postawy - trwałej 
oceny, pozytywnej lub negatywnej, ludzi, obiektów i idei.12 Jednak 38% wszystkich przeanalizowanych ofert firm 
ukraińskich oraz 42% ofert firm polskich, czyli w obu przypadkach mniej niż połowa przebadanych firm pamiętała, aby 
celem szkoleń uczynić nie tylko zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności, ale także co najważniejsze – kształtowanie/zmianę 
postaw. W ramach prowadzanych analiz dokonano pogrupowania prezentowanych w ofertach internetowych celów 
szkoleniowych z podziałem na trzy obszary: wiedzę, umiejętności oraz postawy. Najczęściej wskazywane cele prezentują 
poniższe tabele. 
 

Tabela 3. Wykaz najczęściej wskazywanych celów szkolenia z zakresu komunikacji w ofertach internetowych 
ukrai ńskich firm szkoleniowych 

Cel szkolenia 
% wszystkich przebadanych firm 

ukrai ńskich 
WIEDZA 

Poznanie technik i metod efektywnej komunikacji  14% 
Zdobycie wiedzy nt. barier komunikacyjnych 4% 
Zdobycie wiedzy nt. zachowania harmonijnego stanu emocjonalnego 2% 
Zdobycie wiedzy nt. prowadzenia rozmów telefonicznych 2% 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
Rozwój /poprawa umiejętności komunikacyjnych 20% 
Nauczenie się stosowania w praktyce technik i narzędzi efektywnej 
komunikacji  

20% 

Rozwój umiejętności stosowania technik przezwyciężania 
negatywnych emocji i bezkonfliktowej komunikacji 

14% 

Rozwój umiejętności aktywnego słuchania 14% 
Rozwój niewerbalnych umiejętności komunikacyjnych 10% 
Rozwój umiejętności negocjacyjnych 10% 
Rozwój umiejętności zachowania harmonijnego stanu 
emocjonalnego 

10% 

                                                      
9 Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 85 
10 Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 71 
11 Stabryła A., Zarządzanie Strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000, str.41-48 
12 Aronson E., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997 
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Cel szkolenia 
% wszystkich przebadanych firm 

ukrai ńskich 
Rozwój umiejętności udzielania i przyjmowania  informacji zwrotnej 8% 
Rozwój umiejętności inspirowania i motywowania innych  8% 
Rozwój umiejętności efektywnego zarządzania  8% 
Rozwój umiejętności komunikacji i współpracy w zespole  8% 

POSTAWY 
Uświadomienie własnego stylu komunikacji; swoich mocnych i 
słabych stron  

12% 

Zwiększenie pewności siebie  10% 
Zwiększenie motywacji do współpracy i osiągnięcia porozumienia 8% 
Zrozumienie znaczenia kluczowych elementów wpływających na 
sukces porozumiewania się  

6% 

 
Tabela 4. Wykaz najczęściej wskazywanych celów szkolenia z zakresu komunikacji  

w ofertach internetowych polskich firm szkoleniowych 

Cel szkolenia 
% wszystkich przebadanych firm 

polskich 
WIEDZA 

Poznanie zasad komunikacji  26% 
Poznanie technik i metod efektywnej komunikacji   12% 
Poznanie zasad współpracy w zespole  10% 
Poznanie zasad zachowania asertywnego  8% 
Zdobycie wiedzy nt. barier komunikacyjnych  6% 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
Nauczenie się stosowania w praktyce technik bezkonfliktowej 
komunikacji  

26% 

Rozwój umiejętności komunikacji i współpracy w zespole  24% 
Rozwój /poprawa umiejętności komunikacyjnych 16% 
Zdobycie umiejętności stosowania technik i narzędzi efektywnej 
komunikacji w praktyce 

14% 

Rozwój umiejętności wywierania wpływu  14% 
Rozwój umiejętności asertywnego zachowania  14% 
Rozwój umiejętności komunikacji bez barier  14% 
Rozwój umiejętności udzielania i przyjmowania  informacji 
zwrotnej  

10% 

Rozwój umiejętności zachowania harmonijnego stanu 
emocjonalnego  

10% 

Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z Klientem  10% 
Rozwój umiejętności negocjacyjnych  6% 

POSTAWY 
Uświadomienie własnego stylu komunikacji; swoich mocnych i 
słabych stron  

20% 

Zwiększenie motywacji do współpracy i osiągnięcia 
porozumienia  

10% 

Zrozumienie znaczenia kluczowych elementów wpływających 
na sukces porozumiewania się 

4% 

Zwiększenie pewności siebie  4% 
Wykształcenie postawy asertywnej  4% 

 
Porównując ofertę internetową polskich i ukraińskich szkoleń z zakresu komunikacji zauważono, że o ile w 

przypadku celów nauczania odnoszących się do rozwoju/poprawy umiejętności oraz wykształcenia/zmiany postaw wyniki 
kształtują się na bardzo podobnym poziomie, to w przypadku ofert polskich firm ilość wskazywanych celów dotyczących 
zdobycia wiedzy jest ponad trzykrotnie większa, niż w przypadku firm ukraińskich. Ponadto w ramach ofert polskich ilość 
celów dotyczących zdobycia wiedzy jest także większa niż ilość celów dotyczących kształtowania/zmiany postaw. W 
przeciwieństwie do wypadających w tym przypadku korzystniej, ofert ukraińskich firm, gdzie cele dotyczące wiedzy są 
dwukrotnie mniejsze niż ważniejsze pod względem efektywności szkoleń i osiąganych rezultatów - cele dotyczące postaw. 

Aby osiągnąć zamierzone cele, należy się zastanowić, jakie metody zastosować. Co ważne, istotnym rozróżnieniem 
w praktyce prowadzenia szkoleń jest odróżnienie stosowanych metod zajęć od narzędzi, czy też formy prowadzenia zajęć. 
Metoda to „system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby 
można było osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza”.13 Oprócz samego doboru odpowiednich metod do specyfiki 
grupy szkoleniowej i samego szkolenia, dla wysokiej jego efektywności bardzo ważne jest zastosowanie tzw. metod 

                                                      
13 Gruszczyński L., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002 
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aktywnych, których istotą jest przewaga uczenia się opartego na doświadczeniu nad przekazywaniem wiedzy w formie 
wykładowej oraz zaangażowanie osób uczących się w proces dydaktyczny. Aktywne metody – uatrakcyjniają warsztat 
trenerski, pozwalają na doświadczenie przez uczestników wybranych zachowań oraz emocji. Wartościowe ćwiczenie 
aktywizujące ma jasno określone cele, rozwija wybrane umiejętności, inspiruje do rozwoju osobistego i całkowicie 
angażuje uczestnika.14 Mimo, iż większość wskazywanych przez polskie oraz ukraińskie firmy szkoleniowe metod 
prowadzenia zajęć stanowią  metody aktywne, to ponad połowa firm ukraińskich (64%) i polskich (56%), nie zamieściła w 
analizowanych ofertach internetowych żadnych informacji wskazujących na wybraną przez siebie metodę prowadzenia 
zajęć. Jest to z całą pewnością element ofert, nad którym warto popracować, bowiem przy dużej konkurencyjności usług na 
rynku szkoleniowym, najbardziej zainteresowani, a więc sami uczestnicy szkoleń przywiązują do tego typu informacji dużą 
wagę przy wyborze odpowiedniej dla siebie oferty szkoleniowej. 
 

Tabela 5. Wykaz metod prowadzenia zajęć z zakresu komunikacji wskazywanych w ofertach internetowych 
ukrai ńskich firm szkoleniowych 

Metoda 
 

% wszystkich przebadanych firm ukraińskich 

Ćwiczenia grupowe  22% 
Odgrywanie ról  18% 
Ćwiczenia indywidualne  16% 
Dyskusja  16% 
Case study  12% 
Mini wykład  12% 
Prezentacja  6% 
Burza mózgów  6% 
Gry szkoleniowe  2% 
Scenki rodzajowe 2% 
Brak wskazania metody szkoleniowej 64% 

 
Tabela 6. Wykaz metod prowadzenia zajęć z zakresu komunikacji wskazywanych w ofertach internetowych 

polskich firm szkoleniowych 
Metoda 

 
% wszystkich przebadanych firm polskich 

Ćwiczenia indywidualne  38% 
Ćwiczenia grupowe  38% 
Dyskusja  36% 
Case study  26% 
Mini wykład  24% 
Gry szkoleniowe  18% 
Testy diagnostyczne 16% 
Scenki rodzajowe  14% 
Odgrywanie ról  12% 
Prezentacja  12% 
Burza mózgów  10% 
Akwarium  4% 
Zabawa  4% 
Film  4% 
Instruktaż  2% 
Drama  2% 
Brak wskazania metody szkoleniowej 56% 

 
Chociaż metoda wykładu nadal jest powszechnie w nauczaniu używana, w przypadku szkoleń nie może stanowić 

jedynej stosowanej metody. Niezwykle cenną koncepcją pozwalającą na efektywne zastosowanie wybranych metod w 
określonym cyklu nauczania jest teoria uczenia się dorosłych przez doświadczenie Davida Kolba – tzw. cykl Kolba.15 
Zawarte w analizowanych ofertach metody prowadzenia szkoleń obejmują swoim zasięgiem wszystkie z czterech etapów 
cyklu: 

1. Doświadczenie: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gra, film, zabawa, scenki, drama, odgrywanie ról, akwarium, 
case study 

2. Refleksja:  dyskusja, burza mózgów, test, case study 
3. Teoria: mini wykład, prezentacja, wykład interaktywny, case study 
4. Pragmatyka: instruktaż, case study, film instruktażowy, burza mózgów. 
Poprowadzenie szkolenia zgodnie z cyklem Kolba, uwzględniającego odpowiednie zastosowanie zróżnicowanych 

metod na jego poszczególnych etapach, zwiększa szanse poprowadzenia efektywnego szkolenia, tj. kompleksowej 

                                                      
14 Urban M., Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2010, s. 35 
15 Kolb D. A., The process of experiential learning, w: M. Thorpe (red.) Culture and process of adult learning, London 1997, s.138-156 
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realizacji wszystkich założonych celów, nie tylko na poziomie wiedzy, ale co ważne także na poziomie umiejętności i co 
najważniejsze na poziomie postaw.  

Porównanie najczęściej wskazywanych zakresów tematycznych w programie polskich i ukraińskich szkoleń z 
zakresu komunikacji nie wskazało istotnych różnic, za wyjątkiem tej dotyczącej jego ilościowego zakresu. Programy zajęć 
przedstawione w ofercie internetowej polskich firm są znacznie bardziej rozbudowane i szczegółowo opisane. Jedną z 
przyczyn tej sytuacji z pewnością jest duża konkurencyjność występująca na rynku polskich usług, gdzie ilość 
powstających w ostatnich latach firm szkoleniowych znacznie wzrosła, m.in. ze względu na dostępność środków unijnych i 
możliwość realizacji projektów szkoleniowych, dofinansowanych przez Unię Europejską. Oferty szkoleniowe firm muszą 
się wyróżniać na tle pozostałych, także w zakresie proponowanego, szczegółowego zakresu tematycznego szkoleń. 
Najczęściej wskazywane tematy szkoleń z zakresu komunikacji prezentują poniższe tabele: 

 
Tabela 7. Wykaz najczęściej wskazywanych zakresów tematycznych szkoleń  komunikacyjnych  

w ofertach internetowych ukraińskich firm szkoleniowych 
Zakres tematyczny 

 
% wszystkich przebadanych 

firm ukrai ńskich 
Aktywne słuchanie  40% 
Radzenie sobie z emocjami  32% 
Bariery komunikacyjne  30% 
Komunikacja niewerbalna  30% 
Nawiązywanie kontaktu 30% 
Techniki formułowania pytań  30% 
Konflikt w komunikacji  28% 
Argumentowanie  22% 
Przepływ informacji  22% 
Wywieranie wpływu  22% 
Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej  18% 
Wystąpienia publiczne  16% 
Pierwsze wrażenie 14% 
Współpraca i komunikacja w zespole  14% 
Asertywność  14% 
Negocjacje  12% 
Mój styl komunikacji/Moje mocne i słabe strony w stylu komunikacyjnym 12% 
Autoprezentacja  12% 
Wyznaczanie celów  12% 
Typy rozmówców  12% 
Komunikacja werbalna  12% 
Techniki profesjonalnej obsługi Klienta  10% 

 

Tabela 8. Wykaz najczęściej wskazywanych zakresów tematycznych szkoleń  komunikacyjnych  
w ofertach internetowych polskich firm szkoleniowych 
Zakres tematyczny 

 
% wszystkich przebadanych 

firm ukrai ńskich 
Aktywne słuchanie  62% 
Bariery komunikacyjne  58% 
Komunikacja niewerbalna  56% 
Asertywność  46% 
Wywieranie wpływu  46% 
Komunikacja werbalna  40% 
Radzenie sobie z emocjami  36% 
Techniki formułowania pytań  36% 
Autoprezentacja  32% 
Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej  28% 
Współpraca i komunikacja w zespole  28% 
Konflikt w komunikacji  24% 
Mój styl komunikacji/Moje mocne i słabe strony w stylu komunikacyjnym 24% 
Wyznaczanie celów  22% 
Komunikacja z podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami 22% 
Komunikacja interpersonalna 22% 
Argumentowanie  18% 
Komunikacja wewnętrzna  16% 
Zdobywanie zaufania innych  12% 
Motywacja  10% 
Typy rozmówców  10% 
Prowadzenie spotkań i zebrań 10% 
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Prowadzona analiza ofert ukraińskich firm szkoleniowych przyniosła jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Ponad 80% 

firm funkcjonujących na zachodzie Ukrainy, głównie we Lwowie, swoją ofertę szkoleniową prezentuje w Internecie w 
języku ukraińskim. Znaczna zaś większość funkcjonujących w Kijowie oraz Wschodniej Ukrainie firm szkoleniowych 
swoją ofertę prezentuje wyłącznie w języku rosyjskim, ewentualnie dodatkowo w języku angielskim. Problem bilingwizmu 
językowego na Ukrainie jest powszechnie znany i jak widać pojawia się także w ofertach internetowych ukraińskich firm. 
Już  Samuele P. Huntington zauważył, że „Ukraina jest krajem rozszczepionym, o dwóch odrębnych kulturach; 
cywilizacyjny uskok, linia podziału między Zachodem, a prawosławiem przebiega przez sam środek Ukrainy.”16 Jednak 
granica pomiędzy używaniem języka ukraińskiego i rosyjskiego na Ukrainie jest bardzo płynna, często ta granica jest 
rezultatem subiektywnego wyboru. W ciągu kilkunastu lat istnienia państwa ukraińskiego język ukraiński stał się językiem 
polityki, staje się on również coraz bardziej językiem wysokiej kultury, ale także i popkultury. Język rosyjski nadal 
pozostaje jednak popularny i nadal dominuje, zwłaszcza w sferze życia prywatnego. Prowadzone m.in. przez Profesora 
Jarosława Hrycaka badania odciągają jednak uważnych czytelników od pokusy wyraźnego podziału Ukrainy na 
ukraińskojęzyczny zachód oraz rosyjskojęzyczny wschód. „W ogólnym rozrachunku Ukrain jest tyle, ile ich potrzeba tym, 
którzy ją dzielą oraz celom, dla których to robią. Dla mnie Ukraina nie dzieli się wyłącznie na dwie części. Zawsze jest 
przynajmniej jeszcze ta trzecia, całkiem inna od reszty.”17 

Prowadzone analizy pokazały, że oferta szkoleniowa ukraińskich firm, które zaczęły się rozwijać w tym samym 
okresie, co firmy polskie, mimo niedostępności, a może właśnie dzięki niedostępności środków unijnych pozwalających na 
realizację na szeroką skalę szkoleń bezpłatnych, pod względem ilościowym jest rzeczywiście mniejsza, ale jakościowo z 
całą pewnością nie odbiega od standardów szkoleń nie tylko polskich firm, ale także międzynarodowych korporacji. W 
czasach kryzysu ogromne znaczenie mają potrzeby i oczekiwania Klienta, nikt nie chce płacić za produkt standardowy, 
masowy i niczym się nie wyróżniający na tle pozostałych. Rynek usług szkoleniowych będzie się nadal rozwijał, daleki jest 
od nasycenia, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie – będzie jednak stawiał na innowacyjność proponowanych produktów. 
Sytuacja zarówno polskiego, jak i ukraińskiego rynku usług szkoleniowych wymusza na Trenerach obowiązek 
każdorazowego tworzenia autorskich programów szkoleniowych, szytych na miarę potrzeb odbiorcy finalnego – uczestnika 
szkolenia. Czy zatem możemy mówić o profesjonalizacji zawodu Trenera? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga 
realizacji dalszych, szczegółowych badań. 
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