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АНОТАЦІЯ
Литовченко І. М. Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених
Штатах Америки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук
України, Київ, 2018.
У дисертації проаналізовано становлення й розвиток корпоративної освіти у
США,

визначено

її

теоретико-методологічні

засади

й

особливості

функціонування, виявлено тенденції розвитку, окреслено можливості творчого
використання

конструктивних

ідей

американського

досвіду

в

розбудові

корпоративної освіти в Україні.
На основі аналізу наукової літератури виявлено й проаналізовано соціальноекономічні детермінанти, які визначають інтенсивний розвиток корпоративної
освіти, зокрема: процеси глобалізації економіки та інтеграції до світового
соціально-економічного й освітнього простору, посилення конкуренції між
організаціями, бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій,
виникнення «кризи компетентності», перехід до суспільства знань тощо.
Концепція дослідження ґрунтується на комплексі методологічних підходів,
базових ідеях, теоріях і концепціях. У межах загальнонаукової методології
використано
підходи.

міждисциплінарний,

Системоутворювальними

системний,

синергетичний,

методологічними

діяльнісний

підходами

в

межах

конкретно-наукової методології стали компетентнісно-контекстний, суб’єктносередовищний, аксіологічний, акмеологічний, андрагогічний, праксіологічний
підходи. Доведено, що теоретичні засади корпоративної освіти у США
характеризуються

багатоаспектністю,

поліконцептуальністю,

інтегруванням

філософсько-педагогічних, економічних, соціологічних, психологічних ідей,
теорій і концепцій.
У

дисертації

схарактеризовано

поняттєво-термінологічний

апарат

дослідження проблеми корпоративної освіти у США; розкрито сутність
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корпоративної освіти як складової освіти дорослих, як механізму функціонування
організації, що навчається, як педагогічного явища; з’ясовано специфіку
корпоративної освіти в контексті розвитку людських ресурсів корпорації.
Осмислення змісту й сутності базових понять дослідження дало змогу з’ясувати,
що

корпоративна

освіта

вирізняється

системною

цілісністю,

наявністю

взаємозв’язаних та взаємозумовлених структурних компонентів: корпоративного
навчання та корпоративного розвитку.
Аналіз

історичних,

соціально-економічних,

соціально-політичних,

технологічних, освітніх та інших чинників національного й глобального
характеру дав змогу виокремити шість періодів становлення й розвитку
корпоративної освіти у США, яка, пройшовши цей складний шлях, стала
складною, відкритою, динамічною, поліфункціональною системою, здатною до
самоорганізації відповідно до організаційних змін та потреб як організації, так і її
співробітників.

Її

важливими

складовими

є

корпоративне

навчання

та

корпоративний розвиток.
Розроблено «дерево мети» корпоративної освіти, у якому метою визначено
забезпечення процесу організаційного розвитку та досягнення стратегічної мети
корпорації шляхом розвитку людських ресурсів у процесі навчання й розвитку
персоналу. Доведено, що кожна організація має свою корпоративну культуру, яка
є системою цінностей, принципів, традицій, норм та правил поведінки, що тісно
пов’язані та взаємозумовлені й відображають індивідуальність та специфічність
організації. Виявлено взаємозв’язок та взаємовплив корпоративної культури й
корпоративного навчання.
Здійснений системно-функціональний аналіз систем корпоративної освіти
провідних американських корпорацій дав змогу зробити висновок щодо
поліфункціональності корпоративної освіти, якій притаманні інтегративна,
навчальна, адаптивна, мотиваційна, аксіологічна, розвивальна, випереджальна
функції;

виокремити

принципи,

покладені

в

основу

функціонування

корпоративної освіти та класифікувати їх за двома групами: організаційнофункціональні та процесуальні.
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Вивчення автентичних наукових джерел дало можливість виявити
особливості сучасних моделей організації корпоративної освіти у США:
інсорсингової,

аутсорсингової

та

гібридної

моделей.

Доведено,

що

у

функціонуванні системи корпоративної освіти у США особливе значення має
соціальне партнерство між університетами, бізнесовими структурами та урядом,
яке в умовах глобальної економіки знань набуло масштабного поширення й
характеризується великою різноманітністю форм.
Системно-структурний аналіз системи корпоративної освіти у США дає
підстави стверджувати, що її основними структурними компонентами є:
корпоративний університет, корпоративний навчальний центр та велика кількість
різноманітних зовнішніх освітніх провайдерів. З’ясовано, що корпоративний
університет, на відміну від корпоративного навчального центру, є окремою
стратегічною бізнесовою структурою в корпорації, яка забезпечує освіту й
навчання персоналу – від програм початкового рівня до програм, що відповідають
рівню традиційних закладів вищої освіти; орієнтований на випереджальний
розвиток корпорації, підвищення конкурентоздатності організації, досягнення її
стратегічної мети; забезпечує неперервне професійне навчання та розвиток
персоналу. Результати вивчення діяльності корпоративних університетів у
американських

корпораціях

доводять,

що

існують

різноманітні

моделі

корпоративних університетів, залежно від обраного критерію. Проте, незважаючи
на відмінність напрямів діяльності компаній, їхньої місії та стратегічної мети,
змісту й спрямованості навчання, усім корпоративним університетам притаманні:
логічно вибудована система внутрішньофірмового навчання; принципи, які
покладено в основу їхнього функціонування; базові функції; диверсифікація
навчальних програм.
Вивчення автентичних джерел дає підстави стверджувати, що корпоративне
навчання персоналу в американських компаніях здійснюється на основі
андрагогічного підходу, який забезпечує суб’єкт-суб’єктну взаємодію в процесі
навчання, врахування особливостей та попереднього соціального і виробничого
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досвіду персоналу, що навчається, підвищення їхньої мотивації, створення
сприятливого навчального клімату.
З’ясовано,

що

ефективність

корпоративного

навчання

та

розвитку

персоналу в американських компаніях забезпечується дотриманням принципів
навчання, які класифіковано за групами: загальні, що є визначальними в
організації процесу навчання; андрагогічні, в основу яких покладено особливості
навчання

дорослої

людини;

спеціальні,

що

враховують

спрямованість

корпоративного навчання на досягнення стратегічної мети компанії.
Структурно-функціональний

аналіз

навчальних

планів

і

програм

провайдерів корпоративної освіти у США дав змогу встановити, що їхній зміст
відображає потреби конкретної організації в навчанні персоналу й орієнтованість
на розвиток персоналу та підготовку його до організаційних змін і є унікальним та
багатоаспектним. Проте ці плани й програми мають спільні ознаки: оновлення і
трансформація змісту навчання на основі компетентнісного підходу, навчальні
програми для всіх категорій працівників із розвитку стратегічних управлінських
компетентностей, єдині вимоги до формування змісту навчальних програм тощо.
Ефективність організації корпоративної освіти в американських компаніях
забезпечується диверсифікованістю, варіативністю та гнучкістю форм, методів,
технологій навчання, вибір яких залежить від його мети, змісту навчального
матеріалу, індивідуальних особливостей тих, хто навчається, матеріальнотехнічного забезпечення тощо. Спостерігається творче поєднання традиційних та
інноваційних форм навчання; перевага надається інтерактивним методам
навчання. Підвищення якості навчання персоналу американських компаній
пов’язують із виваженою інтеграцією технологій традиційного, електронного,
дистанційного та мобільного навчання.
Виявлено, що навчання персоналу в організаціях здійснюють три категорії
фахівців: 1) фахівці в галузі освіти дорослих; 2) особи зі знанням виробництва й
відповідною технічною освітою, які не мають андрагогічної підготовки; 3) особи
зі знанням виробництва й технічною освітою, які є також фахівцями в галузі
освіти дорослих. Підготовка фахівців у сфері розвитку людських ресурсів у США
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здійснюється відповідно до програм, за результатами оволодіння якими
видаються відповідні сертифікати або присвоюються наукові ступені бакалавра,
магістра й доктора філософії.
Застосування методів теоретичного узагальнення уможливило виявлення
тенденцій розвитку корпоративної освіти у США, детермінованих зовнішніми та
внутрішніми
когерентності,

чинниками:

системоутворювальні

випереджального

розвитку),

(тенденції

неперервності,

організаційно-функціональні

(тенденції капіталізації, інституалізації, диверсифікації), змістовно-процесуальні
(тенденції кастомізації, варіативності, технологізації, динамічності).
Структурно-логічний аналіз вітчизняного бізнес-середовища засвідчив, що
корпоративна освіта в Україні лише починає виокремлюється в окрему галузь і її
розвиток відбувається доволі повільними темпами. Більшості компаній не
властивий системний підхід до навчання, а перевага в них надається
короткостроковим програмам навчання та розвитку персоналу. Встановлено, що
корпоративне навчання реалізується внутрішніми силами організації, шляхом
замовлення освітніх послуг у зовнішніх провайдерів або поєднанням зовнішніх та
внутрішніх ресурсів. З’ясовано, що навчання працівників, особливо у великих
компаніях, поступово набуває масштабності, неперервності й системного
характеру, що спонукає до відкриття корпоративних університетів. Окреслено
перспективи розвитку корпоративної освіти в Україні: збільшення інвестицій у
внутрішньофірмове навчання персоналу, перехід до системної організації
навчання та розвитку персоналу, створення навчальних центрів та відкриття
корпоративних університетів. Застосування методу наукової екстраполяції дало
змогу виявити можливості використання конструктивних ідей американського
досвіду в розбудові системи корпоративної освіти в Україні та обґрунтувати
науково-методичні рекомендації на державному рівні, а також на рівнях
організації та провайдерів освітніх послуг.
Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягають у тому,
що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз розвитку
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теорії та практики корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки з
урахуванням історичних, соціально-економічних, політичних, педагогічних
детермінант; обґрунтовано теоретичні й методологічні засади корпоративної
освіти у США, їхню поліконцептуальність та міждисциплінарну інтегрованість;
сформовано поняттєво-термінологічний апарат наукового пошуку, встановлено
його багатовимірність та поліаспектність; простежено ґенезу та розроблено
періодизацію становлення й розвитку корпоративної освіти у США, що охоплює
такі періоди: учнівства (1776 – 1871), інституалізації (1872 – 1919), утвердження
неперервної професійної освіти (1920 – 1959), стратегічний (1960 – 1980),
становлення і розвитку корпоративних університетів (1981 – 1999), модернізації
(2000 – 2010); досліджено структуру корпоративної освіти, показано її
багатофункціональність,

зорієнтованість

на

досягнення

стратегічної

мети

корпорації; схарактеризовано сучасні моделі її організації (інсорсингова,
аутсорсингова, гібридна); виявлено особливості функціонування корпоративного
університету в американських корпораціях (базові функції, принципи, моделі);
схарактеризовано

андрагогічні

засади

корпоративної

освіти

у США

та

особливості відбору і структурування змісту навчання (гнучкість, модульність,
компетентнісна

орієнтованість,

практикоорієнтованість,

випереджальність,

диверсифікація, стандартизація, адресність, інноваційність), форм і методів
корпоративного

навчання

(варіативність,

інтерактивність,

інноваційність,

контекстність); виявлено тенденції розвитку корпоративної освіти у Сполучених
Штатах Америки (системоутворювальні, організаційно-функціональні, змістовнопроцесуальні);

окреслено

можливості

використання

прогресивних

ідей

американського досвіду в розбудові корпоративної освіти в Україні на трьох
рівнях (державному, рівнях організації, провайдера); удосконалено положення
щодо неперервної професійної освіти дорослих, реалізації андрагогічного,
компетентнісного та діяльнісного підходів у корпоративному навчанні персоналу
організацій,

передумов

становлення

і

розвитку

корпоративної

освіти,

філософських засад корпоративної освіти, особливостей розвитку корпоративних
навчальних центрів, формування корпоративної культури як чинника ефективного
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розвитку

організації,

формування

механізмів

соціального

партнерства,

особливостей підготовки андрагогічного персоналу для системи корпоративної
освіти; подальшого розвитку набули положення щодо корпоративного навчання,
корпоративного розвитку, корпоративної культури, особливостей діяльності
провайдерів освітніх послуг у Сполучених Штатах Америки; організація
освітнього процесу на основі андрагогічної моделі навчання; до наукового обігу
введено нові факти, ідеї та підходи в галузі корпоративної освіти, обґрунтовані
теоретиками та практиками Сполучених Штатів Америки.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні
положення, викладені в дисертації, методичні рекомендації щодо можливості
використання прогресивних ідей американського досвіду можуть слугувати
науковою основою у процесі модернізації освітньої системи України, для
розроблення концептуальних та нормативних документів із проблем освіти
дорослих у цілому та корпоративної освіти, зокрема. Теоретичні висновки,
джерельна база дослідження, а також монографія «Корпоративна освіта у
Сполучених Штатах Америки: теорія і практика» та методичні рекомендації
«Корпоративний університет у США: досвід для України» можуть збагатити
зміст навчальних дисциплін «Порівняльна педагогіка», «Андрагогіка», «Історія
педагогіки»,

«Педагогіка

вищої

школи»,

«Педагогічний

менеджмент»,

застосовуватися в розробці нових і оновленні навчальних програм для
магістрантів та аспірантів вищих закладів освіти, корпоративних центрів
підготовки

персоналу,

центрів

підготовки

та

перепідготовки

кадрів.

Прогностичний потенціал проведеного дослідження зумовлений можливістю
здійснення на його основі подальших наукових розвідок щодо корпоративного
навчання та розвитку персоналу в контексті глобалізаційних та інтеграційних
процесів, що відбуваються у світі.
Ключові слова: корпоративна освіта, неперервна професійна освіта
дорослих, корпоративне навчання, корпоративний розвиток, корпоративна
культура, корпоративний університет, США.
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ABSTRACT
Lytovchenko I. M. Theory and practice of corporate education in the United States
of America. – Qualifying scientific work printed as manuscript.
Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in specialty
13.00.04 – «Theory and methodology of professional education» – Institute of
Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.
The analysis of formation and development of corporate education in the United
States is presented in the dissertation, its theoretical and methodological foundations,
features of functioning and trends of development are defined. The possibilities of
creative use of the American experience in the development of corporate education in
Ukraine are outlined.
Based on the analysis of scientific literature we revealed and analyzed the socioeconomic factors that determine the intensive development of corporate education,
including: the globalization of the economy and integration into the global socioeconomic and educational space, increased competition between organizations, rapid
development of information and communication technologies, emergence of «crisis of
competence», transition to knowledge society, etc.
The conception of the research is based on a complex of methodological
approaches, basic ideas and theories. Interdisciplinary, systemic, synergetic, actionbased approaches were used within the framework of the general scientific
methodology. System-forming methodological approaches used within the specific
scientific methodology were: competency-based and context-based, axiological,
acmeological, andragogical, praxiological ones. It has been proved that the theoretical
foundations of corporate education in the United States are multidimensional,
polyconceptual and characterized by the integration of philosophical, pedagogical,
economic, sociological, psychological ideas, theories and concepts.
The dissertation characterizes the terminological apparatus of research of the
problem of corporate education in the USA; reveals the essence of corporate education
as part of adult education, as mechanism of functioning of the learning organization, as
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pedagogical phenomenon; defines the specific features of corporate education in the
context of human resources development of the corporation. Understanding the nature
and content of the basic terms of the study made it possible to find out that corporate
education system is characterized by systemic integrity features, the presence of
interrelated and interdependent structural components: corporate learning and corporate
development.
The analysis of historical, socio-economic, socio-political, technological,
educational and other factors of national and global nature has made it possible to
distinguish six periods of formation and development of corporate education in the
USA, which, having passed this complicated path, has become a complex, open,
dynamic, multifunctional system, capable of self-organization in accordance with the
organizational changes and needs of both the organization and its employees. Its
important components are corporate learning and corporate development.
A «tree of aims» of corporate education has been developed, in which the aim
was defined as ensuring the process of organizational development and achieving the
strategic goal of the corporation through the development of human resources in the
process of employee training and development. It is demonstrated that each
organization has its own corporate culture, which is a system of values, principles,
traditions, norms and rules of behavior that are closely interrelated and reflect the
individuality and specific features of the organization. Interdependence and mutual
influence of corporate culture and corporate learning are revealed.
The system-functional analysis of the corporate education systems of leading
American corporations shows the multifunctional nature of corporate education, which
is characterized by integrative, educational, adaptive, motivational, axiological,
developmental and proactive functions; makes it possible to distinguish the principles
which underlie the functioning of corporate education and to classify them in two
groups: organizational-functional and procedural.
The study of scientific resources made it possible to identify the features of
modern models of corporate education in the United States: insourcing, outsourcing and
hybrid models. It is shown that in the functioning of the corporate education system in
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the United States, special attention is focused on partnership between universities,
businesses and government, which in the conditions of the global knowledge economy
has become widespread and is characterized by a large variety of forms.
System-structural analysis of the corporate education system in the United States
suggests that its main structural components are: corporate university, corporate training
center and a large number of different external education providers. Corporate
university, unlike the corporate training center, is a separate strategic business unit in
the corporation, which provides education and training of personnel – from the entrylevel programs to degree programs. It is oriented to the advanced development of the
corporation, increase of the competitiveness of the organization, achievement of its
strategic aim; provides continuous professional training and development of personnel.
The results of the study of the activities of corporate universities in American
corporations show that there are various models of corporate universities, depending on
the chosen criterion. However, in spite of the differences in the directions of the
companies’ activities, their mission, strategic goal, content and focus of training, all
corporate universities are characterized by: a logically built system of corporate
training; the common underlying principles; basic functions; diversification of curricula.
The analysis of scientific resources provides grounds for arguing that corporate
training of personnel in American companies is based on the andragogical approach that
ensures the active interaction between all participants of the learning process, takes into
account their specific features and previous social and professional experience,
increases their motivation, creates favorable education climate.
It is shown that the effectiveness of personnel training and development in
American companies is ensured by adherence to the principles of learning, which are
grouped as: general principles, which are decisive in the organization of the learning
process; andragogical principles, based on the specific features of adult learning; special
principles, taking into account the focus of corporate training on achievement of the
strategic goal of the company.
The structural and functional analysis of curricula and programs of corporate
education providers in the United States has made it possible to find out that their
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content reflects the needs of a particular organization in personnel training and is
focused on staff development and its preparation for organizational changes. It is unique
and multifaceted. However, curricula and programs have common features: updating
and transforming the content of learning based on the competency-based approach;
provision of training programs for all categories of employees on the development of
strategic management competencies, common requirements for the formation of
curricula content, etc. The effectiveness of the organization of corporate education in
American companies is ensured by the diversification, variability and flexibility of
forms, methods and technologies of learning, the choice of which depends on its
purpose, learning content, individual characteristics of learners, learning facilities, etc.
Traditional and innovative forms of learning are creatively combined; interactive
learning methods are preferred. Increase in quality of employee training in US
companies is associated with careful integration of traditional, electronic, distance and
mobile learning technologies.
It has been found out that the training of personnel in organizations is carried out
by three kinds of specialists: 1) experts in the field of adult education; 2) experts in the
sphere of the company’s professional activities who have technical education; 3) experts
in both the sphere of the company’s professional activities and in the field of adult
education. There are certificate and degree programs in the field of human resources
development in the USA.
The application of theoretical generalization methods made it possible to identify
trends in the development of corporate education in the United States, determined by
external and internal factors: system-forming trends (of continuity, coherence, advanced
development), organizational-functional trends (of capitalization, institutionalization,
diversification),

content-procedural

trends

(of

customization,

variability,

technologization, dynamism).
Structural-logical analysis of the Ukrainian business environment has shown that
corporate education in this country has just begun to single out in a separate branch of
education and this process is rather slow. Most companies do not have a systematic
approach to personnel development, the advantage being given to short-term employee
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training programs. It has been found out that corporate training in Ukraine can be
realized using only the in-house resources of the organization, using educational
services of external providers or by combining external and in-house resources. The
training of employees, especially in large companies, is gradually gaining in scale,
continuity and systemic character, which prompts the opening of corporate universities.
The prospects for the development of corporate education in Ukraine are outlined:
increase of investments in personnel training, transition to a systemic organization of
training and development of employees, creation of training centers and corporate
universities. The use of the scientific extrapolation method made it possible to identify
the possibilities of using the creative ideas of American experience in building the
corporate education system in Ukraine and to substantiate scientific and methodological
recommendations at the State level, as well as at the levels of the organization and
providers of educational services.
The scientific novelty and theoretical significance of the research lie in the fact
that: for the first time in the national pedagogical science a holistic analysis has been
conducted of the development of theory and practice of corporate education in the
United States of America with consideration of historical, socio-economic, political, and
pedagogical determinants; theoretical and methodological foundations of corporate
education in the USA, their polyconceptual nature and interdisciplinary integration were
grounded; terminological apparatus of the scientific research was formed, its
multidimensional and poly-aspect character was established; genesis of corporate
education in the USA was traced and periodization of its formation and evolution was
developed, covering the following periods: of apprenticeship (1776 – 1871), of
institutionalization (1872 – 1919), of establishment of continuing vocational education
(1920 – 1959), strategic period (1960 – 1980), period of formation and development of
corporate universities (1981 – 1999), modernization period (2000 – 2010); the structure
of corporate education was analyzed, its multifunctionality, orientation towards
achievement of the strategic goal of the corporation were shown; the current models of
its organization were characterized (insourcing, outsourcing, hybrid); the features of
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functioning of the corporate university in American corporations (basic functions,
principles, models) were revealed; the andragogical foundations of corporate education
in the USA and the features of selection and structuring of the learning content
(flexibility, modularity, competence orientation, practical orientation, proactiveness,
diversification, standardization, innovativeness), forms and methods of corporate
learning (variability, interactivity, innovativeness) were characterized; trends of
corporate education development in the United States of America were revealed; the
possibilities of using progressive ideas of American experience in the development of
corporate education in Ukraine were outlined at three levels (of the state, organization,
provider). The provisions on: continuing vocational education of adults, the
implementation of andragogical, competence-based and action-based approaches in the
training of personnel in organizations, the preconditions for the formation and
development of corporate education, the philosophical foundations of corporate
education, the features of the development of corporate training centers, the formation
of corporate culture as factor of the effective development of the organization, the
formation of mechanisms of social partnership, features of professional preparation of
trainers for the corporate education system were improved. The provisions on: corporate
training, corporate development, corporate culture, functional features of education
service providers in the United States of America, organization of the educational
process on the basis of the andragogical model of learning were further developed. New
facts, ideas and approaches in the field of corporate education, grounded by theorists
and practitioners of the United States of America were introduced into scientific
circulation.
The practical value of the results of the study consists in that the main provisions
outlined in the dissertation and the methodological guidelines, which define the
possibility of using the progressive ideas of American experience, can serve in the
process of modernization of education system of Ukraine, for the development of
conceptual and legislative documents on the problem of adult education as a whole and
corporate education in particular. The theoretical conclusions, the sources of the
research, as well as the monograph «Corporate Education in the United States of
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America: theory and practice» and the methodological guidelines «Corporate University
in the USA: experience for Ukraine» can enrich the content of the academic disciplines
«Comparative pedagogy», «Andragogy», «History of pedagogy», «Pedagogy of higher
education», «Pedagogical management»; be used in the development and update of
learning programs for graduate and postgraduate students in higher educational
institutions, corporate training centers. The prognostic potential of the study is
determined by the possibility of further research into corporate training and
development of employees in the context of the globalization and integration processes
taking place in the world at present.
Key words: corporate education, continuing professional adult education,
corporate learning, corporate development, corporate culture, corporate university, the
USA.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Процеси глобалізації, інформатизації,
інтеграції та інтернаціоналізації економіки, бізнесу та освіти, розбудова
суспільства знань зумовлюють перехід до нової економіки – економіки, що
базується на знаннях, стають найважливішими викликами для України й
спонукають до пошуку нових підходів до розвитку людських ресурсів як
необхідної умови конкурентоздатності організацій і сталого економічного
зростання суспільства в цілому. На VI Міжнародній конференції ЮНЕСКО освіту
дорослих

було

визнано

головним

інструментом

розв’язання

проблеми

вдосконалення людських ресурсів (CONFINTEA VI, UNESCO, 2009). У цьому
контексті особливого значення набуває корпоративна освіта як важлива складова
освіти дорослих. За результатами досліджень, зарубіжні компанії розвинених
країн світу розглядають корпоративну освіту як стратегічний інструмент
досягнення корпоративної мети компанії та витрачають на навчання персоналу
5 – 10 % (The national skills) фонду оплати праці, а кожний працівник має
можливість навчатися від 26 до 41 години на рік (Gallie, 2007). Саме тому країни з
розвиненою економікою приділяють значну увагу й здійснюють державну
підтримку розвитку корпоративної освіти як складової неперервної професійної
освіти дорослих.
Зазначена проблема знайшла своє відображення в міжнародних документах,
зокрема: «Кваліфікована робоча сила – основа інтенсивного, стійкого та
збалансованого зростання. Група двадцяти: стратегія в галузі професійної
підготовки кадрів» (МОП, 2011), «Неперервна освіта для дорослих» (OECD,
2012), «Освіта впродовж життя. Політика і стратегії» (UNESCO, 2014), Декларація
Всесвітнього освітнього форуму в Інчхоні (Республіка Корея) (World Education
Forum, 2015) тощо, а також у законодавчих документах України, зокрема, в
Законах України «Про професійний розвиток працівників» (2012), «Про
зайнятість населення» (2012), «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), у
«Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 рр. в умовах
глобалізаційних викликів» (2009), «Національній стратегії розвитку освіти
України на період до 2021 року» (2013), Стратегії сталого розвитку «Україна –
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2020» (2015), наказі Міністерства соціальної політики й Міністерства освіти і
науки

України

«Про

затвердження

нормативно-правових

актів

щодо

підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за
робітничими професіями» (2013), Концепції освіти дорослих (2011) тощо.
Проте корпоративна освіта в Україні розвивається несистемно, що
зумовлено

повільним

перебігом

економічних

реформ,

недосконалістю

нормативно-правової бази, браком фінансових можливостей компаній в умовах
економічної

кризи,

недостатнім

усвідомленням

ролі

й

можливостей

корпоративної освіти тощо. Це об’єктивно зумовлює доцільність осмислення й
творчого використання прогресивних ідей зарубіжного, зокрема, американського
досвіду розбудови системи корпоративної освіти. Сполучені Штати Америки – це
країна, яка досягла лідерських позицій у світовій економіці, інтенсивного
розвитку та світового визнання ефективності корпоративної освіти, має
найширшу мережу корпоративних університетів у світі, високий рівень
конкурентоздатності й ефективності компаній, які здійснюють корпоративне
навчання персоналу.
Як

показало

вивчення,

українські

науковці

активно

здійснюють

порівняльно-педагогічні дослідження різних аспектів розвитку освіти за
кордоном, зокрема, проблем глобалізації, інтеграції та модернізації систем освіти,
формування освітньої політики, підготовки педагогічного й виробничого
персоналу тощо (Н. Авшенюк (2017), С. Бабушко (2015), Н. Бідюк (2015),
О. Заболотна

(2012),

О. Огієнко

(2017),

Н. Пазюра

(2012),

Л. Пуховська,

О. Романовський (2012), А. Сбруєва (2015) та ін.).
Важливе значення мають наукові розвідки вітчизняних і зарубіжних учених
із проблем неперервної освіти (Р. Ґросс (Gross, 1977), Р. Дейв (Dave, 1976),
П. Джарвіс (Jarvis, 2010), Ф. Кенді (Candy, 1991), А. Кроплі (Cropley, 1980),
О. Матвієнко (2002), Н. Ничкало (2006), Л. Раян (Ryan, 2008), освіти дорослих
(О. Аніщенко (2015), С. Брукфілд (Brookfield, 1982), Р. Брокет (Brocket, 1991),
С. Вершловський (2002), Д. Еліас (Elias, 1994), Д. Кідд (Kidd, 1978), Л. Лук’янова
(2011) та ін.), андрагогіки (С. Змєйов (2014), О. Кукуєв (2008), М. Ноулз (Knowles,
2002), Д. Претт (Pratt, 1993), Л. Сігаєва (2011), С. Хоул (Houle, 1983) та ін.),
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післядипломної освіти (М. Ван Уорт (Van Wart, 1993), Р. Крейг (Craig, 1987),
В. Крижко (2005), А. Кузьмінський (2012), В. Олійник (2013), Н. Протасова
(2003), Р. Сімз (Sims, 1998), Т. Сорочан (2005)).
У контексті наукового пошуку значний інтерес становлять праці науковців
із проблем розвитку людського капіталу (Г. Беккер (Becker, 2009), А. Берон
(Baron, 2007), О. Бородіна (2003), Н. Голікова (2004), Ф. Махлуп (Machlup, 2016),
А. Сміт (Smith, 2007), Л. Тертична (2005), Т. Шульц (Schultz, 2013), управління
людськими ресурсами (М. Армстронг (Armstrong, 2002), П. Друкер (Drucker,
2011), С. Климов (2002), Т. Лукіних (2005), Т. Морщенок (2008), А. Осіпова
(2016), А. Рачинський (2009), С. Сардак (2012)), організаційного розвитку (Д. Белл
(Bell, 1973), С. Боумен (Bowman, 1987), Ю. Д’яченко (2015), Д. Еш (Asch, 1987),
Р. Заваскі (Zawacki, 2006), У. Френч (French, 2006), О. Хитра (2008), Г. Шеппард
(Sheppard, 1965)), управління знаннями (М. Біерс (Beers, 1998), К. Вііг (Wiig,
1999), Т. Дейвенпорт (Davenport, 1998), Д. Де Лонг (De Long, 1998), І. Нонака
(Nonaka, 1995), Л. Прусак (Prusak, 1999), Т. Стюарт (Stewart, 1998), Х. Такеучі
(Takeuchi, 1995), Д. Гаррінгтон (Harrington, 2000), внутрішньофірмового навчання
(К. Аргіріс (Argyris, 1990), С. Батишев (2015), О. Голишенкова (2010), О. Грішнова
(2014), В. Кузнецов (2010), А. Купер (Cooper, 1942), Д. Мейстер (Meister, 1998b),
Р. Ноу (Noe, 2013), Н. Пазюра (2013), Р. Пейтон (Paton, 2005), Ж. Семчук (2017))
та ін.), корпоративної культури (І. Аллер (Allaire, 1984), Е. Дубиненкова (2004),
С. Кук (Cook, 1993), М. Поппер (Popper, 2000), С. Сакман (Sackmann, 1991),
Е. Шейн (Schein, 2009), О. Харчишина (2011) та ін.).
Значимими для нашого дослідження є результати досліджень науковців
США з проблем корпоративної освіти М. Аллена (Allen, 2010), Е. Бласса (Blass,
2005), Д. Марча (March, 1991), К. Прінса (Prince, 2002), Е. Саласа (Salas, 2012),
П. Стюарта (Stewart, 2005), П. Сенге (Senge, 1990), С. Танненбаума (Tannenbaum,
1992), Д. Трейхлера (Treichler, 2000), П. Хокінза (Hawkins, 1994), П. Шрівастави
(Shrivastava, 1983) та ін.
Однак результати проведеного аналізу наукових, документальних та інших
джерел дають підстави стверджувати, що проблема розвитку корпоративної
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освіти у Сполучених Штатах Америки досі не була предметом системного
вивчення й спеціального аналізу.
Актуальність і доцільність теми дисертаційного дослідження зумовлені
необхідністю подолання суперечностей між:
–

високими темпами розвитку технологій і виробництва в умовах

переходу до економіки знань і нездатністю сучасної системи освіти швидко
реагувати на зміни;
–

нагальною

потребою

сучасних

підприємств

у

здійсненні

внутрішньокорпоративної підготовки персоналу і недостатньою обґрунтованістю
її теоретико-методологічних і методичних засад;
–

значним освітнім потенціалом корпоративної освіти як важливої умови

організаційних змін, конкурентоспроможності організації та відсутністю її
законодавчого і нормативно-правового забезпечення;
–

зростанням

вимог

до

корпоративної

освіти

і

несистемним,

фрагментарним характером корпоративного навчання та розвитку у вітчизняних
компаніях;
–

необхідністю здійснення випереджальної корпоративної підготовки

персоналу та недостатньою увагою до розвитку педагогічних досліджень і
урахування результатів наукового пошуку в цій сфері;
–

об’єктивною потребою розвитку корпоративної освіти в контексті

інтеграції України до світового та європейського економічного й освітнього
простору і недостатньою увагою до вивчення й узагальнення прогресивного
американського досвіду.
З огляду на потребу розв’язання окреслених суперечностей, а також
актуальність проблеми корпоративної освіти в нових соціально-економічних
умовах розвитку України, відсутність її цілісного вивчення, важливість
об’єктивного осмислення американського досвіду розвитку корпоративної освіти,
нами

обрано

тему

дисертаційного

дослідження

«Теорія

і

практика

корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Інституту
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педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України в межах комплексного
дослідження «Теорія і практика підготовки педагогічного та виробничого
персоналу в зарубіжних країнах» (РК № 0105U000040). Тему дисертації
затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України (протокол № 12 від 20.11.2014 р.) й узгоджено у Міжвідомчій раді
з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні
(протокол № 1 від 27.01.2015 р.).
Об’єкт дослідження: корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки.
Предмет дослідження: методологічні, теоретичні і практичні засади
корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки в умовах суспільних змін.
Мета дослідження: на основі цілісного наукового аналізу становлення та
розвитку корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки визначити її
теоретико-методологічні засади, особливості функціонування і виявити тенденції
розвитку задля з’ясування можливостей творчого використання конструктивних
ідей американського досвіду в розбудові корпоративної освіти в Україні.
Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено основні завдання
дослідження:
1. Виявити соціально-економічні детермінанти розвитку корпоративної
освіти.
2. Схарактеризувати поняттєво-термінологічний апарат та обґрунтувати
концепцію дослідження проблеми корпоративної освіти у США.
3. Здійснити

ретроспективний

аналіз

і

розробити

періодизацію

становлення та розвитку корпоративної освіти у США.
4. Виокремити мету, принципи, функції, моделі корпоративної освіти у
Сполучених Штатах Америки.
5. Вивчити особливості функціонування корпоративного університету в
американських компаніях.
6. Розкрити андрагогічні засади корпоративної освіти у США.
7. Виявити тенденції розвитку корпоративної освіти у Сполучених Штатах
Америки.
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8. Здійснити прогностичне обґрунтування розвитку корпоративної освіти в
Україні з урахуванням конструктивних ідей американського досвіду.
Концепція

дослідження.

Міждисциплінарний

характер

дослідження

системи корпоративної освіти у США зумовив необхідність його розгляду на
основі трьох взаємопов’язаних концептів.
Методологічний концепт відображає взаємозумовленість наукових підходів
до розгляду проблеми корпоративної освіти у США (системного, синергетичного,
діяльнісного,

компетентнісно-контекстного,

аксіологічного,

акмеологічного,

методологічних

принципів

суб’єктно-середовищного,

андрагогічного,

(об’єктивності,

праксіологічного)

системності,

та

комплексності,

детермінізму, розвитку), які забезпечують теоретико-методологічне підґрунтя
дослідження корпоративної освіти у США.
Теоретичний концепт містить провідні теорії, концепції, визначення
основних понять дослідження, які розкривають сутність корпоративної освіти,
тенденції та закономірності досліджуваного феномена.
Практичний

концепт

передбачає

критично-конструктивний

аналіз

інноваційних ідей американського досвіду та підготовку рекомендацій для
творчого використання їх у розбудові корпоративної освіти в Україні.
В основу дослідження покладено положення щодо корпоративної освіти як:
– соціально-економічного та освітнього феномену, який сприяє відтворенню
людського капіталу, професійному й особистісному розвитку фахівця;
– складової неперервної професійної освіти дорослих, для якої характерні
багатофункціональність, відкритість, адаптивність;
– складної, відкритої, динамічної системи, що здатна до самоорганізації
відповідно до організаційних змін та потреб як організації, так і її працівників;
– процесу набуття персоналом професійно важливих знань, умінь та
навичок у межах компанії, а також трансляції та збереження її корпоративної
культури;
– інструменту підвищення ефективності та забезпечення організаційних
змін і конкурентоспроможності організації.
Метою корпоративної освіти в американських корпораціях є забезпечення
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організаційного розвитку корпорації з метою реалізації її стратегічних завдань. Її
важливими складовими є корпоративне навчання й корпоративний розвиток.
Динамічний розвиток корпоративної освіти у США зумовлений соціальноекономічними трансформаціями, стрімким розвитком науки й техніки, переходом
до суспільства знань та нової економіки – економіки, що базується на знаннях,
сучасними й перспективними потребами корпорацій у фахівцях, формуванні й
розвитку їхньої корпоративної компетентності, корпоративної культури. Це
актуалізує випереджальний розвиток корпоративної освіти у США як нової
педагогічної парадигми, що впливає на розвиток економіки знань.
Інтеграційні процеси, що відбуваються у світовому освітньому просторі,
зумовлюють необхідність вивчення й узагальнення американського досвіду
розбудови

системи

корпоративної

освіти

з

метою

екстраполяції

його

конструктивних ідей у вітчизняний освітній простір.
Методологічною основою дослідження слугують: філософські положення
теорії пізнання про єдність загального і часткового, логічного й історичного,
теорії і практики; діалектичні принципи науковості, об’єктивності, системності,
історизму, цілісності; ідеї гуманістичного розуміння людини як найвищої цінності
суспільства, як активного суб’єкта професійної діяльності; концептуальні
положення педагогічної компаративістики; філософські, педагогічні, психологічні
ідеї і положення про випереджальний розвиток сучасної освіти, неперервність
професійної освіти дорослих, управління особистісним та професійним розвитком
персоналу. У дослідженні ми орієнтувалися на інтеграцію таких підходів:
– системного, що уможливив розгляд корпоративної освіти у США як
системи, яка складається з підсистем, що тісно пов’язані між собою та
взаємозумовлені;
– синергетичного, який дав змогу здійснити дослідження корпоративної
освіти як синергетично організованої системи, що перебуває в стані постійного
розвитку й самовдосконалення;
– міждисциплінарного, що забезпечив використання наукових теорій і
концепцій філософії, економіки, менеджменту, педагогіки, психології та інших
гуманітарних наук з метою ґрунтовного аналізу проблеми дослідження;
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– діяльнісного, що закцентував увагу на взаємодії суб’єктів корпоративного
навчання, формуванні практичних навичок;
– компетентнісно-контекстного,

що

забезпечив

розгляд

процесу

корпоративної освіти в результативно-цільовій, змістовій, операційно-діяльнісній,
технологічній площинах;
– суб’єктно-середовищного, в основу якого покладено єдність суб’єктів
освіти й корпоративного середовища;
– аксіологічного, що дав змогу визначити ціннісно-смислові орієнтири
функціонування корпорації;
– акмеологічного, за допомогою якого розкрито механізми формування у
працівників компаній потреб у самопізнанні, саморозвитку, самореалізації;
– андрагогічного, що зумовив урахування особливостей дорослої людини
як суб’єкта професійної діяльності й корпоративного навчання;
– праксіологічного, який дав змогу осмислити феномен корпоративної
освіти з погляду ефективності його використання в корпоративному середовищі,
розкрити шляхи оптимізації діяльності тих, хто навчається.
Теоретичну основу дослідження становлять:
– наукові

положення

сучасної

філософії

та

методології

освіти

(В. Андрущенко (2004), Х. Бедер (Beder, 1989), П. Бергевін (Bergevin, 1967),
Б. Гершунский (2002), С. Гончаренко (2008), Д. Еліас (Elias, 1994), Д. Еппс (Apps,
1973), І. Зязюн (2002), С. Клепко (2006), В. Кремень (2007), В. Луговий (2007),
К. Лосон (Lawson, 1991) та ін.);
– концептуальні положення педагогічної компаративістики (Н. Авшенюк
(2017), С. Бабушко (2014), Д. Бередей (Bereday, 1964), Н. Бідюк (2009),
О. Заболотна (2012), О. Локшина (2010), О. Матвієнко (2002), Н. Мукан (Mukan,
2014), О. Огієнко (2010), Л. Пуховська (2015), А. Сбруєва (2004), Б. Холмс
(Holmes, 1985) та ін.);
– теорії неперервної професійної освіти (С. Батишев (2015), Р. Дейв (Dave,
1975), О. Дубасенюк (2016), П. Джарвіс (Jarvis, 2013), А. Кузьмінський (2012),
Н. Ничкало (2015b), Г. Сотська (2015), С. Сисоєва (2009), Е. Фор (Faure, 1972),
Л. Хомич (2014)) і освіти дорослих (О. Аніщенко (2015), Р. Ґросс (Gross, 1977),
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Л. Лук’янова (2015), М. Ноулз (Knowles, 2002), Д. Кідд (Kidd, 1961), Е. Ліндеман
(Lindeman, 1926), Ш. Мерріам (Merriam, 2007);
– психології професійної освіти (Д. Брунер (Bruner, 1965), В. Кулюткін
(2002), А. Маслоу (Maslow, 1954), Р. Ноу (Noe, 2013), В. Рибалка (2015),
К. Роджерс (Rogers, 1983), Г. Соренсон (Sorenson, 1938), Е. Торндайк (Thorndike,
1935);
– теорії

управління

й

розвитку

людських

ресурсів

(М. Армстронг

(Armstrong, 2001), Т. Базаров (2003), Г. Бекер (Becker, 2009), Р. Гаррісон (Harrison,
2004), О. Грішнова (2014), Г. Десслер (Dessler, 2005), П. Друкер (Drucker, 2011),
А. Едмондсон (Edmondson, 1998), Б. Єрьомін (2003), Д. Кляйн (Klein, 1998),
Д. Леард (Laird, 1987), Д. Льюін (Lewin, 1995), Д. Манкін (Mankin, 2009), С. Мейбі
(Mabey, 1995), Р. Пейс (Pace, 1991), Р. Фріман (Freeman, 1984), Е. Х’юз (Huse,
1985);
– концептуальні положення щодо корпоративного навчання персоналу
(К. Арґіріс (Argyris, 1991), Т. Болдуін (Baldwin, 1997), Р. Брокет (Brockett, 1991),
С. Брукфілд (Brookfield, 1982), Д. Гаррінгтон (Harrington, 2000), Т. Дейвенпорт
(Davenport, 1998), Т. Діл (Deal, 1982), Т. Дональдсон (Donaldson, 1995),
О. Дубиненкова (2004), В. Каганов (2013), Т. Каммінгс (Cummings, 1997),
Є. Караман (2009), А. Карневале (Carnevale, 1990), П. Кенді (Candy, 1991),
Д. Кіркпатрік (Kirkpatrick, 1994), Д. Колб (Kolb, 1984), Л. Кремін (Cremin, 1977),
С. Кук (Cook, 1993), В. Кузнецов (2017), С. Курбатов (2014), Н. Патутіна (2013),
П. Петряков (2009), М. Пломпен (Plompen, 2005), Р. Чіва (Chiva, 2005), С. Фіоль
(Fiol, 1985).
Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань та досягнення
поставленої
дослідження:

мети

було

використано

загальнонаукові:

аналіз,

комплекс
синтез,

взаємопов’язаних
зіставлення,

методів

узагальнення,

порівняння, систематизація, які застосовувалися для опрацювання наукової
літератури, законодавчої бази, навчальних програм тощо; конкретно-наукові: метод
термінологічного аналізу, що уможливив розкриття сутності базових понять
дослідження; історико-генетичний аналіз та хронологічний метод, що дали
можливість визначити детермінанти корпоративної освіти у США, простежити
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ґенезу її розвитку та виокремити періоди становлення і розвитку корпоративної
освіти у США; метод діахронного аналізу, що дав змогу дослідити динаміку
якісних змін у розвитку корпоративної освіти в межах виокремлених періодів;
методи системно-функціонального та системно-структурного аналізу, завдяки
яким виокремлено складові системи корпоративної освіти у США і визначено їхні
сутнісні характеристики; метод структурно-логічного аналізу, що дав змогу
окреслити перспективи розвитку корпоративної освіти у США; метод наукової
екстраполяції, який сприяв виявленню можливостей використання елементів
конструктивного американського досвіду в розбудові системи корпоративної
освіти в Україні; емпіричні методи: бесіди, діалог, включене спостереження,
дискусії з науковцями під час відрядження до зарубіжних країн, електронне
листування.
Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було
використано 859 джерел, у тому числі 601 англомовне, зокрема:
– офіційні документи освітніх реформ США: «Закон про цивільні права»
(1960), «Закон про розвиток та підготовку робочої сили» (1962), «Закон про
економічні можливості» (1964), «Закон про вищу освіту» (1965), «Закон про освіту
дорослих» (1966), «Комплексний закон про виробниче навчання» (1973), «Закон
про неперервну освіту» (1976), Податковий закон про економічне відновлення
(1980), «Закон про виробниче навчання й партнерство» (1982), «Національний
закон про грамотність» (1991), «Федеральний закон про реструктуризацію робочої
сили» (1994), «Закон про інвестування в трудові ресурси» (1998), «Закон про
інновації та можливості трудових ресурсів» (2014), «Закон про освіту дорослих та
сімейну грамотність» (2014) тощо;
– аналітичні матеріали (доповіді, резолюції, рекомендації) з питань освіти
міжнародних і національних організацій (Американської Асоціації розвитку
талантів (ATD), Європейського центру розвитку професійного навчання
(CEDEFOP), Товариства управління людськими ресурсами (SHRM), Товариства
промислової та організаційної психології (SIOP), Міжнародного товариства
підвищення ефективності праці (ISPI), Національного товариства ефективності
праці й навчання (NSPI), Американської асоціації освіти дорослих (AAAE),
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Європейської асоціації досліджень в освіті (EERA), ЮНЕСКО, Організації
економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародної організації праці
(ILO), Інформаційного ресурсного центру з питань освіти (ERIC), Асоціації
досліджень вищої освіти (ASHE), Національного фонду досліджень в освіті
(NFER)

тощо;

науково-методична

та

інформаційно-аналітична

література

провайдерів корпоративної освіти США;
– наукові праці американських учених із досліджуваної проблеми (М. Аллен
(Allen, 2010), І. Аллер (Allaire, 1984), К. Аргіріс (Argyris, 1991), Г. Бекер (Becker,
2009), Е. Бласс (Blass, 2005), С. Брукфілд (Brookfield, 1982), Р. Брокет (Brocket,
1991), Д. Еліас (Elias, 1994), А. Ель Таннір (El Tannir, 2002), Е. Карневале
(Carnevale, 1990), Д. Кідд (Kidd, 1978), К. Кросс (Cross, 1981), Р. Крейг (Craig,
1987), С. Кук (Cook, 1993), А. Купер (Cooper, 1942), Е. Ліндеман (Lindeman, 1926),
Д. Льюїн (Lewin, 1995), Д. Марч (March, 1991), П. МакЛаґан (McLagan, 1989),
Д. Манкін (Mankin, 2009), М. Маркардт (Marquardt, 2001), С. Мейбі (Mabey, 1995),
Д. Мейстер (Meister, 1998b), Ш. Мерріам (Merriam, 2013), Л. Недлер (Nadler,
1970), Р. Ноу (Noe, 2010), М. Ноулз (Knowles, 2002), Р. Пейс (Pace, 1991),
Р. Пейтон (Paton, 2005), Б. Познер (Posner, 1985), М. Поппер (Popper, 2000),
Д. Претт (Pratt, 1993), Г. Садрі (Sadri, 2001), С. Сакман (Sackmann, 1991), П. Сенге
(Senge, 1990), Д. Уолтон (Walton, 1999), А. Фресіна (Fresina, 1997), С. Хоул
(Houle, 1983), Е. Шейн (Schein, 2009), Т. Шульц (Schultz, 2013), Н. Юріх (Eurich,
1990) та ін.);
– матеріали вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних періодичних
видань: «Порівняльно-педагогічні студії», «Порівняльна професійна педагогіка»,
«Освіта», «Training», «Total Quality Management», «Organization Studies», «The
Journal of International Management Studies», «Chief Learning Officer», «Harvard
Business Review», «Academy of Management Perspectives», «Journal of European
Industrial Training», «Human Resource Development International», «The Wall Street
Journal», «Annual Review of Sociology», «Educational Leadership», «Journal of
Vocational Behavior», «The Academy of Management Review», «International Journal
of Lifelong Education», «Management Learning», «Journal of Knowledge Management
Practice», «Training and Development», «Education Quarterly», «Human Resource
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Executive», «Journal of Workplace Learning», «Organization Science», «Journal of
Management», «Education and Training», «International Journal of Training and
Development», «Survey of Current Business», «Adult education», «Industrial and
Commercial

Training»,

«Educational

Researcher»,

«Journal

of

Management

Development», «Annual Review of Psychology», «Training Journal» тощо; документи
й матеріали з фондів Бібліотеки Конгресу США, Американської бібліотеки імені
Віктора Китастого, Бібліотеки університету Вінніпеґу (Канада), Філософської
бібліотеки Вільного університету (м. Берлін, ФРН), Бібліотеки Будапештського
університету імені Матвія Корвіна, Національної наукової бібліотеки України
імені

В. Вернадського,

Національної

парламентської

бібліотеки

України,

Науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського тощо; матеріали
національних і міжнародних конференцій, інформаційні ресурси мережі Інтернет.
Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався протягом 2012 –
2017 рр. і охоплював три етапи.
На першому етапі (2012 – 2013 рр.) теоретично осмислювалася проблема
дослідження; аналізувалася філософська, педагогічна, психологічна, економічна,
соціологічна наукова література, нормативно-правові документи з проблем
корпоративної освіти у США; розроблявся науковий апарат та програма
дослідження; формувався поняттєво-термінологічний апарат; здійснювалося
первинне узагальнення матеріалів дослідження.
На другому етапі (2013 − 2016 рр.) розширювалася джерельна база
дослідження; здійснювався ретроспективний та порівняльний аналіз розвитку
корпоративної освіти у США; обґрунтовувалися теоретичні та методологічні
засади корпоративної освіти; систематизувався фактологічний матеріал з метою
розкриття

структури,

змісту,

моделей,

особливостей

функціонування

корпоративної освіти у США.
На третьому етапі (2016 – 2017 рр.) узагальнювалися результати
дослідження; виявлялися тенденції розвитку корпоративної освіти у Сполучених
Штатах

Америки;

здійснювалось

прогностичне

обґрунтування

розвитку

корпоративної освіти в Україні з урахуванням американського досвіду;
упроваджувалися результати дослідження у вітчизняну педагогічну практику,
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формулювалися

загальні

висновки;

визначалися

перспективи

подальших

досліджень; оформлювалися тексти монографії та дисертації.
Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягають у тому,
що:
– вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз
розвитку теорії та практики корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки
з урахуванням історичних, соціально-економічних, політичних, педагогічних
детермінант; обґрунтовано теоретичні й методологічні засади корпоративної
освіти у США, їхню поліконцептуальність та міждисциплінарну інтегрованість;
простежено ґенезу й розроблено періодизацію становлення й розвитку
корпоративної освіти у США, що охоплює такі періоди: учнівства (1776 – 1871),
інституалізації (1872 – 1919), утвердження неперервної професійної освіти (1920 –
1959), стратегічний (1960 – 1980), становлення і розвитку корпоративних
університетів (1981 – 1999), модернізації (2000 – дотепер); досліджено структуру
корпоративної освіти, показано її багатофункціональність, зорієнтованість на
досягнення стратегічної мети корпорації; схарактеризовано сучасні моделі її
організації (інсорсингова, аутсорсингова, гібридна); виявлено особливості
функціонування корпоративного університету в американських корпораціях
(базові функції, принципи, моделі); з’ясовано вимоги до структури і змісту
навчальних програм (гнучкість, модульність, компетентнісна орієнтованість,
практикоорієнтованість,

випереджальність,

диверсифікація,

стандартизація,

адресність, інноваційність), характеристики форм і методів корпоративного
навчання (варіативність, інтерактивність, інноваційність, контекстність); виявлено
тенденції розвитку корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки
(системоутворювальні,

організаційно-функціональні,

змістовно-процесуальні);

окреслено можливості використання прогресивних ідей американського досвіду в
розбудові корпоративної освіти в Україні на трьох рівнях (державному, рівнях
організації та освітніх провайдерів);
– удосконалено положення щодо неперервної професійної освіти дорослих,
реалізації

андрагогічного,

корпоративному

навчанні

компетентнісного
персоналу

та

діяльнісного

організацій,

підходів

філософських

у

засад
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корпоративної освіти, функціонування корпоративних навчальних центрів,
збереження та поширення корпоративної культури як чинника ефективного
розвитку

організації,

формування

механізмів

соціального

партнерства,

особливостей підготовки андрагогічного персоналу для системи корпоративної
освіти;
– подальшого розвитку набули тлумачення змісту основних дефініцій
(«корпоративна освіта», «корпоративне навчання», «корпоративний розвиток»,
«корпоративна культура», «корпоративний університет» тощо), положення щодо
особливостей діяльності провайдерів освітніх послуг у Сполучених Штатах
Америки; організації освітнього процесу на основі андрагогічної моделі навчання;
– до наукового обігу введено нові факти, ідеї та підходи в галузі
корпоративної освіти, обґрунтовані теоретиками й практиками США.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні
положення, викладені в дисертації, методичні рекомендації щодо можливості
використання прогресивних ідей американського досвіду можуть слугувати
науковою основою у процесі модернізації освітньої системи України, для
розроблення концептуальних та нормативних документів із проблем освіти
дорослих у цілому та корпоративної освіти, зокрема. Матеріали дослідження,
монографія «Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і
практика» та методичні рекомендації «Корпоративний університет у США: досвід
для України» можуть збагатити зміст навчальних дисциплін «Порівняльна
педагогіка», «Андрагогіка», «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи»,
«Педагогічний менеджмент», застосовуватися в розробці нових і оновленні
існуючих навчальних програм для студентів, магістрантів та аспірантів закладів
вищої освіти, корпоративних центрів підготовки персоналу, центрів підготовки та
перепідготовки кадрів.
Прогностичний

потенціал

проведеного

дослідження

зумовлений

можливістю здійснення на його основі подальших наукових розвідок щодо
корпоративного навчання та розвитку персоналу в контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів, що відбуваються у світі.
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка
№ 2554 від 20.10.17 р.), Класичного приватного університету (довідка № 1832 від
27.09.17 р.), Житомирського державного університету імені Івана Франка (довідка
№ 1/656 від 18.10.17 р.), Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти (довідка № 752 від 19.10.2017 р.), Мукачівського державного
університету

(довідка

педагогічного

№ 2146

університету

від

імені

17.10.17

р.),

Сумського

А. С. Макаренка

(довідка

державного
№ 2181

від

01.11.2017 р.).
Особистий внесок здобувача. У монографії (Lytovchenko, Ogienko, 2017a)
внесок дисертантки полягає у визначенні ролі освіти протягом життя у
професійній самореалізації особистості. У монографії (Литовченко, 2013f)
здобувачем написано розділ «Обґрунтування андрагогічних засад навчання
дорослої людини в контексті модернізації вітчизняної системи освіти дорослих»,
у якому розкрито критеріальні особливості дорослих учнів, принципи навчання
дорослої людини, особливості андрагогічної моделі навчання. У статтях
(Lytovchenko, Ogienko, 2017b;

здобувачем

Lytovchenko, Ogienko, 2014)

обґрунтовано андрагогічні засади корпоративного навчання в американських
компаніях,

визначено

особливості

компетентнісного

підходу

як

основи

реформування неперервної професійної освіти в Україні. У тезах (Литовченко,
Зеліковська, 2015)

обґрунтовано

необхідність

запровадження

андрагогічної

підготовки викладачів ВНЗ в Україні, проаналізовано спеціальні андрагогічні
знання, навички та вміння, якими повинен володіти сучасний фахівець-андрагог.
У

тезах

(Lytovchenko,

Ogiienko,

Hodlevska, 2015;

Lytovchenko,

Ogiienko,

Meleshko, & Kobiuk, (2017) автором здійснено порівняльний аналіз сучасного
стану освіти в розвинених країнах світу, визначено основний зміст освітніх
реформ, ступінь їхньої ефективності, окреслено можливості імплементації
зарубіжного досвіду в процесі модернізації освіти в Україні, переходу до
інноваційної моделі освіти.
Апробація

результатів

дослідження

здійснювалася

на

науково-

практичних конференціях, форумах, педагогічних читаннях, семінарах, круглих
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столах різного рівня, зокрема: міжнародних конференціях – «Сучасні тенденції
розвитку освіти дорослих у європейському просторі» (Черкаси, 2013); «Сучасні
тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні
технології навчання» (Київ, 2014); «Новітні освітні технології в контексті
євроінтеграції» (Київ, 2015); «Сполучені Штати Америки в сучасному світі:
політика, економіка, право, суспільство» (Львів, 2015); European Conference on
Educational Research (ECER): «Education and Transition – Contributions from
Educational Research» (Budapest, Hungary, 2015), «Reforming Education and the
Imperative of Constant Change: Ambivalent Roles of Policy and Educational Research»
(Copenhagen,

Denmark,

2017);

«Освітні

інновації:

філософія,

психологія,

педагогіка» (Суми, 2015, 2016); «Новітні освітні технології: міжнародний досвід»
(Київ, 2016); «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний
виміри змін» (Суми, 2016, 2017); «Емпіричні дослідження для реформування
освіти в Україні» (Київ, 2017); «Smart-освіта в контексті євроінтеграції України:
технології та перспективи» (Київ, 2017); «Трансформації в українській освіті й
наукових

дослідженнях:

світовий

контекст»

(Умань,

2017);

«Соціально-

економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (Київ –
Суми, 2017); «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні
трансформації в контексті європейської інтеграції і глобалізації» (Київ, 2015,
2016, 2017); «Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування»
(Умань, 2016); XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Edukacja – Technika –
Informatyka»

(Rzeszów,

Polska,

2017);

«Освіта

і

формування

конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (Мукачево, 2017);
всеукраїнських конференціях – «Інноваційні технології розвитку особистіснопрофесійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» (Суми,
2017); «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації»
(Дніпропетровськ, 2016); педагогічних читаннях, присвячених пам’яті академіка
І. А. Зязюна,

пам’яті

академіка

С. У. Гончаренка,

пам’яті

професора

О. П. Рудницької, (Київ, 2014, 2016, 2017); семінарі «Розвиток порівняльної
професійної педагогіки в контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»
(Хмельницький, 2017); круглих столах «Інноваційні педагогічні технології в
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підготовці майбутніх учителів» (Суми, 2014, 2015, 2016); звітних наукових
конференціях Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
(Київ, 2015, 2016, 2017).
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук на тему «Розвиток теорії та практики освіти дорослих у педагогічній
спадщині Малколма Ноулза (1913 – 1997 рр.)» було захищено в 2012 р., її
матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися.
Публікації. Результати дослідження висвітлено у 54 публікаціях (із них 47
одноосібні), з-поміж яких: 3 монографії (з них 1 одноосібна); методичні
рекомендації; 28 статей (із них 22 – у фахових виданнях України, 2 – в інших
наукових виданнях України, 4 – у зарубіжних періодичних наукових виданнях), у
тому числі: 10 – у наукових виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз (Web of Science – 3 статті, Index Copernicus International – 7
статей); 22 статті – у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науковопрактичних конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською,
англійською мовами, вступу, шістьох розділів, висновків до кожного розділу,
загальних висновків, переліку використаних джерел (859 найменувань, із них 601
англійською мовою) та додатків (22 додатки на 49 сторінках). Загальний обсяг
дисертації становить 559 сторінок, основний зміст викладено на 407 сторінках.
Робота містить 16 таблиць, 45 рисунків.
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РОЗДІЛ 1. КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ЯК ПРОБЛЕМА
ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У розділі досліджено соціально-економічну детермінованість розвитку
корпоративної освіти в умовах суспільних змін, проаналізовано філософські
засади

корпоративної

освіти

як

складової

освіти

дорослих,

визначено

методологічні підходи до її аналізу, розкрито теоретичні засади, обґрунтовано
концепцію дослідження, з’ясовано особливості розвитку корпоративної освіти у
розвинених країнах світу.

1.1. Соціально-економічна детермінованість розвитку корпоративної
освіти в умовах суспільних змін
Тенденції розвитку суспільства у всі часи виступали основними чинниками,
що визначали особливості функціонування системи освіти. Найбільш очевидно
цей зв’язок простежується в другій половині ХХ ст., коли розвиток суспільства
знань зумовив нагальну необхідність стрімкого розвитку корпоративної освіти,
покликаної відповідати на складні економічні виклики, пов’язані з науковотехнічними

інноваціями,

глобалізаційними

процесами,

зростаючою

конкуренцією, швидкими суспільними змінами та іншими пов’язаними з ними
явищами.
Перехід до суспільства знань пов’язують із різними історичними подіями,
які відбулися після Другої світової війни та знаменують ключову роль інформації
в соціально-економічному розвитку людства, насамперед із виходом на початку
1960-х рр. на арену Японії як першої незахідної держави з високим рівнем
розвитку технологій та з появою комп’ютера. Пітер Друкер (Drucker, 2011), один з
основних популяризаторів терміна «суспільство знань», вважає, що цей перехід
почався з ухваленням після Другої світової війни закону про пільги
демобілізованим (GI Bill of Rights) у Сполучених Штатах Америки, який надавав
кожному американському солдату, що повернувся з війни, гроші на навчання в
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університеті й тим самим уперше в історії забезпечив широкий доступ до вищої
освіти всіх верств дорослого населення країни.
У 1960 р. П. Друкер вводить терміни «інформаційна робота» (knowledge
work) та «інформаційний працівник» (knowledge worker). Їхній основний капітал –
це знання, а їхній вклад у компанію – це не фізична праця, а знання про клієнтів
чи інші професійні знання, якими вони володіють. Вони не просто виконують
завдання, а розповсюджують знання та беруть участь в ухваленні рішень (Drucker,
2011).

Поняття

«суспільство

знань»

(knowledge

society),

«інформаційне

суспільство» (information society), «економіка, що базується на знаннях»
(knowledge-based economy), увійшли до широкого вжитку й означають, що
основою сучасного соціально-економічного розвитку є знання. Перших два
терміни у другій половині ХХ ст. були обґрунтовані японськими, американськими
та європейськими вченими (Ф. Мечлап (Machlup, 1962); Т. Умесао (Umesao,1963);
Р. Лейн (Lane, 1966); П. Друкер (Drucker,1969); Д. Белл (Bell, 1973); М. Порат,
M. Рубін (Porat, Rubin, 1977) та ін.).
Поняття «економіка, що базується на знаннях», виникло пізніше й було
запропоноване міжнародними організаціями, зокрема Організацією економічного
співробітництва та розвитку (Organization for Economic Co-operation and
Development – OECD). Терміни «суспільство знань» (knowledge society),
«інформаційне суспільство» (information society), «економіка, що базується на
знаннях» (knowledge-based economy), є найбільш вживаними, проте, крім них,
також вживаються поняття «інформаційна економіка» (information economy),
цифрова економіка (digital economy), постіндустріальне суспільство (postindustrial society), обізнане суспільство (knowledgeable society), «економіка знань»
(knowledge economy), інформаційна революція (information revolution) та ін. Їх
часто вживають як взаємозамінні поняття, оскільки всі вони базуються на
розумінні того, що сучасний етап розвитку суспільства є результатом стрімкого
розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, зростання сфери
послуг та наукоємних галузей промисловості. Проте, на думку А. Ханома (2004),
інформаційне суспільство є «функціональним блоком суспільства знань»,
пов’язаним із технічними інноваціями. Водночас виробництво знань і новітні
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технології становлять основу зростання економіки й розвитку економіки знань,
яка стає фундаментом суспільства знань. Отже, «суспільство знань» – це більш
широке поняття, оскільки воно охоплює різноманітні суспільні перетворення
(економічні, культурні, соціальні, політичні та інші), що свідчать про складність
та динамізм змін у суспільстві.
Основні зміни, з якими пов’язаний перехід до суспільства знань,
розпочалися в середині 1990-х рр. разом із початком бурхливого розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій, який справив вирішальний вплив на
економіку країн і визначив ключову роль знань як найважливішого та
найціннішого капіталу організацій на сучасному етапі. Ікуджіро Нонака й
Хіротака Такеуші (Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeushi) розглядають знання як
інформацію, переконання, зацікавленість і відданість працівників (Nonaka,
Takeuchi, 1995, c. 58). Томас Дейвенпорт та Лоренс Прусак (Thomas Davenport and
Laurence Prusak) дають розширене визначення і зазначають, що «знання – це
мінлива суміш набутого досвіду, цінностей, контекстуальної інформації,
експертних суджень, які створюють основу для оцінювання та залучення нового
досвіду й інформації. Вони виникають у людях і застосовуються ними. В
організаціях вони часто містяться не лише в документах чи архівах, а й у
повсякденній

практиці,

порядках,

процесах

та

нормах

функціонування»

(Davenport, Prusak, 1998, c. 5). Подібно до зазначених авторів, П. Хокінз (Hawkins,
1994) розглядає знання як динамічний процес пізнання, який відбувається між
індивідами, командами, організаціями, громадами.
Сучасні економічні теорії вважають знання суб’єктивним капіталом,
безпосередньо пов’язаним із можливостями встановлення зв’язків, обміну
інформацією, поширення технологій в організаціях та мобільності. Вони є
головним джерелом переваги підприємств над конкурентами на ринку (Smith,
Webster, 2000; Wasko, Faraj, 2000; Lopes, Do Rosário, & Nunes, 2009; Weatherly,
2003; Pollock, Jefferson, 2015; Marshall, Tucker, 1992; Насибуллин, 2010). Знання
також пов’язані з можливістю навчання, використання та обробки інформації,
ухвалення обґрунтованих рішень, забезпечення розвитку організацій (Wingard,
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2015; Schneider, 2016; Pepitone, 1995; Neve, 2015; Meyer, 1993; Бородин, Бородина,
2005).
Оскільки економіка знань базується на знаннях, її розвиток вирішальним
чином визначається технологічними інноваціями, які забезпечують зниження цін
на

товари

й

послуги,

підвищення

ефективності

виробництва

завдяки

використанню телекомунікаційних технологій, комп’ютерів, мобільних пристроїв,
Інтернету. В умовах розвитку технологій з’являються нові продукти й послуги,
інновації на фінансових ринках, нові методи здійснення платежів, досягається
скорочення витрат на виробництво, забезпечується підвищення якості товарів та
виробничих процесів (Landfeld, Fraumeni, 2001). Для економіки знань притаманні
реорганізація компаній, підвищення ефективності та динаміки фондових бірж,
прискорення розвитку підприємств та економіки в цілому, більш жорсткі умови та
посилення

конкуренції,

викликані

глобалізаційними

процесами,

непрогнозованість світових ринків (Atkinson, 2002). Отже, до основних
характерних рис економіки знань належать глобалізація економіки, пріоритетне
значення для компаній нематеріальних активів, посилення зв’язків між
індивідами, групами, організаціями, громадами (Kelly, 1998; Lopes, Do Rosário, &
Nunes, 2009; Mager, 1986; Hammer, Champy, 1993; Hart, 1983; ).
Основою економіки знань є інноваційний розвиток технологій, який
забезпечує якість товарів і послуг, а відтак і успіх та конкурентоспроможність
організацій на світових ринках. У свою чергу, розвиток технологій неможливий
без

інвестицій

з

боку

бізнесу

й

держави

в

науково-дослідницькі

та

конструкторські розробки, а також у навчання й розвиток персоналу, і ті країни,
які вкладають у ці галузі найбільше, забезпечують собі найбільш потужний
економічний розвиток.
У цьому контексті важливо зазначити, що в умовах економіки знань
комп’ютерні та телекомунікаційні технології, з огляду на їхнє ускладнення й
широке застосування в усіх сферах життя, не лише вимагають навчання та
спеціальної підготовки працівників до використання їх, а й, у свою чергу,
здійснюють визначальний вплив на розвиток корпоративної освіти, дають
потужний поштовх до її розвитку. Як зазначають учені, новітні технології
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наближають навчання до реального життя. Інтернет, електронна пошта, CD-ROM,
DVD, супутникове та кабельне телебачення, мобільний зв’язок дають змогу
працівникам навчатися в будь-який зручний для них час і в будь-якому місці,
миттєво встановлювати зв’язок із колегами, експертами, тренерами, групами
людей, об’єднаних спільною сферою інтересів. Вони можуть читати й
розміщувати інформацію, коментувати повідомлення, статті, заходити на сторінки
Інтернет-сайтів та отримувати інформацію у вигляді тексту, звуку, відео,
картинок тощо (Noe, 2010).
Технології набувають усе ширшого застосування в навчанні завдяки певним
перевагам над традиційними методами навчання. Так, вони дають змогу
заощаджувати на транспортних витратах, забезпечують ширший доступ до
навчання, можливість спілкуватися з експертами, створювати сприятливе для
навчання середовище, отримувати зворотний зв’язок, навчатися у зручному темпі
(Биков, 2010; Макашева, Нестерова, 2011; Савченко, Кузнєцова, & Дрозач, 2007;
Clark, Mayer, 2016; Carliner, 2015; Jonassen, 1991; McArdle, 2015). І хоча
традиційне аудиторне навчання з викладачем залишається найбільш популярним
у корпоративній освіті, компанії розширюють надання навчальних послуг за
допомогою технологій (CD-ROM, Intranet, iPod тощо). Прикладом того, як може
змінитися навчання з використанням новітніх технологій, може бути компанія
Kinko’s, світовий лідер із надання послуг ділового характеру, розташована в 1100
місцях у дев’яти країнах світу (Manville, 2003). Через географічну розрізненість
підрозділів компанії вона витрачала значні кошти на навчання працівників.
Kinko’s запровадила змішане навчання, яке поєднує Інтернет-навчання, навчання
на робочому місці, навчання у віртуальному класі, наставництво, і завдяки цьому
досягла значного заощадження витрат, підвищення ефективності, прискорення
розвитку компетентностей працівників та темпів випуску нових товарів і послуг
(Noe, 2010; Ellingson, Noe, 2017).
Розвиток

сучасних

комп’ютерних

і

телекомунікаційних

технологій

забезпечує можливості глобального розвитку бізнесу. Як зазначає М. Фінгер
(Finger, 2005), зараз ми взаємопов’язані зі світом у такий спосіб, якого навіть не
могли уявити собі раніше. Цей взаємозв’язок, або глобалізацію, тлумачать як
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«процес економічної інтеграції, культурної гомогенізації та технологічної
уніформізації» (Finger, 2005, c. 269). Глобалізація безпосередньо пов’язана з
ринковою економікою. Відбулися кардинальні зміни у веденні бізнесу. Лише
протягом п’ятдесяти років бізнес пройшов шлях від внутрішньодержавних
підприємств, які виробляли і збували свою продукцію на внутрішньому ринку, до
підприємств, які вийшли на міжнародні ринки, і далі – до транснаціональних
корпорацій із тісно інтегрованими й стандартизованими глобальними напрямами
виробничої діяльності. На четвертому, сучасному «глобальному», етапі компанії
організували «надзвичайно гнучкі» системи, які «координуються на глобальному
рівні й надають особливого значення найвищій якості, найнижчій ціні,
ультрасучасному виробництву й розповсюдженню» (Zieghan, 2000, c. 315).
Американське суспільство все більше усвідомлює той факт, що його життя є
взаємопов’язаним із життям решти світу. «Ми живемо в безпрецедентний період
прискорених змін, у якому найбільш захоплюючим є поспіх, із яким ми мчимо до
того, щоб увесь світ став єдиною економікою. Уже можна говорити про те, що не
існує такого явища, як економіка Сполучених Штатів, настільки вона переплетена
з усіма іншими економіками світу» (Naisbitt, Aburdene, 1990, c. 19). Породжуючи
жорстку конкуренцію на світових ринках, процес глобалізації економіки стає
важливим

чинником

розвитку

корпоративної

освіти,

адже

забезпечення

конкурентних позицій неможливе без підготовки кваліфікованих, компетентних
працівників. Пріоритетного значення набуває покращення якості товарів та
послуг, підвищення особистої відповідальності працівників та вміння працювати
в команді. У цілому освіта дорослих у США стає все більш орієнтованою на
професійні потреби. За даними досліджень, 90,6 % дорослих зазначили, що
причини їхньої участі в освіті дорослих пов’язані з кар’єрою або роботою
(Valentine, 1997; Strother, 2002).
Глобалізація охоплює всі сектори економіки та всі ринки збуту. Компанії
можуть купувати чи використовувати товари, виготовлені за кордоном, наймати
працівників із різних країн, конкурувати із зарубіжними компаніями, які
працюють у Сполучених Штатах. Багато компаній виходять на міжнародні ринки,
експортуючи свої товари за кордон, створюючи виробничі потужності та центри
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обслуговування в інших країнах, об’єднуючись у корпорації з іноземними
компаніями, завойовуючи світові ринки і тим самим зміцнюючи свою
конкурентоспроможність, особливо з огляду на прогнози, за якими до 2020 р.
країни, що розвиваються, зокрема Тайвань, Індонезія та Китай, володітимуть
понад 60 % світової економіки (Hill, 1997; Noe, 2010). Так, компанія «Coca-Cola»
будує свій бізнес у різних частинах світу: в Латинській Америці, Росії та Китаї
(McKay, 2009). Корпорація «General Electric» має 60 % своїх активів, у тому числі
54 % працівників, у Бразилії, Китаї та Індії. Компанія «Yum! Brands», одна з
п’ятисот найбільших компаній США (за версією журналу Fortune), якій належать
такі світові бренди, як KFC та Pizza Hut, має 3700 закладів громадського
харчування в Китаї, що приносять їй близько одного млрд. доларів прибутку
щорічно. У цій країні компанія відкриває один ресторан щодня (Noe, 2013).
Актуальність корпоративного навчання в умовах глобалізованої економіки
зростає також з огляду на зростання мобільності робочої сили. З одного боку,
американські

транснаціональні

компанії

здійснюють

пошук

талановитих

працівників у різних країнах світу, особливо на ринках, що розвиваються, таких
як Китай, Індія, Східна Європа, Середній Схід, Південно-східна Азія, Латинська
Америка. З іншого боку, вони призначають талановитих американських
менеджерів керувати закордонними підрозділами компанії. За таких умов
неминуче

виникає проблема нерозуміння іноземними

працівниками, що

прибувають до тієї чи іншої країни, її культурних особливостей, знання яких
необхідне для успішного функціонування бізнесу. Для розв’язання проблем
культурної адаптації компанії здійснюють спеціальну країнознавчу підготовку
працівників та їхніх сімей. Наприклад, компанія IBM, яка отримує дві третини
своїх прибутків за межами США, забезпечує програми навчання своїх працівників
у Туреччині, Румунії, Гані, В’єтнамі, Філіппінах, Танзанії (Noe, 2010).
Одним із наслідків глобалізаційних процесів є зростання етнокультурної
різноманітності американського суспільства в цілому, у тому числі й
корпоративного світу, що є наслідком бурхливих імміграційних процесів, зокрема
в країнах Азії та Латинської Америки. Національні меншини у Сполучених
Штатах становлять значну частину таких категорій населення, як безробітні,
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малозабезпечені, малоосвічені, і тому вони потребують як загального, так і
професійного навчання для роботи на конкурентоспроможному виробництві.
Потужним стимулом для компаній до навчання своїх працівників є
необхідність адаптації до змін, зумовлених глобалізаційними процесами, появою
нових конкурентів на ринку, скороченням життєвого циклу продукції тощо. За
таких умов виникає необхідність запровадження компаніями нових стратегій
підприємницької діяльності, які приводять до злиття й поглинання компаній,
реструктуризації, капіталізації або, навпаки, скорочення компаній (Noe, 2013).
Зростають вимоги до працівників, які повинні забезпечувати високу якість
обслуговування клієнтів та ефективність роботи підприємства, а, відповідно,
брати на себе відповідальність за свою службову кар’єру та професійний
розвиток. У відповідь на це та з огляду на брак гарантій зайнятості з боку
роботодавців, працівники, серед іншого, очікують від них можливостей навчання
й підвищення кваліфікації, які розширюють їхні перспективи працевлаштування в
інших компаніях.
Мережа готелів Extended Stay America може бути прикладом того, як
сприяння змінам може принести користь компанії (Kwoh, 2013). Коли вона
поновила свою роботу після банкрутства, працівники дбали лише про те, як
утриматися на роботі, і боялися ухвалювати будь-які рішення, що могли б завдати
фінансову шкоду компанії. Щоб змінити ситуацію, новий головний виконавчий
директор запровадив роздаткові картки «Вийди з в’язниці, звільнись», які
працівники використовували тоді, коли ухвалювали ризиковане фінансове
рішення. Це заохотило працівників не боятися висловлювати ідеї, що могли
сприяти розвитку бізнесу й інновацій. Так, одна з менеджерів без будь-якої
попередньої домовленості зателефонувала кінокомпанії, яка здійснювала зйомки в
їхній місцевості, й запропонувала їй свої послуги. У результаті кінокомпанія
забронювала в готелі місць на 250 тис. доларів (Noe, 2013).
У контексті нашого дослідження важливо звернути увагу на те, що
потужним поштовхом до розвитку корпоративної освіти слугують також ті
глобалізаційні чинники, які мають негативний вплив на розвиток економіки.
Зокрема, навчання персоналу розглядають як спосіб подолання кризових явищ,

58

що на сучасному етапі набувають глобального характеру, з огляду на тісний
взаємозв’язок економік різних держав. Так, світова економічна криза, яка охопила
також і Сполучені Штати Америки в період із 2007 по 2009 р., вважається
найважчою з часів Другої світової війни. У цей час відбувся найбільший спад
економіки за весь повоєнний період, який, природно, потягнув за собою
скорочення фінансування програм навчання персоналу (Noe, 2010). Проте,
незважаючи на економічні проблеми та скорочення бюджетів на освітні потреби
працівників, американські компанії усвідомлюють, що вихід із кризи неможливий
без навчання персоналу. Відтак в організаціях продовжують підготовку
персоналу, заощаджуючи кошти й розширюючи контингент слухачів за рахунок
поширення електронних, зокрема мобільних, технологій навчання.
Серед інших несприятливих для економіки чинників, які зумовлюють
необхідність навчання персоналу, є значні демографічні зміни, що відбуваються в
американському суспільстві в цілому й структурі робочої сили країни зокрема.
Уперше в історії кількість дорослих перевищує кількість тих, кому менше
18 років, а відсоток людей віком понад 65 років також продовжує зростати
(Merriam, Caffarella, 1999).
За прогнозами старіння робочої сили, це процес, який має стійку тенденцію
розвитку. Кількість працівників віком понад 55 років зросте від 19 до 25 % у
2020 р., що більш ніж удвічі перевищить кількість таких працівників у 1990 р.
(Toossi, 2012). Ця тенденція означає, що частка працівників старшого віку в
компаніях постійно зростає, багато з них працюють за другою або третьою
спеціальністю. Вони, як правило, мають бажання продовжувати працювати й не
планують іти на пенсію. Як показують сучасні наукові дослідження, старіння не
впливає на продуктивність їхньої праці та здатність до навчання. Працівники
старшого віку потребують навчання, зокрема, вони прагнуть вивчати нові
технології і здатні їх опановувати (Lockwood, 2003; Noe, 2013).
В умовах інформаційного суспільства, зокрема завдяки розвитку технологій,
разом зі зміною структури економіки відбулися значні зміни в структурі робочої
сили, створено багато нових видів робіт і витіснено багато старих. «Уже зараз у
сферах вироблення, обробки, аналізу та розповсюдження інформації залучено
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більше працівників, ніж у сільському господарстві, гірничій справі та на
виробництві, разом узятих» (Hart, 1983, c. 10). Така ситуація позначається
насамперед на статусі працівників. «У індустріальну епоху працівники є
додатками до машин; у інформаційну епоху найбільш важливим капіталом, яким
володіє організація, є людський капітал» (Fay, McCune, & Begin, 1987, c. 20).
Відповідно, наслідки для навчання та професійної підготовки є величезними.
Суми, які щорічно витрачаються бізнесом, промисловістю та урядовими
організаціями на професійну підготовку, обчислюються мільярдами доларів і
перевищують суми, які витрачаються на державну вищу освіту (Rowden, 1996;
Merriam, Caffarella, 1999, c. 13).
Важливою зміною, що стосується структури ринку робочої сили, можна
вважати перехід від суспільства, яке виробляє товари, до суспільства, що
забезпечує послуги. Завдяки автоматизації та конкуренції країн із дешевою
робочою силою відбулося значне зниження числа працівників у промисловому
секторі і збільшення числа працівників у сфері обслуговування. На сучасному
етапі майже 80 % робочих місць припадають на сферу обслуговування,
насамперед на такі її сектори, як охорона здоров’я, соціальне забезпечення,
туризм та готельна справа, надання ділових та професійних послуг, торгівля,
місцеві органи управління. У період із 2010 по 2020 р. саме у сфері
обслуговування передбачається найбільше зростання кількості робочих місць,
водночас найбільше скорочення їх відбудеться в аграрному секторі, насамперед
серед управлінського персоналу, фермерів, власників ранчо, які втратять понад 96
тис. робочих місць, непотрібних завдяки технологічним удосконаленням і
тенденції до інтеграції аграрної та харчової галузей. Найшвидшими темпами
зростатиме потреба в професіях, що вимагають вищого за середній рівня освіти,
особливо магістерського освітнього ступеня (Noe, 2013).
Зміни в структурі ринку робочої сили у США зумовлюють нові вимоги до
необхідних професійних знань та навичок. Замість потреби в конкретних
професійних уміннях виникла потреба в когнітивних навичках працівників та
їхніх уміннях регулювати міжособистісні стосунки, працювати в команді,
спілкуватися з клієнтами в економіці послуг, оскільки різноманітність та
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виготовлення товарів на індивідуальне замовлення клієнтів передбачає у
працівників творчий підхід і вміння розв’язувати проблеми, що виникають у
роботі. Постійні інновації вимагають уміння навчатися, тому більшість компаній,
наймаючи на роботу, надають перевагу людям із вищою освітою. Щодо
випускників середніх шкіл, то більшість опитаних роботодавців відзначають
недостатнє володіння ними навичками критичного мислення, письмової та усної
комунікації, професійної етики (Rossi, 2006). На їхню думку, дещо вищий рівень
розвитку необхідних умінь демонструють випускники чотирирічних коледжів,
хоча 25 % роботодавців зазначають, що вони недостатньо володіють навичками
письмової комунікації, англійського письма та лідерства (Noe, 2010).
Нестача кваліфікованих кадрів – це явище, спільне для ринків усіх економік
світу, у тому числі й Сполучених Штатів, в умовах глобалізації. Вона характерна
для всіх секторів економіки, усіх професій, компаній різних розмірів – від
великих до малих – і слугує вагомим чинником, який спонукає компанії до
навчання своїх працівників. Наприклад, такі американські компанії, як Broseh
Enterprises та Aegis Sciences Corporation, для забезпечення необхідної кваліфікації
своїх працівників навчають їх своїми силами або в партнерстві з традиційними
закладами освіти (Ladika, 2012). Broseh Enterprises, зокрема, разом із двадцятьма
іншими виробниками в партнерстві з Tarrant Community College створили
дев’ятитижневий курс, протягом якого працівників навчають читати плани та
креслення, показники вимірювальних приладів, а також трудової етики, основ
математики, роботи з пристроями числового програмного управління типу CNC.
Цей курс призначений для підвищення кваліфікації працівників машинного
обладнання для формування металевих запчастин. Компанія подарувала коледжу
машинне обладнання, щоб студенти могли набувати досвід практичної роботи.
Усіх, хто пройшов курс, було прийнято на роботу. Компанія Aegis Sciences
Corporation проводить аналізи на вміст наркотичних речовин та судово-медичну
експертизу. Залишаються вакансії наукових співробітників та лаборантів, бо
компанія не може знайти достатньої кількості досвідчених працівників. Отже,
Aegis Sciences приймає на роботу випускників хімічних факультетів, а потім
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навчає їх працювати в лабораторії, виділяти речовини з крові й сечі та аналізувати
їх на вміст наркотиків (Noe, 2010).
Дослідження американських виробничих підприємств, проведене у 2005 р.,
свідчить про нестачу досвідчених працівників, яка становить 80 %, особливо
кваліфікованих робітників, слюсарів, механіків. Online-опитування членів
Американського товариства з навчання й розвитку (American Society for Training
and Development (ASTD)) виявило, що 97 % респондентів вказали на нестачу
кваліфікованих кадрів у компаніях (Davenport, 2006). Шляхом подолання цієї
проблеми більшість із них вважають навчання й розвиток персоналу в
організаціях. Наприклад, у компанії Whirlpool для виготовлення посудомийної
машини необхідно, щоб ширина листів сталі в корпусі машини точно відповідала
певним параметрам, що вимагало від працівників знань з алгебри, яких у них не
було, тому Whirpool розробила для них навчальні програми (Noe, 2010). Через
нестачу на ринку праці кадрів із необхідною кваліфікацією компанії набирають
працівників без базових умінь і навиків та навчають їх у місцевих школах.
В умовах, коли заклади вищої освіти не в змозі повністю забезпечити
потреби

сучасних

компаній

у

кадрах

із

необхідними

професійними

компетентностями, корпоративна сфера змушена брати на себе функцію освіти й
підготовки своїх працівників. Усвідомлення важливості навчання в організаціях
як чинника, що має вирішальне значення для створення переваг над конкурентами
в бізнесі, викликало посилений інтерес до цього феномену, який уже протягом
століття є предметом міждисциплінарних досліджень багатьох провідних учених і
практиків різних галузей науки й економіки (Beckhard, 1989; Ben-Hur, 2015; Biech,
2016; Збрицька, Савченко, & Татаревська, 2013; Абашкіна, 1999; Ибрагимова,
2014). Особливо активно його почали вивчати на початку 1960-х рр., зокрема у
працях Річарда Сіерта і Джеймса Марча (Cyert, March, 1963), Вінсента Кангелосі
та Уільяма Діла (Cangelosi, & Dill, 1964) та ін.
Отже, в умовах суспільства знань корпоративна освіта у Сполучених
Штатах Америки набуває особливої актуальності, насамперед з огляду на
стрімкий розвиток знань і технологій, глобалізаційні процеси, зростання
конкуренції, необхідність адаптації до змін та інші соціально-економічні чинники.
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Зростає усвідомлення компаніями необхідності розвитку своїх нематеріальних
активів, особливо людського капіталу, як необхідної умови забезпечення
конкурентоспроможності на світовому ринку. Виникає концепція організації, що
навчається, характерною рисою якої є здатність створювати умови для
інноваційного мислення та неперервного професійного навчання й розвитку своїх
працівників.

1.2. Філософські засади корпоративної освіти як складової освіти
дорослих
Філософія освіти – це її концептуальна основа, що визначає основні ідеї,
принципи й ціннісні підходи, мету й завдання, курикулуми, методи, процесуальні
особливості, роль суспільства, учня й викладача. Філософія визначає політику в
цій галузі, дає змогу поєднати теорію і практику, сприяє цілісному розумінню й
подальшому розвитку корпоративної освіти. К. Лосон (Lawson, 1991) звертає
увагу на динамічність і змінність філософії як дисципліни, яка формується під
впливом соціокультурних і політичних умов. Учений зазначає, що «філософія й
освіта тісно переплітаються між собою, а також із освітніми цінностями нашого
суспільства. Вони здійснюють взаємний вплив одна на одну й одночасно
перебувають під впливом одна одної. Освіта дорослих – це сукупний продукт
низки сил, які діють у суспільстві, а освітні ідеї визначаються політичною
філософією та освітніми теоріями» (Lawson, 1991, c. 289). Оскільки корпоративна
освіта є складовою освіти дорослих, розглянемо основні філософські течії, що
мають найбільший вплив на цю галузь. Філософські засади освіти дорослих
обґрунтовували Д. Еппс (Apps, 1973), Д. Еліас та Ш. Мерріам (Elias, Merriam,
1994), Г. Бідер (Beder, 1989), Ш. Мерріам та Р. Брокетт (Merriam, Brockett, 2007)
та ін. Розглянемо п’ять основних філософських напрямів з огляду на особливе
значення їх для галузі корпоративної освіти як складової освіти дорослих США, а
саме: лібералізм, прогресивізм, біхевіоризм, гуманізм, критична або радикальна
філософія (Merriam, Brockett, 2007).
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Найдавнішою освітньою філософією в західному суспільстві є лібералізм,
який бере початок в ідеях давньогрецьких філософів, перших та середньовічних
християнських богословів, учених епохи Просвітництва. Метою освіти вважалося
виховання розумних, обізнаних, культурних та високоморальних громадян.
Уперше в Північній Америці цю філософію було застосовано в коледжах,
заснованих колоністами, що оселилися на новому континенті. Основними
дисциплінами, які викладали в цих закладах, були філософія, стародавні мови,
образотворче мистецтво, релігія (Merriam, Brockett, 2007). Викладач – це головна
фігура в процесі навчання. Він визначає, що необхідно вивчати учням, і служить
для них основним джерелом інформації. Лібералізм залишався домінуючою
філософією в практиці освіти дорослих Сполучених Штатів Америки до середини
XIX ст. Яскравими прикладами впливу лібералізму на освіту дорослих можна
вважати діяльність Бенджаміна Франкліна та створеного ним клубу Джанто, де
обговорювалися

політичні, філософські

й

етичні

проблеми;

ліцейний і

шатоквіанський рухи; створені в цей період школи для дорослих, інститути й
університети. Як тепер, так і тоді основною метою ліберальної освіти вважалося
набуття знань, розвиток раціонального мислення та здатності до критичного
аналізу.
Проте з другої половини XIX ст., з появою науки та запровадженням
індустріалізації, вона значною мірою поступилася місцем іншій філософській
течії – прогресивізму, який більшою мірою відповідав потребам індустріального
суспільства (Merriam, Brockett, 2007; Apps, 1973; Elias, Merriam, 1994). Ця
філософія базується на ідеях прагматизму, що починає відходити від
традиційного авторитарного навчання і вбачає особливу цінність у знаннях,
набутих на основі практичного досвіду та спостережень, надає першочергового
значення практичній доцільності й раціональності у вирішенні соціальних
проблем, визнає роль особистого досвіду учня в навчанні, вважає, що освітяни
разом із політиками й філософами повинні вести активну громадську діяльність,
спрямовану на розвиток та вдосконалення суспільства. До початку ХХ ст., за
словами Джона Еліаса та Шаран Мерріам (Elias, Merriam, 1994), «з появою науки
та розвитком нового індустріального суспільства після Громадянської війни
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суперечка між захисниками ліберальної освіти й прихильниками більш
прогресивної та прагматичної освіти все більше загострювалася. Середня освіта
все більше набувала професійного спрямування, оскільки до курикулумів почали
входити професійні та практикоспрямовані дисципліни. У цей час прогресивна
освіта почала домінувати на національній арені» (c. 49).
Найбільш визначним представником цього напряму є Джон Дьюї, який
відобразив ідеї прогресивізму в конкретних освітніх завданнях і їхніх програмах,
тим самим «поставивши освіту в саме серце соціальних реформ» (Elias, Merriam,
1994, c. 49). Основні принципи освітньої філософії Д. Дьюї відображені в освіті
дорослих у цілому та корпоративній освіті як її складовій зокрема. Серед них такі:
розширене бачення освіти, не обмежене уявленнями ліберальної освіти;
зосередження основної уваги на учневі, його потребах, досвіді, а не на
визначеному наперед змістовому наповненні програми; використання наукової
методології, зокрема проблемного підходу, навчання, що базується на досвіді
тощо; зміна ролі викладача – перехід від авторитарного викладання до
фасилітаторства; усвідомлення освіти як інструменту суспільної діяльності та
суспільної зміни (Merriam, Brockett, 2007; Apps, 1973; Dewey, 1904).
Розвиток прогресивізму у США відбувався одночасно з розвитком галузі
освіти дорослих у цій країні, а отже, справляв всебічний і глибокий вплив на неї.
Із 1930-х рр. ті, кого вважають основними постатями в освіті дорослих, її
творцями, зокрема Дороті Фішер (Fisher, 2015), Едуард Ліндеман (Lindeman,
1926), Алейн Лок, Гарі Латам (Locke, Latham, 1990), Малколм Ноулз (Knowles,
2002), Сіріл Хаул (Houle, 1997) та ін., перебували під значним впливом ідей
прогресивізму. В освіті дорослих ці ідеї відображені в програмах громадянської
освіти, муніципальній системі навчання дорослих, кооперативних курсах
пропаганди сільськогосподарських знань, значній частині програм базової освіти
дорослих та професійного навчання, програмах Американської асоціації освіти
дорослих. Як зазначають Ш. Мерріам і Р. Брокет (Merriam, Brockett, 2007), багато
сучасних викладачів та програм освіти дорослих також дотримуються принципів
прогресивізму.
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Яскравим представником цього напряму був провідний науковець у галузі
освіти дорослих Едуард Ліндеман (Lindeman, 1926), який вбачав мету освіти
дорослих у вдосконаленні індивідуума й суспільства, наголошував на важливості
використання досвіду в навчанні дорослих, визначав нову роль викладача, який
«більше не є оракулом, що авторитетно промовляє з трибуни, а швидше виконує
роль провідника, який також бере участь у навчанні пропорційно до необхідності
й важливості фактів та досвіду, якими він володіє» (c. 160). Ідеї Е. Ліндемана
відіграли значну роль у подальшому утвердженні принципів прогресивізму в
освіті дорослих у цілому й організаційній освіті зокрема. Так, Пол Берґевін
(Bergevin, 1967) обґрунтовував необхідність проблемноорієнтованого підходу до
навчання дорослих. М. Ноулз (Knowles, 1980), який зробив найбільший внесок у
становлення галузі освіти дорослих, під впливом прогресивістських ідей
Е. Ліндемана

та

гуманістичної

філософії

обґрунтував

теоретичні

засади

андрагогіки як науки про навчання дорослих. Ш. Мерріам та Д. Брокет (Merriam,
Brockett, 2007) пояснюють таке поєднання двох філософських течій в освіті
дорослих тим, що лібералізм та прогресивізм мають спільні риси. Зокрема, обидва
філософські напрями мають однакову мету – розвиток навичок критичного
мислення, виховання обізнаних, культурних громадян як основи демократичного
суспільства – й різняться лише засобами її досягнення, а саме: методами
навчання, змістом курикулумів, баченням ролі викладача й учня.
У 1920-х рр. на основі низки відкриттів у психології виник новий
філософський

напрям

біхевіоризм,

основоположником

якого

вважають

Д. Уотсона (D. Watson). Подальшого наукового розвитку він набув у 1930 –
1970-х рр. у працях Бурруса Скіннера (Burrhus Skinner). Біхевіористи вважають,
що поведінка людини психологічно зумовлена попередньо сформованими
умовними реакціями та особливостями її зовнішнього середовища. Людські
реакції на зовнішні стимули визначаються емоціями, почуттями, інтелектом
людини. Біхевіоризм розглядає навчання як зміну поведінки, а відтак зосереджує
основну увагу на поведінці учня, яка є вимірюваною реакцією на стимули
зовнішнього середовища. Оскільки зовнішнє середовище формує поведінку
людини, то учень не може самостійно визначати, що йому необхідно вивчати.
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Іншими важливими постулатами, на яких ґрунтується цей філософський напрям, є
положення про необхідність закріплення бажаної поведінки та про безпосередню
близькість у часі між стимулом і відповідною реакцією (Grippin, Peters, 1984).
Значний внесок у розуміння навчання зробив Едвард Торндайк (Thorndike,
1928), який, використовуючи у своїх експериментах тварин, дослідив, що за
допомогою повторюваних дресировок методом покарань і заохочень певні зв’язки
між стимулами й подальшою поведінкою чи реакцією зміцнюються або
послаблюються залежно від наслідків поведінки. Відповідно до результатів своїх
досліджень, Е. Торндайк сформулював три закони навчання: закон наслідку, який
стверджує, що учні формують і запам’ятовують ті реакції, які ведуть до наслідків,
що їх задовольняють; закон тренування, який стверджує, що повторення значимих
зв’язків у підсумку приводить до навчання; та закон готовності, за яким навчання
відбувається лише тоді, коли організм готовий до встановлення взаємозв’язків,
інакше навчання блокується (Ormrod, 2003).
Проте, як зазначають науковці, основну роль в утвердженні ідей
біхевіоризму в освіті відіграв Б. Скіннер (Merriam, Caffarella, 1999; Merriam,
Brockett, 2007). Саме він один із перших почав втілювати в системі освіти ідеї про
закріплення умовних рефлексів та методику вироблення умовного рефлексу. Б.
Скіннер забезпечив теоретичне підґрунтя філософії біхевіоризму (Skinner, 1971).
Його основним внеском у розуміння навчання було обґрунтування оперативної
зумовленості, або методики вироблення умовного рефлексу, яка означає, що
необхідно «закріплювати ту поведінку, яку ти хочеш, щоб індивід повторював
знову; ігнорувати ту поведінку, яку ти хочеш, щоб індивід припинив» (Grippin,
Peters, 1984, c. 65). Основним у цій теорії є закріплення поведінки. Якщо певну
поведінку чи реакцію закріплювати або винагороджувати, більш імовірно, що
вона повториться знову за подібних умов. Поведінка, яка не закріплюється, більш
імовірно, повторюватиметься рідше або припиниться взагалі, і в такий спосіб
можна сформувати особистість людини.
Учений вважав, що, створюючи відповідне середовище для отримання
бажаних реакцій, ми можемо контролювати людську поведінку і таким чином
удосконалювати суспільство, разом з тим забезпечуючи виживання людської раси
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в цілому. Біхевіористи, починаючи з Б. Скіннера, беруть до уваги певні аспекти
людського організму, але все ж наголошують, що саме оточення контролює
поведінку, а «не певний механізм всередині індивідуума» (Grippin, Peters, 1984,
c. 71). У філософії біхевіоризму виняткове значення для виживання людства
мають ретельно розроблені освітні програми. Роль викладача полягає в
забезпеченні певних змін у зовнішньому середовищі, які приводять до бажаної
зміни поведінки. Особливий вплив ідеї біхевіоризму мають на професійну освіту
й підготовку дорослих (Merriam, Caffarella, 1999). Найбільше це стосується
планування, реалізації та оцінювання навчальної діяльності в системі розвитку
людських ресурсів.
Біхевіоризм як домінуюча філософія перших десятиліть ХХ ст. поступився
місцем гуманістичній філософії, яка, як і лібералізм, зародилась у вченнях
грецьких і римських філософів, ідеях італійського Ренесансу та епохи
Відродження XVIII ст. (Merriam, Brockett, 2007). Гуманістичні філософські ідеї
мали значний вплив на розвиток гуманістичної психології, відомої під назвою
«третя сила». Психологи-гуманісти заперечували ідеї детермінованості людської
поведінки, проголошені біхевіористами. Вони вивчали розвиток людини, що
прагне до самореалізації. До середини 1950-х рр. у працях видатних психологів
А. Маслоу (Maslow, 1972), К. Роджерса (Rogers, 1983), утверджувалися
гуманістичні погляди на природу людини та її навчання.
Основоположник гуманістичної психології А. Маслоу (Maslow, 1954)
обґрунтував теорію мотивації людини на основі ієрархії її потреб, які він
розподілив за рівнями: від найнижчих фізіологічних (голод, спрага тощо) до
найвищих потреб – у любові, самоповазі та самореалізації. Забезпечення кожної
наступної за рівнем потреби можливе лише за умови задоволення всіх попередніх.
Науковець був переконаний у тому, що розвиток відбувається тоді, коли
наступний крок уперед приносить для людини більше насолоди, радості та
внутрішнього задоволення, ніж попередній, до якого вона вже звикла і який для
неї вже не цікавий. Також А. Маслоу особливо наголошував на важливості того,
щоб людина в процесі свого розвитку почувалася в безпеці, була вільною від
страху (Maslow, 1972).
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К. Роджерс вважав, що психологічна терапія – це процес навчання,
пояснюючи таку паралель тим, що терапія, як і навчання, сприяє зростанню й
розвитку особистості. Вивчаючи дорослих людей у процесі лікування, він
обґрунтував дев’ятнадцять положень про поведінку особистості й прагнув
застосувати

їх

в

клієнтоорієнтованої

освіті

(Rogers,

терапії,

особистісноорієнтованого

К.

1951).

Так,

Роджерс

(learner-centered)

за

аналогією

розробив

викладання,

на

до

своєї

концепцію
засадах

якої

побудована вся сучасна педагогіка (Rogers, 1983).
У центрі гуманістичної філософії перебуває людина, яка за своєю природою
є доброю, вільною, незалежною істотою, здатною самостійно обирати спосіб
поведінки. Гуманісти також утверджують поняття «само», яке відображає
відповідальність особистості за своє зростання, розвиток, самореалізацію на
користь не лише собі, а й людству в цілому. Основні положення гуманістичної
філософії повністю відповідають демократичним цінностям американського
суспільства, що надають особливого значення незалежності, особистісному
зростанню та саморозвитку, і на їхній основі, значною мірою завдяки діяльності
Карла Роджерса, сформувалася практика сучасної освіти дорослих у США
(Merriam, Brockett, 2007).
Базуючись на принципах гуманістичної філософії та гуманістичної
психології, освіта дорослих насамперед ставить за мету розвиток потенціалу учня,
реалізує особистісноорієнтований підхід до навчання, групову роботу. Провідні
педагоги для дорослих, зокрема М. Ноулз, вважають, що учень – самоспрямована
особистість, яка має внутрішню мотивацію до навчання, може визначати свої
освітні потреби, зміст, методи навчання, оцінювати його результати. Учитель
виконує роль фасилітатора в навчанні. Він організовує та спрямовує процес
навчання, створює сприятливе навчальне середовище. Андрагогіка М. Ноулза як
науково-теоретичне обґрунтування освіти дорослих, за словами Деніела Пратта
(Pratt, 1993), базується на цінностях гуманізму, який ставить людину в центр
навчального процесу, вірить у доброту людської природи, її потенціал для
розвитку та самореалізації, самостійність та самоспрямованість (c. 21).
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Ще однією важливою для освіти дорослих філософською течією у
Сполучених Штатах стала критична, або радикальна, філософія, яка виникла
наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. у працях Паоло Фрейре (Paulo Freire) та
Івана Ілліча (Ivan Illich) (Merriam,

Brockett, 2007). Їхня діяльність вважалася

«радикальною в політичному сенсі, оскільки вони використовували освіту для
запровадження соціальних, політичних та економічних змін у суспільстві» (Elias,
Merriam, 1994, c. 139). Критична філософія базується на ідеях Карла Маркса про
те, що капіталізм створює таку класову структуру, за якої панівний клас володіє
засобами виробництва і таким чином контролює й експлуатує робітничий клас.
Для встановлення рівноправності в суспільстві необхідні революційні зміни в
соціальній, політичній та економічній сферах. Одним із основних представників
цього напряму був П. Фрейре (Freire, 1970), який вважав освіту механізмом
радикальних суспільних змін, засобом, який використовують як для визволення,
так і для поневолення людини.
Радикалізм і прогресивізм об’єднує прагнення до соціальних змін, але
другий, на відміну від першого, не закликає до зміни наявної системи, натомість
вважає демократичний устрій у своїй основі справедливим і виступає за зміни
лише з метою вдосконалення діючої системи. Представники радикальної
філософії критикували освіту дорослих за надмірне захоплення інформаційними
технологіями й нехтування громадською діяльністю. Науковці зазначають, що в
цілому, на відміну від інших філософських течій, критична філософія не мала
такого вирішального впливу на практику освіти дорослих у Північній Америці, як
перелічені вище філософські течії, що не дивно з огляду на те значення, якого
американське суспільство надає освіченості громадян, демократичному способу
життя, особистісному розвитку, ефективності й відповідальності (Merriam,
Caffarella, 1999; Merriam, Brockett, 2007).
Отже, аналіз філософських засад дає розуміння принципів, цінностей,
вихідних положень, які лежать в основі корпоративної освіти як складової освіти
дорослих у США. Він також впливає на формування політики, визначає
курикулуми, процесуальні особливості, сприяє взаєморозумінню між усіма
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учасниками процесу навчання, подальшому розвитку цієї важливої освітньої
галузі.

1.3. Методологія дослідження корпоративної освіти у США
Дослідження сутності корпоративної освіти у США потребує вибору
методології дослідження, яка визначає спрямування наукових пошуків та його
результат.
Аналіз наукового дискурсу засвідчує, що єдності в розумінні сутності
методології немає. Так, методологію тлумачать як систему принципів та засобів
організації й побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про
цю систему (Ильичев, & Федосеев, & Ковалев, & Панов, 1983); метод наукового
пізнання й перетворення світу (Краевский, Бережнова, 2006); галузь знання, яка
вивчає

засоби,

передумови

й

принципи

організації

пізнавальної

та

перетворювальної діяльності; базову основу пізнання й перетворення реальності
(Гончаренко, 2008); компонент гносеології, що є теорію наукового пізнання й
вивчає закономірності складного процесу (Штофф, 1972); вченням про структуру,
логічну організацію, методи й засоби діяльності (Юдин, 1978).
Наші розвідки доводять, що педагогічна методологія є вченням про вихідні
положення, структуру, методи науково-педагогічного дослідження (Загвязинский,
1982); системою знань про засади й структуру педагогічної теорії, принципи й
способи отримання знань про педагогічну дійсність, а також системою діяльності,
спрямованою на отримання таких знань і обґрунтування програм, логіки й
методів, оцінки якості наукових педагогічних досліджень (Краевский, Бережнова,
2006, с. 18).
Вивчення

наукових

праць

В.

Андрущенка

(2004),

С.

Гончаренка

(Гончаренко, 2008), В. Загв’язинського (1982), Ф. Клепка (2006), В. Краєвського
(2006), В. Кременя (2007), А. Новікова (2006), В. Огнев’юка (2016), С. Сисоєвої
(2009) показало, що найбільш поширеною є чотирирівнева структура методології,
яка складається з філософського, загальнонаукового, конкретнонаукового,
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технологічного рівнів. Саме вони становлять теоретико-методологічне підґрунтя
дослідження корпоративної освіти у США.
З огляду на складність та багатоаспектність феномену корпоративної освіти,
вивчення й осмислення його відбувається за допомогою сукупності різноманітних
методологічних підходів. Зауважимо, що методологічний підхід у педагогічній
науці тлумачать по-різному, зокрема, сукупність принципів, що визначають
загальну мету та стратегію відповідної діяльності (Стефанов, 1976); сукупність
взаємозумовлених та взаємопов’язаних елементів, що стосуються досліджуваного
об’єкта, – принципів, прийомів, методів, форм, засобів, які відповідають певній
меті, виконуючи системотворчу роль (Бусел, 2001).
Методологічні підходи, відповідно до завдань дослідження, дають змогу
визначити та впорядкувати його понятійно-категоріальний апарат, визначити
особливості корпоративної освіти, виявити принципи її функціонування,
тенденції та перспективи розвитку.
Визначальне значення має філософський рівень дослідження, який
відображає світоглядну позицію процесів пізнання й перетворення дійсності, дає
змогу поєднати теорію і практику, сприяє цілісному розумінню й подальшому
розвитку освіти в цілому й корпоративної освіти зокрема.
На філософському рівні зосередимо особливу увагу на діалектичному та
генетичному підходах. Якщо діалектичний підхід дає змогу дослідити причиннонаслідкові зв’язки, то генетичний – допомагає виявити тенденції, шляхи й
можливості розвитку компетентності тощо (Львов, 2013).
Методологічну основу дослідження корпоративної освіти у США на
загальнонауковому
синергетичний,

рівні

методологічного

діяльнісний

підходи;

на

аналізу

становлять

конкретнонауковому

системний,
рівні

–

компетентнісно-контекстний, суб’єктно-середовищний та аксіологічний, які є
теоретико-методологічною стратегією дослідження, а також акмеологічний,
андрагогічний та праксіологічний підходи, що розкривають практикоорієнтовану
тактику дослідження; на технологічному рівні – сукупність методик, технологій,
що забезпечують отримання достовірних та об’єктивних матеріалів. Наголосимо
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на тому, що інтеграція методологічних підходів є визначальною характеристикою
багаторівневої методології.
Особливу роль у нашому дослідженні відіграє системний підхід.
Методологічні особливості системного підходу розкриваються у працях
Р. Акоффа (1972), В. Спицнаделя (2000), А. Чандлера (Chandler, 1962),
І. Блауберга та Е. Юдіна (1973) та ін. На думку Р. Акоффа (1972), поняття
«система» стало ключовим у науковому дослідженні, що зумовлено прагненням
досягнути синтезу наукового знання.
Визначення сутності системного підходу свідчать про багатогранність цього
поняття. Так, системний підхід розуміють як інтеграцію, синтез різних граней
явища або об’єкта (А. Холл); засіб дослідження процесів і явищ, що є органічним
цілим (С. Оптнер); сукупність елементів як єдиного цілого з різноманітними
внутрішніми й зовнішніми зв’язками та властивостями (В. Спицнадель);
сукупність взаємопов’язаних компонентів, що має вихід (мету), вхід (ресурси),
зв’язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв’язок (Шабанова, 2014, c. 33).
В основі нашого визначення й аналізу корпоративної освіти як системи
лежить розуміння таких чинників:
– система є складним і динамічним об’єктом, що складається із сукупності
елементів, які можуть розглядатися як окремі підсистеми;
– між елементами системи простежується тісний взаємозв’язок та
взаємозумовленість, що забезпечує її інтегративні властивості й перетворює на
цілісний об’єкт;
– наявність певної організації елементів системи впливає на кінцевий
результат її функціонування;
– інтегративні властивості, якими наділена система в цілому, не є
характерними для кожного з її елементів;
– визначальною характеристикою системи є системність, якій притаманні
принципи цілісності, структурності, ієрархічності, взаємодії з навколишнім
середовищем.
Отже, системний підхід, використання аналізу й синтезу елементів системи
корпоративної освіти, їхніх взаємозв’язків і взаємовпливів дали змогу розглянути
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корпоративну освіту як цілісне явище, елемент більш складної системи
(неперервної освіти, освіти дорослих).
У нашому дослідженні ми враховували вісім аспектів системного підходу, а
саме: системно-комплексний, який дає змогу виявити й дослідити складові
системи;

системно-структурний,

спрямований

на

виявлення

внутрішньої

організації, вивчення внутрішніх зв’язків між її компонентами; системнофункціональний, що допомагає визначити функції системи; системно-цільовий,
спрямований на визначення мети й завдань системи та їхніх взаємозв’язків;
системно-ресурсний, що використовується в аналізі ресурсів, необхідних для
функціонування системи; системно-інтеграційний, сутнісною характеристикою
якого є визначення сукупності якісних властивостей системи, що забезпечують її
цілісність і є відмінними від властивостей її елементів; системно-комунікаційний,
який допомагає виявляти й аналізувати зв’язки із зовнішнім середовищем;
системно-історичний, що дає змогу прослідкувати генезис та визначити
перспективи розвитку системи.
Продуктивним вважаємо використання синергетичного підходу до аналізу
проблеми корпоративної освіти, в основі якого лежать теорії нерівноважних
станів І. Пригожина (Пригожин, Стенгер, 2001), синергетики Г. Хаккена (1980).
Якщо системний підхід зосереджує основну увагу на аналізі й синтезі
елементів системи корпоративної освіти, то синергетичний підхід, базуючись на
теорії самоорганізації, дає змогу враховувати взаємодію елементів системи,
здатної до еволюції завдяки реалізації закону синергії, за яким будь-яка динамічна
система прагне отримати максимальний ефект за рахунок своєї цілісності
(Ходаківський, Данилко, & Цал-Цалко, 2009). Тому синергетичний ефект можна
розглядати як результат когерентності складових системи, що зумовлює її якісні
зміни й забезпечує розвиток.
Відповідно до принципів синергетичного підходу, складно організованим
системам не слід нав’язувати шляхи розвитку; хаос розглядається як важливе
джерело інновацій у системі; властивості цілого майже завжди відрізняються від
суми властивостей його частин.

74

Синергетичний підхід дає можливість розглянути корпоративну освіту як
самоорганізовану систему, що характеризується відкритістю (постійний обмін і
зв’язок із зовнішнім середовищем), порушенням рівноваги (мінливість, «надто
стабільні форми – це тупикові форми, еволюція яких припиняється» (Моисеев,
1987), нелінійністю (багатоваріантність переходу до іншого стану). Її розвиток
відбувається за біфуркаційним сценарієм. Наближення системи до точок
біфуркації є необхідною умовою розвитку системи. Отже, з одного боку,
абсолютно нестабільній системі важко протистояти різноманітним флуктуаціям,
вона не здатна до адаптації та швидко руйнується, а з іншого – абсолютно
врівноважена система не здатна до розвитку. Так, система корпоративної освіти
може відповідати вимогам корпорації лише до моменту біфуркації, який
передбачити доволі складно, оскільки корпорації – це складні економічні системи,
що перебувають під впливом великої кількості чинників, які також мають вплив
на розвиток корпоративної освіти. Отже, біфуркацію зумовлює суперечність між
швидкозмінними вимогами корпорації (відповідно до технологічних та ринкових
перетворень)

до

професійної

компетентності

фахівців

і

спроможністю

корпоративної освіти відповідати їм.
Таким чином, системний та синергетичний підходи дають змогу здійснити
системне дослідження всіх параметрів корпоративної освіти як синергетично
організованої

системи,

що

перебуває

в

стані

постійного

розвитку

й

самовдосконалення.
Особливе місце в досліджені проблем корпоративної освіти посідає
діяльнісний підхід, сутність якого розкрито в роботах Б. Ананьєва (1996),
В. Давидова (1996), О. Леонтьєва (1977), С. Рубінштейна (1989) та ін. Такий
підхід передбачає розгляд характеристик корпоративної освіти через особливості
діяльності (мету, засоби, результат діяльності тощо), яка є цілеспрямованою і
завдяки якій людина реалізовує свої потреби. Саме діяльнісний підхід дає змогу
зосередити увагу на взаємодії суб’єктів корпоративного навчання, формуванні
практичних навичок, мотивації тощо, з огляду на те, що діяльність є динамічною
системою взаємодії суб’єкта зі світом, яка забезпечує зміни в них; є визначальним
засобом та умовою розвитку особистості.
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Водночас, діяльнісний підхід дає змогу зосередитися на психологічних
умовах та механізмах процесу корпоративного навчання, довести дієвість у
корпоративній освіті формули «вміти – значить знати», за якою знання, уміння та
навички формуються й використовуються в тісному взаємозв’язку з активними
діями того, хто навчається, і є похідними від них.
На думку Г. Щедровицького, проаналізувати діяльність означає визначити її
завдання, об’єкти, що здійснюють перетворення, засоби та їхню послідовність і,
нарешті, встановити взаємозв’язки й залежність між ними (Щедровицкий, Розин,
Алексеев, Непомнящая, 1993). Тому в процесі дослідження ми використовували
методологічні підходи, які конкретизують деякі аспекти діяльнісного підходу,
зокрема:
 системно-діяльнісний, що поєднує системний підхід до розуміння
корпоративної освіти та її діяльнісну інтерпретацію, яка розкриває сукупність
взаємопов’язаних видів діяльності всіх її суб’єктів; дає змогу в межах стратегії
«освіта для успіху» визначити значення професійної діяльності для того, хто
навчається, як засобу досягнення професійного успіху, особистісної та
професійної самореалізації (Тоистева, 2013);
 особистісно-діяльнісний, який дав змогу наголосити на пріоритетності
особистості, створенні умов для розвитку компетентного працівника, соціально
активної особистості, що прагне до саморозвитку й самовдосконалення;
 інтегративно-діяльнісний, що допоміг розглянути процес корпоративного
навчання з позицій інтеграції діяльності його суб’єктів, визначити інтегративні
характеристики діяльності суб’єктів.
Отже, на загальнонауковому рівні методологічного аналізу ми виділяємо
системний, синергетичний, діяльнісний та міждисциплінарний підходи, які тісно
пов’язані між собою та взаємозумовлені.
Наші розвідки свідчать, що використання комплексу методологічних
підходів на загальнонауковому рівні визначає відповідні системоутворювальні
методологічні підходи на конкретнонауковому рівні (Дипроуз, 2008; Львов, 2013).
Такими підходами в нашому дослідженні є компетентнісно-контекстний,
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суб’єктно-середовищний

та

аксіологічний,

які

складають

теоретико-

методологічну стратегію дослідження, а також акмеологічний, андрагогічний та
праксіологічний, що розкривають практикоорієнтовану тактику дослідження.
Компетентнісно-контекстний підхід гармонійно поєднує два підходи:
компетентнісний та контекстний, які надають йому нових характеристик і
розширюють

можливості.

Компетентнісний

підхід

дає

змогу

дослідити

формування та розвиток компетенцій, орієнтацію корпоративної освіти на
практичний,

а

точніше,

комерційний

результат.

Звернімо

увагу,

що

концептуальною ідеєю компетентнісного підходу є комплексне засвоєння знань
та засобів практичної діяльності, що забезпечують успішне функціонування
людини в різних сферах життєдіяльності (Петров, 2005, с. 54).
На думку Н. Хомського (1972), компетентнісний підхід має інтегративний
характер

завдяки

гармонійному

поєднанню

компетенцій

із

ціннісно-

особистісними рисами людини та її практичною спрямованістю.
Тісно пов’язаний із компетентнісним підходом контекстний підхід, сутність
якого стає зрозумілою з визначення терміна «контекст» як системи зовнішніх та
внутрішніх факторів та умов поведінки й діяльності людини, які впливають на
особливості її сприйняття й розуміння конкретної ситуації (Вербицкий, 2010).
Виокремлюють зовнішній та внутрішній контексти. Внутрішній контекст
складають унікальні для кожної людини психологічні та особистісні риси, знання,
досвід

тощо.

Зовнішній

контекст

пов’язаний

із

різноманітними

(соціокультурними, просторовими, часовими та іншими) характеристиками
ситуації. У процесі корпоративного навчання домінуючі позиції посідають
предметний контекст, який стосується діяльності, спрямованої на засвоєння
знань,

умінь,

навичок,

досвіду

професійної

діяльності,

відповідно

до

корпоративних завдань, та соціальний контекст, що розкриває взаємодію
суб’єктів навчання.
Контекстний підхід дає змогу простежити трансформацію діяльності того,
хто навчається. Спочатку це навчальна діяльність, потім – квазіпрофесійна
(моделювання, створення реальних професійних ситуацій) та навчальнопрофесійна і, нарешті, реальна професійна діяльність.
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На нашу думку, використання компетентнісно-контекстного підходу значно
розширює межі наукового пошуку, оскільки він дає змогу розглянути процес
корпоративної освіти в організації, що навчається, у результативно-цільовій,
змістовій,

операційно-діяльнісній

та

технологічній

площинах;

формування й розвиток компетентностей, що забезпечують

дослідити
потреби як

організації, так і людини.
Суб’єктно-середовищний підхід спрямований на дослідження потенціалу
середовища й суб’єкта, тобто дає змогу визначити особливості взаємодії та
взаємовпливу середовища (корпорації) та суб’єкта (персоналу корпорації, який
навчається).
Зазначимо, що суб’єктно-середовищний підхід, поєднуючи суб’єктний і
середовищний підходи, розширює їхню функціональність. Звернімо увагу, що
поняття «суб’єкт» наголошує на діяльнісній, активній природі людини, її
здатності

до

самовизначення

й

саморозвитку

(Стахнева,

2005).

За

О. Брушлинським (2000), «суб’єкт – це людина на найвищому рівні активності,
цілісності, автономності» (c. 6). У корпоративній освіті також використовується
поняття «колективний суб’єкт» – особлива властивість групи (персоналу
організації) бути суб’єктом, виявом чого є здатність до активності, інтеграції,
дієвості, уміння виступати єдиним цілим.
Середовищний підхід розглядає освітнє середовище як об’єкт аналізу, дає
змогу проаналізувати його складові, зосередити увагу на внутрішньому й
зовнішньому середовищах корпорації, з’ясувати його вплив на тих, хто
навчається. Н. Ходякова (2013) наголошує на важливості залучення тих, хто
навчається, до проектування свого освітнього середовища як вияву їхньої
суб’єктної активності.
Якщо суб’єктний підхід розглядає персонал корпорації як суб’єкт
корпоративної

освіти,

здатний

до

самоорганізації

та

саморозвитку,

а

середовищний підхід розкриває сутність середовища (корпорації) як засобу
освітнього впливу, то завдяки суб’єктно-середовищному підходу середовище
визнається як засіб та чинник розвитку й професійної підготовки персоналу
корпорації, розширення його суб’єктивного досвіду та підвищення професійної
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активності, перетворення його на суб’єкт корпоративної освіти, здатний до
самоорганізації та саморозвитку (Харланова, 2010).
В основу суб’єктно-середовищного підходу покладено закон єдності
суб’єктів освіти та освітнього середовища (Тюмасева, 2006), відповідно до якого
освітня діяльність суб’єктів корпоративної освіти забезпечується завдяки
постійному взаємозв’язку та взаємовпливу між ними й корпоративним
середовищем,

що

забезпечує

стійкий

розвиток

цілісної,

відкритої,

саморегульованої системи «корпоративне середовище – суб’єкт корпоративної
освіти».
Зазначимо, що суб’єктно-середовищний підхід тісно пов’язаний із
компетентнісним, оскільки він спрямований на засвоєння компетенцій суб’єктами
навчання у взаємодії з корпоративним середовищем; посилення практичної
орієнтації, узгодженості з корпоративними вимогами до підготовки й розвитку
персоналу.
Особливе місце в нашому дослідженні посідає аксіологічний підхід, який
розуміють як «принципову орієнтацію дослідження, коли явище розглядають з
погляду цінностей, пов’язаних із можливостями задоволення потреб людей»
(Яковлев, 2012, c. 27). Зауважимо, що аксіологічний підхід притаманний
гуманістичній концепції розвитку особистості, відповідно до якої людина – це
найбільша цінність суспільства й самоціль розвитку суспільства.
Вибір аксіологічного підходу як методологічної основи дослідження дає
змогу визначити ціннісно-смислові орієнтири функціонування організації, що
навчається, розглянути корпоративну культуру як комплекс переконань,
цінностей, етичних принципів і норм, спільних для всіх членів організації (Буева,
2007).
Сутнісною характеристикою ціннісної складової корпоративної культури є
людиноорієнтованість, що привносить в організацію гуманістичні цінності,
сприяє виробленню корпоративних цінностей з урахуванням не лише інтересів
бізнесу, а й тих, хто в ньому працює. Ефективність діяльності компанії значною
мірою

залежить

від

прийняття

чи

неприйняття

працівниками

компанії

корпоративних цінностей як таких, що важливі для них особисто. У цьому
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контексті ми погоджуємося з дослідниками (В. Краєвским, В. Бережновою), які
наполягають на необхідності внесення до змісту освіти не лише системи знань,
умінь, засобів діяльності, досвіду творчої діяльності, а й досвіду ціннісного
сприйняття світу, який визначає поведінку людини в різних ситуаціях, що
виникають у професійній сфері (Краевский, Бережнова, 2006).
У дослідженні проблем корпоративної освіти вважаємо за необхідне
використання акмеологічного підходу. Акмеологія спрямована на комплексне
дослідження зрілої людини, цілісну характеристику суб’єкта, що досягнув
зрілості, коли його індивідуальні, особистісні і суб’єктно-діяльнісні риси
пізнаються в єдності, у всіх взаємозв’язках, щоб активно сприяти досягненню
найвищих рівнів майстерності у виконанні діяльності, доступних кожній людині
(Бодалев, 1996, с. 226). Отже, предметом акмеології є творчий потенціал людини,
закономірності й умови його розкриття, досягнення вершин самореалізації.
З позицій акмеологічного підходу, основним завданням людини є
досягнення вершин особистісного й професійного розвитку, тому завдяки
акмеологічному підходу розкриваються механізми формування в самосвідомості
працівників компаній потреб у самопізнанні, саморозвитку, самореалізації. Цьому
сприяє створення певних умов для навчання, добір оптимальних форм і методів
навчання, використання акмеологічних технологій навчання, які В. Сластенін
(1997)

називає

технологіями

професійної

майстерності

та

особистісноорієнтованими технологіями, спрямованими на розкриття внутрішніх
резервів людини (Сластенин, Подымова, 1997).
Таким чином, акмеологічний підхід до аналізу проблем корпоративної
освіти дає змогу виявити внутрішні можливості тих, хто навчається, визначити
фактори, що сприяють чи перешкоджають досягненню вершин професійної
майстерності в організації.
Особливе місце в нашому дослідженні посідає андрагогічний підхід, який
дає змогу враховувати особливості дорослої людини як суб’єкта професійної
діяльності

й

корпоративного

навчання.

На

думку

О.

Кукуєва

(2008),

андрагогічний підхід доцільно розглядати як сукупність мети, понять, цінностей,
принципів, методів у контексті гуманістичної парадигми освіти дорослих (с. 34).
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Учений виокремлює дві групи методів андрагогічного підходу: основні та
специфічні. До основних методів він відносить метод аналізу досвіду, до
специфічних – організаційно-діяльнісні, проблемні (моделювання, рефлексію,
проектування), інтерактивні та діалогові методи.
Використання праксеологічного підходу до аналізу проблем корпоративної
освіти дає змогу осмислити цей феномен з погляду ефективності його
використання в корпоративному середовищі, розкрити шляхи оптимізації
діяльності тих, хто навчається.
Специфіка праксеологічного підходу визначається праксеологією та
принципами, які лежать у її основі (Марон, Монахова, & Федотова, 2012).
Праксеологія (грец. praxis – практика, дія; лат. praxeus – дія, діяння;
перекладається як «знання про дії») – це наука про ефективну діяльність. Метою
праксеології є дослідження загальних законів людської діяльності й визначення на
їхній основі загальних принципів і засобів виконання раціональних, доцільних,
успішних дій, що забезпечують досягнення їхньої досконалості й ефективності.
Предметом праксеології є цілеспрямована, усвідомлена дія, що забезпечує
результативність

діяльності.

Отже,

праксеологія

досліджує

сутність

результативності й засоби, які дозволяють досягнути її. Ця наука виникла в другій
половині ХХ століття, і одним із її засновником був польський філософ Тадеуш
Котарбинський (Колесникова, Титова, 2005).
Із

позицій

праксеологічного

підходу,

аналіз

корпоративної

освіти

спрямовується на осмислення її функціональності, ефективності, потенційних
можливостей, наявних резервів тощо. Цей підхід має на меті дослідження
практики корпоративної освіти заради удосконалення її структури, змісту, форм
та методів навчання, відповідно до критерію досягнення максимальної
результативності за мінімальних ресурсних витрат.
У цьому контексті зазначимо думку К. Маралової (2013) про те, що
праксеологічний підхід до визначення раціональності освітньої діяльності
інтегрує філософські, наукові, практичні знання в галузі освіти й доповнює
андрагогічний підхід у педагогічній діяльності.

81

Результати наших досліджень показують, що інтеграція зазначених
методологічних підходів до аналізу проблеми корпоративної освіти дає змогу
розкрити

її

структурні,

змістові,

процесуальні

особливості,

довести

її

багатоаспектність, поліфункціональність, виокреми тенденції та перспективи
розвитку.

1.4. Міждисциплінарність теоретичних засад корпоративної освіти у
США
Наші дослідження свідчать, що корпоративна освіта у США вирізняється
складністю та багатоаспектністю, що зумовлено міждисциплінарністю її
теоретичних засад, які ґрунтуються на поєднанні економічних, управлінських,
психологічних та педагогічних теорій і концепцій. У цьому контексті слушною є
думка академіка Н. Ничкало, що проблеми розвитку систем професійної освіти й
навчання охоплюють великий комплекс питань, які межують із психологією,
педагогікою,
статистикою

психофізіологією,
та

іншими

економікою,

галузями

наукового

ергономікою,

соціологією,

знання.

потребують

Вони

дослідження на основі міждисциплінарного підходу (Ничкало, 2008, с. 36–37).
Наголошуючи на важливості застосування міждисциплінарного підходу до
розкриття теоретичних засад корпоративної освіти у США, підкреслимо, що він
дає змогу дослідити їх глибоко, всебічно й комплексно, завдяки виявленню
зв’язків між різними науками, а інтеграція ідей, концепцій, теорій сприяє більш
якісному рівню осмислення їх.
Наукове осмислення феномену корпоративної освіти потребує звернення до
теорії людського капіталу, яку в 60-х роках ХХ ст. у США обґрунтували Т. Шульц
(Schultz, 1971) та Г. Беккер (Becker, 2009). Її подальший розвиток пов’язаний із
дослідженнями Х. Боуена (Bowen, 1968; Bowen, Fincher, 2017), Ф. Махлупа
(Machlup, 1984), А. Сміта (2007) та ін. Формування людського капіталу необхідно
розглядати як процес пошуку, відновлення й удосконалення високоякісних
продуктивних рис людини. Людський капітал організації розглядають як
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поєднання інтелектуальних, фізичних, психофізичних, моральних та інших
здібностей усіх працівників, які приносять прибуток організації (Фишер,
Дорнбуш, & Шмалензи, 1998), тому Ф. Махлуп вважає, що до людського капіталу
належать будь-які «вдосконалення», які «збільшують фізичні або розумові
здібності людини» (Machlup, 1984). Таким чином, усі знання й навички персоналу
стають економічно цінним активом для організації, а корпоративну освіту
розглядають як вагомий чинник впливу на формування людського капіталу
організації.
Теоретичну основу корпоративної освіти становлять положення й висновки,
які зосереджують увагу на завданнях фірми, головним із яких є максимізація
прибутку. Зазначимо, що фірма в суспільстві знань – це насамперед
інтелектуальна організація, у якій кожний індивід стає частиною (мікросвітом)
цілого, віддзеркалюючи своєю поведінкою мислення організації (Рубинштейн,
1989, с. 30). Отже, базуючись на визначенні інтелектуальної організації
(knowledge-based organization) Р. Ханта й Т. Базана (2002), доходимо висновку, що
її головним ресурсом є працівники в галузі знань (knowledge workers).
Використовуючи фізичну й інтелектуальну робочу силу, фірма створює умови для
набуття ними необхідних знань, умінь, навичок, прийомів мислення. Тому серед
теорій фірми (класична, управлінська, поведінкова та інші) особливе місце
посідає теорія фірми, що базується на знанні (knowledge-based theory of the firm),
оскільки вона розглядає знання як одну з головних складових конкурентної
переваги фірми. На думку О. Марченка (2010), «перевагами фірми як інтегратора
знань є забезпечення інтелектуального ефекту масштабу, економія трансакційних
витрат, пов’язаних із використанням ринкового механізму залучення знань та
інформації, управління знаннями» (с. 72).
Теорія людського капіталу надала чіткі орієнтири для практичного
використання механізмів управління людськими ресурсами, довела необхідність
розвитку й навчання персоналу організації. Зазначимо, що початок обґрунтування
теорії управління людськими ресурсами був зроблений П. Друкером (Drucker,
1993), The practice, якого вважають засновником сучасної науки про менеджмент.
Він же розробив концепцію управління за метою («management by objectives»),
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яка використовується для оцінювання людських ресурсів організації та
визначення необхідності корпоративного навчання персоналу, підвищення
мотивації до навчання.
Звернімо увагу, що теорія управління людськими ресурсами обґрунтовує
економічну доцільність капіталовкладень у неперервне професійне навчання
персоналу корпорації, створення сприятливих умов для прояву їхніх здібностей і
можливостей (Meyer-Dohm, 1992). Мета управління людськими ресурсами в
корпорації – гармонійне поєднання стратегії корпорації з її людськими ресурсами,
кваліфікацією працівників, їхнім потенціалом. Це означає, що працівники стають
предметом корпоративної стратегії, а їхнє навчання й розвиток розглядають як
інвестиції корпорації у своє майбутнє.
Здійснений аналіз свідчить, що в основі розвитку корпоративної освіти у
США лежать уявлення про управління людськими ресурсами, які базуються на
гуманістичному підході, зокрема, такі концепції:
– «модель відповідності», за якою управління людськими ресурсами й
управління

організаційною

структурою

компанії

повинні

відповідати

організаційній стратегії компанії, а цикл людських ресурсів складається з
процесів і функцій, характерних для організації, а саме: відбір (відповідність
співробітників своїм посадам), атестація (управління показниками діяльності),
нагородження

(як

стимулювання),

розвиток

(прагнення

мати

висококваліфікованих працівників);
– «гарвардська модель», яку розглядають як засіб дослідження проблем
управління людськими ресурсами в межах широкого бізнесового середовища.
Відповідно до цієї концепції, політика управління людськими ресурсами повинна
будуватися на дослідженні зацікавлених осіб та врахуванні ситуаційних факторів.
Її також називають «моделлю 4С», оскільки оцінювання ефективності результатів
управління

людськими

ресурсами

здійснюється

за

чотирма

напрямами:

корпоративна відданість (лояльність до організації, особиста мотивація),
компетентність, командна відповідальність (керівництво й працівники спільно
працюють над досягненням мети й завдань компанії), корпоративна ефективність
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(рентабельність) (4С – commitment, competence, congruency, cost-effectiveness)
(Армстронг, 2002).
Зазначені концепції управління людськими ресурсами спрямовані на
формування організації, що навчається, та створення умов для навчання, розвитку
й

удосконалення

професійних

навичок

працівників

заради

підвищення

ефективності компанії на організаційному, командному й індивідуальному рівнях
(Армстронг, 2002, с. 275). Концепція організації, що навчається, (learning
organization) стала предметом багатьох міждисциплінарних досліджень (Beck,
1992; Dodgson, 1993; Garvin, 1993; Sanghi, 2016; Smith, 2001; Tsang, 1997; Willis,
1991; Митина, 2003 та ін.). Проте обґрунтування цієї концепції найбільше
асоціюється з ім’ям Пітера Сенге (Senge, 1990) та його працею «П’ята дисципліна:
мистецтво й практика організації, що навчається», в якій він зосереджує увагу на
здатності організації постійно адаптуватися до змін зовнішнього середовища й,
відповідно, здійснювати необхідні організаційні зміни. У такій організації «не
можна не вчитися, оскільки навчання вплітається в основу її життя» (Senge, 1990,
с. 109), люди постійно розвивають свої можливості задля досягнення результатів,
до яких вони справді прагнуть, опановують нові способи мислення й навчання в
команді. Відтак переконливим є міркування П. Сенге (Senge, 1990), К. Аргіріса і
Д. Шона (Argyris, & Schön, 1974) про те, що навчання як процес засвоєння
інформації та отримання знань з метою адаптації до динамічного навколишнього
середовища є необхідною умовою розвитку й функціонування організації, що
навчається.
У цьому контексті заслуговує на увагу концепція організаційного розвитку,
яка бере свій початок у галузі психології. Зокрема, істотний внесок у її
розроблення здійснили психологи К. Левін (Lewin, 1952) та Р. Ліппіт (Lippit,
Watson, & Westley, 1958), які досліджували особливості групової динаміки,
міжгрупової

та

внутрішньогрупової

взаємодії.

Засновником

концепції

організаційного розвитку вважають Г. Шеппарда (Sheppard, 1965), який розробляв
програми з організаційного розвитку для компаній. Концепція організаційного
розвитку – це концепція неперервних планових змін в організації, яка
використовує

знання

поведінкових

наук

для

покращення

морально-
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психологічного клімату в організації та підвищення її ефективності шляхом
розвитку здатності адаптації до змін зовнішнього середовища, навичок
розв’язання проблем, покращення стосунків у колективі (Дорофеева, Бгашев,
2008).
Концепція організаційного розвитку базується на таких положеннях:
управління змінами відбувається за допомогою проектних команд та кросфункціональних

груп;

прискорення

внутрішньогрупових,

міжгрупових

і

організаційних процесів відбувається під гаслом: «Навчатися швидше, ніж
конкуренти, використовуючи наявний досвід і набуваючи новий»; дослідження
організаційних проблем повинно супроводжуватися розробкою плану їхнього
розв’язання; необхідне формування організаційної культури, орієнтованої на
результат, неперервне навчання й обмін досвідом; підвищення керованості
компанії забезпечується за рахунок здійснення постійних змін.
У контексті концепції організаційного розвитку сучасна організація
повинна постійно змінюватися у відповідь на зміни зовнішнього середовища. Її
метою є створення системи управління, здатної забезпечити максимальну
гнучкість та динамічність організації задля досягнення стратегічної мети й місії.
Оскільки концепція організаційного розвитку зосереджує основну увагу на
розвитку персоналу як засобу забезпечення гнучкості та адаптивності організації,
то корпоративне навчання можна вважати дієвим механізмом розвитку персоналу.
У контексті осмислення теоретичних засад корпоративної освіти у США
важливо розглянути концепцію управління знаннями, яка тісно пов’язана з
теорією людського капіталу, концепцією організації, що навчається. Дослідженню
проблем управління знаннями (knowledge management) присвячені наукові праці
К. Вііга (Wiig, 1999), Т. Дейвенпорта (Davenport, 1998), І. Нонаки і Х. Такеучі
(2003), Л. Прусака (Prusak, 1999), Д. Харрингтона і Ф. Воула (2008), Т. Стюарта
(Stewart, 1998) та ін.
У нашому дослідженні ми базуємося на розумінні того, що управління
знаннями – це мистецтво створювати вартість із нематеріальних активів
організації (Харрингтон, Воул, 2008); систематичний процес ідентифікації,
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використання й передачі інформації, знань, які люди можуть створювати,
удосконалювати й використовувати (Stewart, 1998).
Як зазначає Л. Прусак (Prusak, 1999), концепція управління знаннями має
два завдання: ефективність та інновації. Перше завдання стосується використання
знань для підвищення продуктивності шляхом зниження витрат чи прискорення
виконання завдань; друге – спрямоване на створення нових продуктів, нових
бізнес-процесів (с. 94). Розв’язати їх можна лише за допомогою навчання
персоналу організації. Проте впровадження управління знаннями потребує
організації корпоративного навчання, спрямованого на розвиток креативності
персоналу.
У сфері бізнесу використовують три концепції управління знаннями, які
істотно впливають на сучасний розвиток і конкурентоспроможність компаній:
процесну (І. Нонаки) (Нонака, Такеучи, 2003), особистісну (Т. Дейвенпорта)
(Davenport, 1998) й екологічну (Л. Прусака) (Prusak, 1999), в кожній із яких,
незважаючи на певні особливості, важливе місце посідає корпоративне навчання.
Привертає увагу модель «чотирьох стовпів управління знаннями», розроблена
М. Станкоскі (Stankosky, 2004). Основними «стовпами» в цій моделі є лідерство,
організація, технологія й навчання, невіддільні й тісно пов’язані між собою.
На думку Т. Дейвенпорта (Davenport, Prusak, 1998), концепція управління
знаннями спрямовує корпоративне навчання на розвиток творчих здібностей у
тих, хто навчається.
Доречним є міркування М. Рао (Rao, 2005) про взаємозв’язок та
взаємодоповнення управління знаннями та управління навчанням, які залежать
від людей, їхньої мотивації, корпоративної культури, міжособистісних зв’язків.
Отже, економічні й управлінські теорії та концепції мають істотний вплив
на розвиток і функціонування корпоративної освіти у США, визначають її
спрямованість на забезпечення стратегічного розвитку людських ресурсів
організації,

створення

освітнього

бізнес-середовища,

яке

спонукає

до

неперервного навчання й професійного розвитку, втілення концепцій управління
знаннями й навчання протягом життя.
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До теоретичних засад корпоративної освіти у США належать психологічні й
педагогічні теорії та концепції, які дають змогу розкрити механізми процесу
навчання. На думку авторитетного вченого Патриції Кросс (Cross, 1981),
недоречними є спроби розроблення теорій для окремих ситуацій, наприклад для
навчання на робочому місці, чи обґрунтування певних принципів взаємодії
викладачів і студентів у таких ситуаціях, оскільки вони є лише частиною освіти
дорослих. Науковець наголошує, що навіть якби такі індивідуальні принципи
було розроблено, використання їх для всієї системи освіти дорослих у цілому
було б неможливим. Натомість необхідна загальна база знань, корисна для всіх
педагогів, які працюють із дорослими (Cross, 1981, с. 221–222).
Як свідчать проаналізовані нами джерела, розвиток і функціонування
корпоративної освіти як складової освіти дорослих у Сполучених Штатах
Америки відбувається під впливом різноманітних теорій навчання, які базуються
на різних філософських підґрунтях, а отже, передбачають різне бачення природи
навчання дорослих і, відповідно, застосовують різні підходи, принципи, методи та
прийоми навчання.
Зауважимо, що сучасні теорії навчання, зазвичай, ґрунтуються на
міждисциплінарному підході й поєднують ідеї, висновки та положення не лише
педагогічних, а й філософських, психологічних, управлінських теорій.
У Сполучених Штатах Америки, на думку вчених (Ш. Мерріам,
Р. Каффарелла, П. Кросс, М. Чаудері та ін.) (Merriam, Caffarella, 1999; Cross, 1981;
Chowdhury, 2006), основними напрямами розвитку сучасних теорій навчання є
біхевіоризм, когнітивізм, конструктивізм, гуманізм, а також розвивальне навчання
та соціальне навчання. Проте впровадження інноваційних інформаційних
технологій зумовило появу нових теорій навчання, зокрема, «навчання,
заснованого на мультимедіа», яке спрямоване на розвиток слухового та зорового
досвіду одночасно, «кооперативного навчання», «компетентністного навчання»
(Тагунова, 2013). Водночас із появою нових провайдерів освіти, зокрема,
корпорацій, виникають теорії навчання, спрямовані на врахування потреб та
здібностей тих, хто навчається, наприклад, «теорія стилів навчання» Д. Колба, яка
розглядає навчання як набуття абстрактних концепцій, розвиток здатності
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використовувати знання й навички в нових ситуаціях, уміння набувати новий
досвід (Ткаченко, & Галагузова, 2016, с. 95).
З огляду на те, що практика сучасної корпоративної освіти – це складне,
комплексне явище, цілком природно, що воно ґрунтується на теоріях
організаційного навчання, які сформувалися під впливом одного або одночасно
кількох визначених вище напрямів.
Одним із основних таких напрямів є біхевіоризм. Як зазначає П. Кросс
Cross, 1981, незважаючи на те, що його положення певною мірою розходяться з
поширеним у практиці освіти дорослих особистісно-орієнтованим підходом, ідеї
біхевіоризму лягли в основу одного з найбільших сегментів освіти дорослих –
корпоративної освіти. Значна частина програм виробничого та професійного
навчання, особливо модулів самостійного навчання, будуються відповідно до
принципів, обґрунтованих ученими-біхевіористами. Ліра Срінівасан (Srinivasan,
1983) виокремлює такі основні характеристики цих навчальних матеріалів: мета
навчання повинна бути чітко визначена за допомогою конкретних термінів, якими
оперує

біхевіоризм;

завдання

мають

бути

ретельно

проаналізовані

та

сформульовані відповідно до бажаної кінцевої поведінки; змістовий матеріал
необхідно розбивати на частини, які легше опановувати поетапно; кожна частина
розробляється з метою заохочення студентів до самостійного навчання й
передбачає відкриту відповідь учня (наприклад, заповнення пропусків або вибір
правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів); матеріали повинні
містити засоби для негайного оцінювання, щоб учень знав, чи його відповідь
правильна, і розумів, яким темпом він просувається в навчанні; виклад змісту та
вправи й завдання повинні мати певну послідовність, щоб процес навчання
сприяв опануванню матеріалу; успішне закінчення кожного етапу й комплексу
етапів має містити певні винагороди та стимули; відповідальність за навчання
покладається на матеріали як інструмент навчання, а не на інструктора, лідера чи
фасилітатора (с. 12).
Ідеї біхевіоризму набувають швидкого поширення в комп’ютерному
навчанні, самостійній роботі та інших сегментах традиційної освіти, а загальна
ефективність для навчання вмотивованих, самодисциплінованих дорослих учнів
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сприяє їхньому поширенню в освіті дорослих. Загальні принципи біхевіоризму
простежуються в більшості корпоративних програм, де навчальне завдання
розбивається на частини або запитання, на які є «правильна відповідь» і
винагорода за неї. Така винагорода, відповідно до поглядів біхевіористів,
забезпечує здійснення навчання й повторення бажаної поведінки (Cross, 1981,
с. 233). Відповідно до теорій біхевіоризму, навчання – це зміна поведінки, яка є
реакцією на зовнішні подразники. Отже, завдання викладача полягає в
забезпеченні змін у зовнішньому середовищі, які сприяли б закріпленню бажаної
поведінки.
До біхевіористського напряму належить теорія асиміляції (assimilation
theory) (Leavitt, 2011). Представники цієї теорії розглядають навчальний процес як
такий, що складається з трьох стадій: 1) отримання знань, формування й розвиток
навичок; 2) обмін знаннями та поширення їх в організації; 3) застосування
отриманих знань у нових ситуаціях (Nevis, DiBella, & Gould, 1995). Таке бачення
навчального процесу як такого, що має видимі, вимірювані результати,
спрямовані на практичне використання, беззаперечно свідчить, що основним
філософським підґрунтям цієї теорії є біхевіоризм.
Розглянемо психологічну теорію підсилення мотивації (reinforcement
theory), яку слід розглядати в контексті біхевіоризму і яка стверджує, що люди
вмотивовані виконувати або уникати певної поведінки через наслідки такої
поведінки в минулому (Skinner, 2000). Підсилення може бути позитивним або
негативним. Позитивне підсилення – це приємні наслідки певної поведінки.
Негативне підсилення – це усунення неприємних наслідків. Як стверджує Р. Ноу
(Noe, 2010), у навчанні теорія підсилення мотивації передбачає, що тренер
повинен визначити, які наслідки учень вважає найбільш позитивними та найбільш
негативними перед тим, як він почне отримувати знання, набувати бажаної зміни
поведінки або вдосконалювати навички. Учень повинен розуміти, як його
навчання пов’язане з цими наслідками. Розрізняють кілька типів корисних
результатів участі в навчальних програмах, наприклад, отримані знання й навички
можуть полегшити роботу й зробити її більш цікавою, у процесі навчання учні
мають можливість познайомитися зі своїми колегами, які можуть стати багатим
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джерелом для навчання, у них з’явиться перспектива просування по службі,
відкриються нові кар’єрні можливості (Noe, 2010).
Проте, незважаючи на особливий вплив ідей біхевіоризму на розвиток
професійної освіти дорослих, із розвитком психології цей напрям починає
зазнавати суттєвої критики з боку частини науковців. Так, у середині ХХ ст.
сформувався напрям когнітивізму, одним із перших теоретиків якого став
представник гештальтпсихології Бойд Боуд (Bode, 1929), який у праці «Conflicting
psychologies of learning» висловив незгоду з постулатами біхевіористів про те, що
пояснити процес навчання людини можливо лише за допомогою її дій, поведінки
та окремих подій, що з нею відбуваються. У центрі уваги когнітивізму – процеси
розуміння, мислення, запам’ятовування. З позицій цього філософського напряму,
учень здатний активно обробляти й критично осмислювати отриману інформацію.
Основоположною в гештальтпсихології є ідея про те, що первинні цілісні
структури (гештальти), які практично не випливають із компонентів, що їх
утворюють, тому будь-яке явище слід розглядати як ціле, а не окремі частини чи
події. Гештальтпсихологи зробили значний внесок у теорію когнітивізму, зокрема
своїми ідеями про пізнання, розуміння, здатність проникати в сутність.
Представники цього напряму вважають, що «людський розум – не просто пасивна
система обміну, куди надходять стимули і звідки виходять відповідні реакції.
Натомість думаюча людина інтерпретує відчуття й осмислює події, з якими
стикається її свідомість» (Grippin, Peters, 1984, с. 76). Навчання – це
переосмислення особистого досвіду людини заради того, щоб зрозуміти стимули,
які

надходять

Hergenhahn)

із

дає

зовнішнього
таке

середовища.

визначення

Болдуїн

навчального

Герґенган

процесу,

з

(Baldwin
погляду

гештальтпсихології: «Навчання для гештальтпсихолога – це когнітивний
феномен. Організм починає «бачити» рішення після обдумування проблеми.
Учень думає про всі складові, необхідні для вирішення проблеми, і складає їх
разом (когнітивно) спочатку одним способом, потім іншим, доки проблема не
розв’язується. Розв’язання приходить раптово, як осяяння. Проблема може
існувати лише у двох станах: (1) невирішена та (2) вирішена; проміжного стану чи
часткового розв’язання немає» (Hergenhahn, 1988, с. 252). Отже, основна
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відмінність між когнітивізмом та біхевіоризмом полягає в локусі контролю над
навчальною діяльністю. За теоріями когнітивістського спрямування, він у самому
учневі; за біхевіористськими теоріями, – у зовнішньому середовищі (Merriam,
Caffarella, 1999).
Серед визначних учених-когнітивістів, чиї ідеї зробили основний внесок у
розуміння навчання дорослих, був Жан П’яже (Jean Piaget), який одним із перших
виступив проти традиційного біхевіористського учителеорієнтованого підходу до
навчання. За його спостереженнями, дорослі учні краще навчаються тоді, коли
знання здобувають у процесі дослідження та експериментування, а не під час
пасивного сприйняття інформації від учителя (Piaget, 2002).
Частина представників цього напряму вважає когнітивні структури
важливим елементом навчання, стверджуючи, що воно має сенс лише в тому разі,
якщо пов’язане з уже існуючими поняттями в когнітивній структурі людини.
Інші, зокрема Річард Брунер (Richard Bruner), навпаки, наголошують, що
навчання відбувається завдяки відкриттю, яке, за його словами, є трансформацією
отриманої інформації, що дає змогу вийти за межі очевидного й прозріти (Bruner,
1965). Значимість теоретичних положень Р. Брунера для освіти дорослих
відзначив видатний американський педагог для дорослих Малколм Ноулз
(Knowles, 1984b), який, зокрема, звертав увагу на розуміння Р. Брунером навчання
як акту, що передбачає «три майже одночасні процеси: (1) отримання нової
інформації; (2) трансформацію, або процес обробки знань, для застосування їх у
розв’язанні нових завдань; (3) оцінювання або перевірку того, чи оброблена
інформація підходить для виконання завдання».
Ще один відомий американський науковець у галузі освіти дорослих
Джеймс Кідд (Kidd, 1978) відзначає значний вплив учених-когнітивістів Роберта
Ґейна (Robert Gagne), Леслі Бріґґса (Leslie Briggs), Уолтера Вейґера (Walter
Wager) (Gagne, Briggs, & Wager, 1992) на «навчання навчатися», яке полягає в
отриманні знань і навичок ефективного навчання в будь-якій навчальній ситуації.
Вони виокремлюють вісім різних типів набуття знань: сигнальне навчання,
стимул-реакція,

моторне

навчання,

вербальна

асоціація,

дискримінаційне

навчання, концептуальне навчання, вивчення правил, розв’язання проблем. Для
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кожного типу характерні свої технології та процедурні особливості. У цілому, «з
погляду когнітивізму, метою навчання є не так передача інформації, як
заохочення до створення нових знань і розвиток метакогнітивних процесів
судження, організації та набуття нової інформації» (Bruning, Schraw, Ronning, &
Glover, 1995, c. 216). На відміну від біхевіоризму, когнітивізм концентрує основну
увагу не на зовнішніх проявах, таких як поведінка людини, а на внутрішніх
розумових процесах, зокрема на тому, як людський розум осмислює стимули
зовнішнього середовища, як він обробляє, зберігає та вилучає інформацію, як на
ці процеси впливає старіння (Merriam, Caffarella, 1999).
До теорій корпоративної освіти, що базуються на засадах когнітивізму,
належить теорія обробки інформації (information processing theory), яка вивчає
механізми відбору інформації людиною, засвоєння й подальшого її використання
для ухвалення рішень та управління своєю поведінкою. Ця теорія вивчає
когнітивні здібності й поведінку людини, використовуючи поняття з галузі
обчислювальної техніки. Простежується також певний зв’язок із традиціями
біхевіоризму, хоча експерименти здійснюють не на тваринах, а на людях, а
внутрішні процеси пов’язують із зовнішніми чинниками впливу на поведінку
(Noe, 2010).
Психологи, що працюють у цьому напрямі, стверджують, що інформація,
яку отримує учень, зазнає певних трансформацій у мозку людини (Gagne,
Medsker, 1996; Howell, Cooke, 2006). Процес обробки інформації починається,
коли зовнішній сигнал або стимул (наприклад, звук, запах, дотик, зображення)
надходить до рецепторів (вуха, ніс, шкіра, очі). Цей сигнал зберігається в
короткостроковій пам’яті, а потім трансформується й кодується для зберігання в
довгостроковій пам’яті. Далі в пам’яті відбувається процес пошуку, під час якого
формується реакція на сигнал або стимул. Ця реакція пов’язана з одним із п’яти
результатів навчання: вербальною інформацією, когнітивними, моторними,
інтелектуальними навичками та вміннями, ціннісними орієнтаціями. Останньою в
цьому ланцюзі є зворотна реакція, яка надходить із зовнішнього середовища.
Таким чином учень отримує оцінювання результатів свого навчання, яке може
надходити від іншої особи або здійснюватися самим учнем внаслідок його
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спостережень за результатами своїх дій. Позитивне оцінювання забезпечує
підкріплення умовного сигналу про те, що поведінка є бажаною і повинна
зберегтися в довгостроковій пам’яті для використання в подібних ситуаціях.
Теорія обробки інформації не лише зосереджується на внутрішніх процесах,
необхідних для того, щоб збирати, зберігати, вилучати сигнали та реагувати на
них, а й показує, яким чином зовнішні події можуть впливають на навчання (Noe,
2010). До таких подій належать: зміни інтенсивності або частоти стимулів, які
впливають на увагу; надання учневі інформації про поставлені завдання з метою
створення

в

нього

відповідних

очікувань;

удосконалення

перцептивних

характеристик матеріалу (стимулу), привертання уваги учня до певних його рис;
вербальні інструкції, картинки, діаграми та карти, які є своєрідними способами
кодування змістового матеріалу для того, щоб він зміг зберігатися в пам’яті;
змістовий навчальний контекст (приклади, проблеми), який полегшує кодування;
демонстрація або вербальні інструкції, які допомагають учневі обрати правильну
відповідь (Gagne, 1995/96).
До теорій когнітивного спрямування також належить теорія емпіричного
навчання (experiential learning theory), обґрунтована Дейвідом Колбом (Kolb, 1984)
(Див. додаток Д). Ця теорія мала значний вплив на розвиток навчання в
організаціях. У її основі лежить положення про те, що навчання відбувається
шляхом набуття і трансформації досвіду. Цикл навчання складається з чотирьох
стадій, які автор називає конкретним досвідом, абстрактною концептуалізацією,
рефлективним спостереженням, активним експериментуванням. Перші дві стадії
передбачають набуття досвіду, останні дві – його трансформацію (Kolb, 1984). Це
означає, що в процесі навчання учень спочатку отримує новий досвід, який
спонукає його до спостереження й рефлексії, потім засвоюється у формі
теоретичних уявлень і нарешті дає поштовх до нового способу дій та поведінки
(Yeganeh, Kolb, 2009, c. 15).
У контексті ідей когнітивізму також, на нашу думку, слід розглядати теорію
П. Сенге, який, комплексно аналізуючи процес навчання в організації на трьох
рівнях: індивідуума, групи й організації в цілому, обґрунтував положення про
інтелектуальні моделі (mental models) (як одну з п’яти дисциплін), що, фактично,
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є глибоко закарбованими в нашій свідомості уявленнями, переконаннями,
розуміннями. Оскільки усталені, незмінні інтелектуальні моделі не дають вийти за
межі звичних способів дій та мислення, то вміння управляти цими моделями,
тобто коригувати, випробовувати та розвивати наші уявлення про світ, дає змогу
організаціям здійснювати важливі відкриття, прориви, досягати технічного
вдосконалення. Важливими аспектом теорії П. Сенге також є те, що він розглядає
навчання як механізм творчого стимулювання людей. Так, він зазначає, що, крім
«навчання заради виживання» (survival learning) чи «адаптивного навчання»
(adaptive learning), важливе значення має «творче навчання» (generative learning),
яке розвиває наші можливості творити, генерувати нові ідеї, нові знання (Senge,
1990, с. 14). У цьому, на нашу думку, можна простежити зв’язок теорії П. Сенге з
ідеями та основними положеннями конструктивізму.
Поєднання рис біхевіоризму й когнітивізму характерне для теорій
соціального навчання, які наголошують на взаємозв’язку та взаємовпливі
навчання людини та її соціального середовища, стверджують, що людина
навчається в соціумі, спостерігаючи за поведінкою інших. У 1940-х роках, коли
з’явилися

перші

праці,

які

обґрунтовували

навчання

за

допомогою

спостереження, вплив біхевіоризму переважав (Merriam, Caffarella, 1999).
Зокрема, Ніл Міллер і Джон Доллард (Neal Miller and John Dollard) стверджували,
що навчання відбувається не лише за допомогою спостереження. Не менш
важливим, на думку цих науковців, є імітація та закріплення побаченого (Miller,
Dollard, 1941).
З розвитком цього напряму в 1960-х роках, зокрема з появою праць
Альберта Бандури (Albert Bandura), спостерігається послаблення впливу ідей
біхевіоризму (Merriam, Caffarella, 1999). А. Бандура вивчав когнітивні процеси,
задіяні під час спостереження, і, на відміну від своїх попередників, заперечував
роль імітації у процесі навчання. Він стверджував, що навчання відбувається за
допомогою спостереження поведінки інших людей та її наслідків для
спостерігача. Також науковець обґрунтовував поняття саморегуляції, доводячи,
що «люди можуть до певної міри регулювати свою поведінку, уявляючи ймовірні
наслідки» (Bandura, 1976, c. 392). Учення А. Бандури має важливе значення в
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контексті розвитку освіти дорослих, оскільки воно розглядає поведінку як засіб
взаємозв’язку людини та її середовища, обґрунтовуючи, що своєю поведінкою
людина впливає на навколишнє середовище, яке, у свою чергу, впливає на те, як
людина поводиться (Bandura, 1995). Теорії соціального навчання також
пояснюють мотиваційні фактори в навчанні дорослих, роль суспільства, сутність
наставництва.
На засадах соціального навчання також ґрунтується теорія цільової
орієнтації (goal orientation theory), яка, крім того, тісно пов’язана з ідеями
когнітивізму. У цій теорії переважають дві основні течії: одна з них стосується
мети, пов’язаної з навчанням заради отримання нових знань та вмінь, інша – з
навчанням заради підвищення продуктивності праці (Noe, 2010). Цільова
орієнтація визначає мотивацію учня, кількість зусиль, які він докладе до
навчання. Учні, орієнтовані на розширення знань та вмінь, приділяють більшу
увагу поставленим завданням і навчаються більше заради самого процесу
навчання, використовуючи складніші стратегії, ніж ті, хто орієнтується на
підвищення ефективності та продуктивності й навчається заради покращення
результатів роботи. Науковці пропонують різні способи створення в учнів
орієнтації на навчання, зокрема постановку цікавих, мотивуючих завдань,
експериментування з новими практикоорієнтованими методами навчання,
усунення конкуренції між учнями, надання їм можливості експериментувати з
новими знаннями й навичками, робити помилки в процесі навчання (VandeWalle,
Cron, & Slocum, 2001).
Проте, крім цих двох основних течій, у теорії цільової орієнтації є й інші.
Одна з них, зокрема, вивчає зовнішню мотивацію до навчання і обґрунтовує, що
учні з такою мотивацією навчаються заради отримання певної видимої
винагороди або задля уникнення певного видимого покарання. Ще одна течія
вивчає соціальну цільову орієнтацію і розглядає мотиви соціального та
міжособистісного характеру, які спонукають людей до навчання, наприклад,
бажання задовольнити певну особу або групу осіб чи отримати їхнє схвалення або
прагнення до певної соціальної взаємодії (Maehr, Nicholls, 1980).
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Серед теорій, які стосуються мотиваційного аспекту навчання, Р. Ноу також
виокремлює теорії потреб (need theories), оскільки вони базуються на визначенні
потреб людини, які спонукають її до дій (Noe, 2010). Ці теорії також слід
розглядати в контексті теорій соціального навчання. Вони дають змогу пояснити,
яку цінність людина вбачає в досягненні результатів навчання. Потреба виникає
тоді, коли на певному етапі людина відчуває потребу в чомусь, чого їй не
вистачає, і це мотивує її до певних дій. Теорії потреб Абрахама Маслоу (Abraham
Maslow) та Клейтона Алдерфера (Clayton Alderfer) зосереджують увагу на
потребах трьох рівнів: фізіологічних, потребах у міжособистісних стосунках,
потребах у самореалізації (Maslow, 1943; Alderfer, 1969). Ці вчені обґрунтували
ієрархію потреб людини й довели, що люди спочатку задовольняють потреби
найнижчого рівня і лише після цього намагаються задовольнити потреби вищого
рівня.
Теорії потреб мають безпосередній вплив на розвиток корпоративної освіти.
Вони стверджують, що тренер може мотивувати учнів до навчання лише в тому
разі, якщо він чітко визначає їхні потреби й показує їм, яким чином
запропонована навчальна програма може їх задовольнити. Ці теорії також
наголошують, що без задоволення базових потреб, наприклад, потреби в безпеці,
людей неможливо мотивувати навчатися. У цьому контексті Р. Ноу (Noe, 2010)
пропонує уявити ситуацію, коли секретарів компанії, яка здійснює скорочення
кадрів,

навчають,

наприклад,

текстової

обробки

документів.

Науковець

висловлює сумнів, що такий курс, навіть якщо він високого рівня, зможе
мотивувати до навчання слухачів, якщо вони відчувають загрозу скорочення (не
задоволена їхня потреба в безпеці).
З мотиваційним аспектом навчання також пов’язана теорія очікувань
(expectancy theory), яка належить до теорій соціального навчання й особливо
близька до вчення А. Бандури про самоефективність як головну детермінанту
людської поведінки. Теорія очікувань стверджує, що поведінка людини зумовлена
трьома факторами: очікуванням успіху, засобами та привабливістю очікуваних
результатів (Vroom, 1995). Переконання в тому, що існує зв'язок між намаганням
виконувати певні дії та фактичним їх виконанням, який називається очікуванням
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успіху. Відповідно до цієї теорії, розуміння того, що виконання певної дії
(наприклад, участь у програмі професійного навчання) пов’язане з конкретним
результатом (наприклад, можливість краще виконувати свої функціональні
обов’язки на робочому місці) називається засобом. Привабливість очікуваних
результатів визначається цінністю, яку вони мають для людини (наприклад,
наскільки покращене виконання функціональних обов’язків важливе для людини).
Отже, навчання найбільш ефективне тоді, коли учні очікують успіху, тобто вірять
у свої можливості, зокрема в те, що вони здатні успішно опанувати програму;
коли вони розуміють, що їхнє навчання є засобом досягнення конкретних
результатів, таких як підвищення професійного рівня, збільшення заробітної
платні, зростання авторитету в колективі; коли результати навчання є
привабливими, тобто мають цінність для учнів (Noe, 2010).
Виокремлюють також теорії, які стосуються мети навчання й також
базуються на ідеях двох філософських напрямів: когнітивізму та соціального
навчання (Noe, 2010). Однією з них є теорія постановки мети (goal setting theory),
яка базується на тому, що поведінка людини є результатом її намірів та
усвідомлення нею певної мети (Locke, Latham, 1990). Мета визначає поведінку
людини, спрямовуючи її енергію, увагу та зусилля протягом певного часу та
мотивуючи людину до розроблення стратегій для її досягнення. Відповідно до
результатів досліджень, чітко сформульовані складні завдання приводять до
кращих результатів навчання, ніж нечітко сформульовані й нескладні завдання.
Ще одним фактором покращення показників навчання є відданість меті й
самовіддача. Проте мета не повинна бути занадто складною, оскільки в такому
разі вона не сприятиме повній самовіддачі учня. У навчанні дорослих теорію
постановки мети використовують у розробці навчальних програм та поурочних
планів. Відповідно до цієї теорії, ефективність навчання підвищується, якщо
перед учнями поставлено конкретну стимулюючу мету й завдання. Плани занять
також ставлять мету навчання, зазначаючи, яким чином учень повинен буде
продемонструвати результат, як навчання буде здійснюватися, який рівень
виконання вважатиметься задовільним (Noe, 2010).
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У контексті нашого дослідження на особливу увагу заслуговують
гуманістичні теорії навчання, які найбільше відповідають природі освіти дорослих.
Як зазначає П. Кросс (Cross, 1981), середовище освіти дорослих історично та
структурно більш демократичне й менш авторитарне, ніж традиційна освіта
(с. 228). В освіті дорослих прийнято вважати, що учень навчається добровільно,
вивчає лише те, що хоче, незалежно від того, чи відповідає його навчання визнаним
стандартам. Йому не ставлять оцінок, він не складає іспитів, за які отримує
винагороди чи покарання. Представники гуманістичного напряму стверджують, що
потреба навчатися властива людській природі, необхідно лише створити
сприятливе середовище для підтримки й заохочення дорослого учня до навчання.
Усі навчальні ресурси перебувають у вільному доступі. Учень має можливість сам
вибирати матеріали відповідно до того, що і яким чином він хоче вивчати. Немає
традиційного оцінювання змісту та якості освіти (Cross, 1981, с. 228).
Гуманістичні традиції також знайшли своє відображення в ідеї навчальних
контрактів, яка набула широкої популярності в середині шістдесятих років
минулого століття й була теоретично обґрунтована М. Ноулзом. Вагомий внесок у
розвиток гуманістичної теорії навчання зробив ще один американський учений
Ален Таф (Allen Tough), який одним із перших обґрунтував самоспрямоване
навчання дорослих. Результати його досліджень свідчили про те, що люди,
зазвичай,

прагнуть

отримати

від

навчання

певну

користь,

наприклад,

задовольнити цікавість, насолодитися змістом навчання, виготовити щось,
поділитися знаннями з іншими тощо. А. Таф також дійшов важливого висновку
про те, що навчання – це дуже поширена діяльність серед дорослих, якою
серйозно займається майже кожна людина щонайменше раз або двічі на рік
(Tough, 1979). Досліджуючи, що і як вивчають дорослі, коли вони самі
спрямовують процес свого навчання, А. Таф підтвердив положення вченихгуманістів про необхідність підтримки й фасилітації навчання дорослих як
природного процесу та неприпустимість авторитарного підходу до нього.
Гуманістичні ідеї мали визначальний вплив на розвиток освіти дорослих.
Яскравим відображенням цього є доповідь ЮНЕСКО «Навчатися бути», у якій
наголошується на пріоритетності особистісноорієнтованого навчання, яке дає
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змогу надати учневі «все більшої свободи в процесі набуття зрілості, щоб він міг
самостійно вирішувати, що він хоче вивчати, а також як і де він хоче це робити»
(Faure, 1972, с. 220).
Особливе місце серед теорій, що мали вирішальний влив на корпоративну
освіту, посідає теорія андрагогіки, яка базується на засадах гуманізму й виникла у
відповідь на нагальну потребу розуміння особливостей навчання дорослих людей.
Значний внесок у розвиток андрагогіки зробили педагоги-психологи Едвард
Торндайк (Thorndike, 1935; Thorndike, 1928) та Герберт Соренсон (Sorenson,
1938), які ще в першій половині XX ст. науково підтвердили, що з роками дорослі
не втрачають здатності до навчання та мають здібності й інтереси, які відрізняють
їх від дітей. Проте засновником та головним теоретиком андрагогіки вважають
видатного американського педагога в галузі освіти дорослих, науковця,
громадського діяча М. Ноулза (Knowles, 1980), який назвав її «мистецтвом та
наукою допомоги дорослим у навчанні» на противагу педагогіці як мистецтву та
науці допомоги дітям у навчанні (с. 43). Патриція Кросс (Cross, 1981) пише: «…
якщо освіта дорослих … є окремою галуззю дослідження, то саме дорослі учні
роблять її такою, і одна з найвідоміших теорій освіти дорослих починається з тези
про те, що навчання дорослих (андрагогіка) є принципово відмінним від навчання
дітей (педагогіки)» (с. 222).
Андрагогіка базується на критеріальних особливостях дорослого учня, який:
1) має потребу знати, у чому полягає для нього цінність навчання; 2) має
самосвідомість незалежної особистості, здатної до самоспрямованого навчання;
3) має певний життєвий досвід, який повинен стати багатим джерелом та основою
навчання; 4) виявляє готовність до навчання тоді, коли виникає необхідність
вирішення конкретних соціальних завдань; 5) має практикоорієнтований підхід до
навчання й зацікавлений у негайному застосуванні набутих знань; 6) має
мотивацію до навчання, зумовлену переважно внутрішніми чинниками (Knowles,
1990, c. 57–60). На основі критеріальних характеристик дорослого учня М. Ноулз
визначає процесуальні особливості навчання дорослих на етапах планування,
реалізації та оцінювання процесу навчання. Учений доводить необхідність
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використання активних методів навчання та групової форми роботи, які
максимально мотивують учня бути активним суб’єктом навчальної діяльності.
Як бачимо, теорії гуманістичного спрямування, на відміну від теорій
біхевіоризму та когнітивізму, не обмежують свого бачення навчання лише
механічними процесами зміни поведінки чи процесами пізнання. Натомість вони
враховують особливості людської природи, емоції, почуття, потенціал людини.
Велике значення в навчанні має мотивація, можливість вибору, відповідальність
дорослої людини.
Важливе значення для розвитку освіти дорослих мали теорії розвивального
навчання, зокрема їхні положення про різні рівні, ступені або стадії розвитку
людини, які вона проходить протягом свого життя. Такі стадії вважаються
універсальними, неминучими й незмінними для всіх, і розвиток людини полягає в
переході від однієї стадії до іншої. Послідовність стадій незмінна, однак темп
розвитку залежить від середовища, у якому живе людина. Оскільки теоретики
цього напряму надають особливого значення середовищу існування, то освіту
вони вважають вирішальним чинником переходу людини до вищої стадії
розвитку. Водночас вони наголошують, що без освіти розвиток індивіда може
зупинитися на початкових стадіях або сильно загальмуватися, створюючи тим
самим значні проблеми для нього. Учені також зауважують, що лише незначна
кількість людей досягають найвищих ступенів розвитку, тоді як більшість
залишаються на найнижчих.
Наголосимо на тому, що теорії розвивального навчання мають спільні риси
з гуманістичними теоріями, оскільки вони також надають великого значення
сприятливому для навчання середовищу, забезпеченню учнів великою кількістю
навчальних ресурсів. Проте, на відміну від педагогів-гуманістів, які надають
учневі широку свободу вибору в навчанні, прихильники розвивального навчання
здебільшого самі визначають, які види навчання найбільше сприяють переходу до
вищих стадій розвитку. За словами П. Кросс (Cross, 1981), «у навчальному
середовищі для них головне – це життєві виклики та стимуляція, тоді як для
гуманістів найголовніше – прийняття й заохочення» (с. 230). Звернімо увагу, що
життєві виклики, по суті, є соціальними завданнями, які постають перед людиною
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протягом її життя, наприклад, одруження, народження дитини, зміна роботи,
вихід на пенсію тощо. Саме необхідність відповідати на такі виклики, на думку
представників цього напряму, стимулює дорослих людей до навчання, а також
зумовлює час, коли вони найбільше готові приступити до нього. У цьому
вбачаємо ще одну відмінність теорій розвивального навчання від гуманістичних
теорій, які стверджують, що навчання – природна схильність людини й додаткові
стимули їй не потрібні.
Відомими представниками цього напряму є Джек Мезіроу (Mezirow, 1978),
який обґрунтував теорію трансформаційного навчання (теорію перспективної
трансформації), Паулу Фрейре (Freire, 1970), засновник критичної педагогіки, та
Лоран Далоз (Daloz, 1990), який досліджував розвивальний характер формальної
освіти дорослих. Д. Мезіроу розглядає навчання як накопичення нових знань, які
в певний момент можуть трансформувати попередні знання й перетворити їх у
нову якість на основі особистого досвіду дорослої людини. Результатом
розвивального навчання є кардинальні внутрішні зміни в людині, її світоглядних
позиціях, способі поведінки, отже, воно має кардинальний влив на формування
особистості й подальше життя людини. Завдяки трансформаційній природі
навчання відбувається особистісне зростання й розвиток індивіда (Mezirow, 1978).
Для корпоративної освіти теорія трансформаційного навчання надзвичайно
важлива, оскільки вона базується на «узгодженому досвіді» дорослої людини,
який розуміють як наявність певних переконань, що осмислюються та
трансформуються в процесі навчання і є його невід’ємною складовою (Mezіrow,
1995). П. Фрейре (Freire, 1970) також розглядає трансформаційну природу
навчання, проте він зосереджує основну увагу на його соціальній значимості,
зокрема на ролі навчання в розвитку суспільства. Освіта, на його переконання, –
це найбільш ефективний засіб боротьби з расизмом, експлуатацією та різними
іншими формами пригнічення людей. Учений наводить приклади селянських
рухів у Бразилії та Чилі, коли зростання свідомості людей у результаті
розвивального навчання привело до суспільних зрушень. Л. Далоз обґрунтовує
трансформаційний характер впливу формальної освіти на дорослого учня,
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особливо наголошуючи на ролі викладача як фасилітатора процесу особистісного
й професійного зростання дорослих (Daloz, 1990).
Серед теорій корпоративного навчання важливе місце посідає теорія
«петель навчання» Кріса Аргіріса та Дональда Шона (Argyris, & Schön, 1974), які
виокремлюють два рівні навчання: нижчий, або так зване навчання за типом
«одинарної петлі» (single-loop learning), та вищий, або так зване навчання за
типом «подвійної петлі» (double-loop learning) (Див. додаток В). Якщо навчання
першого рівня передбачає розв’язання поточних проблем, усунення певних
недоліків та забезпечення успіху усталеного способу функціонування компанії, то
навчання другого рівня спрямоване на критичний аналіз та переосмислення
узвичаєних в організації норм, порядків та практик ведення бізнесу, на виявлення
проблем і сприяння фундаментальним змінам, що стосуються культури та
стратегії розвитку компанії. До нього повинна прагнути кожна організація, що
навчається (Argyris, 1990; Argyris, 1991; Argyris, & Schön, 1974).
Важливий внесок у розвиток освіти дорослих зробили також теорії
конструктивізму, які розглядають навчання як процес побудови змісту. В основі
конструктивізму лежить намагання пояснити, яким чином люди розуміють та
осмислюють свій досвід. Серед значної різноманітності ідей, на яких базується
цей напрям, Деніс Філіпс (Denis Phillips) виокремлює шість основних течій:
працю Е. фон Ґласерфельда з математичної та природничої освіти, концепції
І. Канта про знання й досвід, ідеї теоретиків фемінізму про побудову знань,
роботу Т. Куна про наукові парадигми й революції, теорію Ж. П’яже про
когнітивний розвиток, положення Д. Дьюї про знання й досвід (Phillips, 1995). Усі
вони об’єднуються навколо проблеми індивідуального й суспільного в навчанні
(Merriam, Caffarella, 1999).
Оскільки теорія конструктивізму базується на тому, що намагання
зрозуміти світ є природним для дорослої людини, і замість пасивного засвоєння
наявних знань люди прагнуть активно створювати нові знання, осмислюючи нову
інформацію та новий досвід на основі тих, які вони вже мають, ця теорія мала
значний вплив на освіту дорослих. Цей вплив також важливо розглядати в
суспільній площині. Так, Філіп Кенді (Candy, 1991) зазначає, що, «оскільки
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побудова знань – це процес суспільний, індивідуальні члени суспільства можуть
доповнити або змінити загальний банк знань. Викладання й навчання, особливо
для дорослих, – це процес переговорів, який передбачає побудову й обмін
важливим для особистості та її життя змістом» (Candy, 1991, c. 275). У цьому
контексті науковець також зазначає, що «конструктивістські погляди на навчання
особливо узгоджуються з поняттям про самоспрямованість, оскільки вони
зосереджують увагу на поєднанні характеристик активного пошуку, незалежності
та індивідуальних особливостей у виконанні навчального завдання» (Candy, 1991,
c. 278). Однією з головних ідей конструктивізму, які відображені в освіті
дорослих, є визначальна роль досвіду та усвідомлення його основою для
побудови знань людини (Merriam, Caffarella, 1999). У цьому контексті зазначимо,
що, на думку вчених, конструктивістські ідеї є теоретичним підґрунтям навчання
на робочому місці (Kerka, 1997).
Отже, наші наукові розвідки дали змогу з’ясувати, що теоретичні засади
корпоративної освіти у США характеризуються інтегруванням економічних,
управлінських,

психологічних

та

педагогічних

теорій

і

концепцій,

які

доповнюють і збагачують одна одну, забезпечуючи міждисциплінарний характер
корпоративної освіти.

1.5. Міжнародний вимір корпоративної освіти
З огляду на зростання ролі корпоративної освіти в усьому світі, вважаємо за
необхідне розглянути особливості її розвитку не лише у Сполучених Штатах, а й
в інших розвинених країнах. На особливу увагу заслуговують, зокрема, країни
Європейського Союзу, які, хоча й мають певні відмінності в цій галузі, проте в
цілому демонструють тенденцію до скорочення їх. Комплексний аналіз сучасного
стану розвитку корпоративної освіти в країнах Євросоюзу подано у звіті,
опублікованому журналом «Training & Employment» (Mignot, 2013), відповідно до
якого можливості доступу до корпоративної освіти в Європі розподілені
нерівномірно. Так само існують істотні відмінності в розмірах фінансування,
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видах і обсягах навчання, які компанії пропонують для своїх працівників.
Здебільшого навчання персоналу на європейських підприємствах здійснюється у
формі навчальних курсів середньою тривалістю 26 год. Станом на 2010 р. їх у
середньому пройшли 38 % працівників. Крім навчальних курсів, основними
формами організації навчання персоналу є: організоване навчання на робочому
місці (його проходять 21 % працівників), навчальні гуртки (у них навчаються 9 %
персоналу), конференції, семінари, торгово-промислові ярмарки та лекції (їх
відвідують 8 % співробітників), самоспрямоване навчання (його здійснюють 3 %
робітників), ротація, стажування (вони охоплюють 2 % робочої сили). Відповідно
до вищезазначеного звіту, у 2010 р. в середньому 56 % європейських компаній
надавали освітні послуги у вигляді навчальних курсів, 53 % використовували
одну з п’яти інших вищезгаданих форм. Комбінацію всіх шести згаданих нами
форм використовували в середньому 66 % німецьких компаній. Примітно, що
великі компанії охоплюють навчанням більший відсоток працівників, ніж малі.
Так, у компаніях із персоналом від 10 до 49 чоловік навчання надається 25 %
робітників, тоді як у компаніях, що мають штат від 250 чоловік цей показник
зростає до 46 %. Витрати на навчання на європейських підприємствах у 2010 р. в
середньому становили 1,6 % від витрат на заробітну плату.
Відповідно

до

особливостей

розвитку

корпоративної

освіти,

у

Європейському Союзі виокремлюють три групи країн: до першої входять країни
колишнього Східного блоку (Хорватія, Угорщина, Румунія, Болгарія, Польща,
Латвія та Литва). Для цих країн характерні нижчі показники розвитку
корпоративної освіти, ніж середні по ЄС. Так, у цих країнах навчання персоналу
надають у середньому 30 % компаній, доступ до традиційних навчальних курсів
мають 22 % працівників, до навчання на робочому місці – 16 %, до навчальних
гуртків – 7 %. Витрати компаній на навчання в цих країнах також нижчі за середні
по Євросоюзу. Це, зокрема, пояснюється великою часткою в економіках цих країн
малих підприємств (зі штатом від 10 до 49 чоловік), які значно відстають у
навчанні персоналу, особливо у формі навчальних курсів, від великих
підприємств. Зазначимо, що показники великих компаній у цій групі дуже близькі
до середніх по Європейському Союзу. Ситуація у двох інших групах країн істотно
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відрізняється від ситуації в групі країн колишнього Східного блоку. Так, у другій
групі, до якої входять Велика Британія, Швеція, Німеччина, Чехія та Словенія,
широко використовуються всі зазначені вище форми навчання персоналу,
зокрема, доступ до навчальних курсів мають 44 % працівників, до навчання на
робочому місці – 28 %, до навчальних гуртків – 17 %, що значно перевищує
середні показники по ЄС. У третій групі (країни Бенілюксу, Франція, Іспанія та
Італія) переважною формою освіти є навчальні курси (їх використовують 60 %
компаній і навчаються 41 % працівників, що перевищує відповідні середні
показники по Євросоюзу). Інші форми навчання використовуються у 58 %
організацій і охоплюють меншу кількість працівників, ніж у середньому по ЄС, і
особливо в країнах другої групи: навчання на робочому місці – 16 %, навчальні
гуртки – 8 % (Mignot, 2013).
У цілому в ЄС спостерігається тенденція до зростання частки підприємств,
які здійснюють навчання персоналу, – від 58 % у 1999 р. до 64 % у 2010 р. Так
само розширюється доступ до всіх видів навчання, особливо навчальних курсів
(від 29 % у 1999 р. до 37 % у 2010 р.). Інша важлива тенденція – це скорочення
відмінностей між країнами за всіма вищезгаданими показниками, що є,
насамперед, результатом дієвої політики Євросоюзу (в тому числі сприяння
Європейського соціального фонду (European Social Fund) та Європейського фонду
регіонального розвитку (European Regional Development Fund)), спрямованої на
розвиток неперервного навчання працівників у країнах із найнижчими
показниками в цій галузі (Mignot, 2013).
На особливу увагу, з нашого погляду, заслуговує досвід найбільш
розвинених країн Європи, насамперед Великої Британії, Франції та Німеччини.
Щорічний звіт Ліцензованого інституту управління персоналом і кадрового
розвитку (Chartered Institute of Personnel and Development – CIPD), який уже
протягом сімнадцяти років публікує журнал «Learning and Development» (Learning
and Development, 2015) і який висвітлює сучасну практику й основні тенденції
розвитку корпоративної освіти у Великій Британії, свідчить, що ця галузь має
багато спільних рис із відповідною галуззю у США. Насамперед спільною рисою
ми вважаємо те, що функцію управління навчанням і розвитком персоналу в цій
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країні, як і у США, переважно виконує відділ управління людськими ресурсами.
Іншою виокремленою нами важливою спільною рисою є узгодження в цілому в
переважній більшості організацій корпоративного навчання з бізнес-стратегією
організації. Так, у Великій Британії лише 6 % організацій не виявляють такої
узгодженості й основними причинами цього називають брак чіткого розуміння
стратегії розвитку бізнесу, брак навчальних ресурсів та брак зацікавленості й
усвідомлення мети та можливостей корпоративного навчання з боку лідерів
бізнесу.
Примітно, що, як і у США, у Великій Британії більшість навчальної
діяльності реалізовується силами організації, найчастіше за допомогою навчання
на робочому місці (48 %), внутрішньокорпоративних навчальних програм (46 %),
коучингу та наставництва (mentoring) (32 %), які здійснюються керівниками
підрозділів

та

колегами.

Послугами

зовнішніх

провайдерів

переважно

користуються малі організації (з персоналом до п’ятдесяти чоловік). Це
здебільшого конференції, семінари та інші навчальні заходи, які використовують
37 % організацій, а також коучинг, який здійснюють зовнішні тренери. Звернімо
увагу й на деякі відмінності. Так, на відміну від Сполучених Штатів, де половина
навчальної діяльності здійснюється у формі аудиторного навчання з викладачем, а
інша половина – за допомогою комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, у
Великій Британії аудиторна форма залишається превалюючою. І хоча технології
тут використовують три чверті організацій, ступені використання їх у різних
компаніях дуже різні, і найбільшого поширення вони набули у великих за
розміром організаціях. Зазначимо, що третина компаній, які використовують
технології, на сучасному етапі здійснюють три чверті всієї навчальної діяльності
повністю у формі аудиторного навчання з викладачем. Решта дві третини
реалізовують за допомогою електронного та змішаного навчання менше чверті
своєї навчальної діяльності. Найбільш популярними є дистанційні курси, змішане
навчання, віртуальні класні кімнати, вебінари, мобільні технології, гейміфікація
або використання ігрових технологій (gamified learning). Значного поширення в
корпоративній освіті у Великій Британії набувають масові відкриті онлайн-курси
(massive open online courses – MOOCs), які також усе більше використовуються
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для навчання персоналу в американських компаніях (Sillak-Reisinger, 2017). У
обох країнах існує стійка тенденція до подальшого поширення комп’ютерних
технологій у навчанні, проте навчання з викладачем залишається надзвичайно
важливим. За результатами досліджень, однією із суттєвих перешкод у поширенні
технологій у корпоративній освіті є невпевненість компаній у своїй здатності їх
використовувати (абсолютно впевненими в цьому є лише чверть британських
організацій) (Learning and Development, 2015).
Ще однією спільною рисою корпоративної освіти в обох країнах є надання
компаніями навчальних послуг не лише своїм працівникам, а й іншим категоріям,
наприклад, студентам, клієнтам, іншим бажаючим. За результатами досліджень,
навчання для тих, хто не є працівниками компаній, здійснюють дві третини
британських організацій. Також спільною рисою корпоративної освіти у Великій
Британії та США ми вважаємо пріоритетність розвитку лідерства. Зокрема, у
Великій Британії поширена практика підготовки керівників підрозділів до
навчання працівників нижчих рівнів з метою підвищення ефективності їхньої
роботи. Зазначимо, що програми лідерства також широко пропонуються
закладами вищої освіти (Mukan, Havrylyuk, & Stolyarchuk, 2015). Програми Іншим
спільним пріоритетом в обох країнах є управління талантами (talent management),
яке здійснюють три п’ятих компаній (переважно великих) у Великій Британії. Як
правило, це внутрішньокорпоративні програми розвитку творчого потенціалу
кадрів, які використовують коучинг та наставництво. Звернімо увагу, що є певні
відмінності в розвитку корпоративної освіти між державним і приватним
секторами економіки у Великій Британії, зумовлені різними економічними
ситуаціями в них. Так, наприклад, більше половини підприємств державного
сектора доповідали про скорочення бюджетів на навчання у 2015 р., тоді як у
приватному секторі чверть підприємств збільшили й чверть підприємств
зменшили свої бюджети. Також у приватному секторі спостерігається зростання
чисельності персоналу, охопленого навчанням. Так, у тому ж році кількість
приватних підприємств, що збільшили чисельність учнів, була удвічі більшою від
кількості підприємств, що зменшили її. Крім того, більшість із них розширили
використання освітніх послуг зовнішніх освітніх провайдерів, а меншість його
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скоротили. У державному секторі, навпаки, удвічі більше компаній скоротили
чисельність навчального контингенту й використання послуг зовнішніх освітніх
партнерів, ніж збільшили їх. Водночас, незважаючи на розбіжності, в обох
секторах спостерігається спільна тенденція – до збільшення витрат на
використання технологій у навчанні (у 2015 р., наприклад, – на 30 %) (Learning
and Development, 2015).
У контексті нашого дослідження важливо наголосити, що найбільш
прогресивні надбання американської корпоративної освіти набувають швидкого
поширення в інших країнах світу. Так, якщо корпоративні університети спершу
були суто американським феноменом (у цій країні вони почали набувати
стрімкого поширення й розвитку в 1980-х рр.), то згодом вони виникли в інших
розвинених країнах світу, зокрема в Європі, наприкінці 1990-х рр. Однією з
перших країн, де виникла ця форма організації корпоративної освіти, стала
Німеччина, хоча тут корпоративні університети не такі численні, як у США, й
існують переважно у великих корпораціях. Так, станом на 2002 р. їх мали
вісімдесят із тисячі найбільших за товарообігом і 44 % з п’ятдесяти найбільших за
чисельністю

персоналу

компаній

Німеччини.

Одними

з

найперших

корпоративних університетів у цій країні стали DaimlerChrysler University та
Lufthansa School of Business (обидва засновані в 1998 р.). Порівняно з
американськими корпоративними університетами, насамперед спрямованими на
розвиток кваліфікацій працівників і таким чином збільшення продуктивності й
ефективності компанії (Fifth Annual Benchmarking, 2002, с. 23), відповідні заклади
в Німеччині створюються переважно з метою сприяння стратегічному розвитку
компанії-засновника

(щонайменше

41

%

корпоративних

університетів

стверджують, що їхнім основним спрямуванням є сприяння стратегічним змінам)
(Hilse, Nicolai, 2004).
Про стратегічну, інноваційну роль німецьких корпоративних університетів
свідчать різні показники, зокрема, те, на які цільові групи працівників спрямоване
внутрішньофірмове

навчання.

Вважають,

що

коли

учнівська

аудиторія

обмежується лише персоналом найнижчого рівня, то головним пріоритетом
навчальної діяльності є розвиток кваліфікації працівників. Натомість, якщо її
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метою є сприяння стратегічному розвитку компанії, то навчанням обов’язково
охоплюють управлінців найвищої ланки. Так, цільовою групою понад двох третин
(69,8 %) німецьких корпоративних університетів є топ-менеджмент. Майже такий
самий відсоток університетів (67,4 %) спрямовують своє навчання на розвиток
талановитих працівників із високим потенціалом. Примітно, що 46,5 % німецьких
університетів

навчають

також

працівників

інших

компаній,

зокрема

постачальників та клієнтів, оскільки, як наголошують у Trilogy University (Tichy,
2001), вони відіграють важливу роль у розвитку стратегії бізнесу. Іншим
важливим показником стратегічної ролі німецьких корпоративних університетів є
їхнє місце в ієрархічній структурі компанії. І хоча корпоративні університети в
Німеччині, так само, як і в Сполучених Штатах, незважаючи на свою стратегічну
роль, переважно (77 %) підпорядковуються департаменту управління людськими
ресурсами і лише в 7 % випадків – найвищому органу управління компанії (Див.
рис. 1.5.1), найвищі керівні органи відіграють велику роль у функціонуванні
корпоративних університетів. У 86 % випадків вони здійснюють контролюючу
функцію й виступають спонсором, у 83 % – консультантом, у 43 % – виконують
наглядову функцію, що свідчить про стратегічне значення цих закладів для
компаній. Крім того, керівництво корпоративних університетів перебуває на
високих посадах у німецьких компаніях: у 57 % випадків усього на один рівень, а
в 30 % – на два рівні нижчі за топ-менеджмент (Hilse, Nicolai, 2004).
Департамент управління людськими ресурсами
Інше підпорядкування
Вищий орган управління компанії
16%

7%

77%

Рис. 1.5.1. Спосіб підпорядкування корпоративного університету в
структурі компанії.
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Заслуговує

на

увагу

цікавий

досвід

законодавчого

забезпечення

корпоративної освіти у Франції, де з 1970-х рр. роботодавці зобов’язані
фінансувати професійне навчання працівників і на державному рівні створюються
й удосконалюються різні механізми, які сприяють його ефективному розвитку.
Так, відповідно до останніх змін у законодавстві (Labour Code, article L. 6111-1), з
1 січня 2015 р. кожний працівник повинен мати особистий реєстр обліку
навчальної діяльності (Personal Training Account), дійсний від початку трудової
кар’єри і до виходу на пенсію, навіть якщо він змінює роботу чи стає безробітним.
Така система прийшла на зміну попередній, створеній у 2003 р., яка називалась
«Індивідуальним правом на навчання» (Droit individuel à la formation, DIF) і
використовувалась рідко (Employers obligation to provide, 2017).
Відповідно до нового законодавства, кожен працівник отримує право на 24
години навчання щороку, який він працює (на повну зайнятість), до накопичення
ним в сумі 120 годин, а після того – 12 годин на рік, до накопичення 150 годин.
Якщо працівник задіяний на неповну зайнятість, години навчання для нього
нараховуються пропорційно до часу, який він пропрацював. Якщо для закінчення
навчального курсу працівникові не вистачає годин, різницю може покрити
роботодавець, сам працівник або біржа праці. Діють вимоги, за якими до реєстру
обліку навчальної діяльності можуть вноситися лише курси, які викладаються за
програмами,

що

передбачають

присвоєння

професійних

кваліфікацій

і

відповідають очікуваним у короткій та середній перспективі потребам економіки,
а також потребам працівників. Важливо, що раз на шість років компанії з
п’ятдесятьма й більшою кількістю робітників повинні здійснювати атестацію
всього персоналу, щоб потім її результати могли використовуватися для
оцінювання адекватності, достатності й корисності навчання для кожного
працівника. Якщо раніше роботодавці брали участь у фінансуванні програм
корпоративного навчання за допомогою внесків до державних освітніх фондів
(Tax Code, article 235 ter C), то від 2014 р. цю систему замінено на обов’язковий
податок у розмірі 1 % від витрат на заробітну плату для організацій, що налічують
десять і більше працівників, і 0,55 % для організацій зі штатом меншим, ніж
десять осіб (Employers obligation to provide, 2017).
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Потужна державна підтримка корпоративної освіти також характерна для
Канади. Її особливістю є різноманітність освітніх провайдерів і програм у кожній
із провінцій, у межах яких уряд і промисловість співпрацюють над розробленням,
реалізацією,

фінансуванням,

просуванням

та

оцінюванням

навчання

в

організаціях. Так, у провінції Квебек налічується понад триста програм,
створених з метою задоволення потреб бізнесу, промисловості та індивідуумів.
Програми спрямовані на розвиток компетентностей відповідно до 21 напряму в
межах професій, які найбільше потребують професійного навчання працівників.
Мережа освітніх закладів складається з сімдесяти шкіл, на базі яких
функціонують 174 навчальні центри. Крім того, існує три урядових і тридцять
приватних навчальних сайтів. Іншим прикладом підтримки корпоративної освіти
в Канаді є програма «Освітня ініціатива на робочому місці у провінції Нова
Шотландія» («Nova Scotia Workplace Education Initiative»), яка забезпечує
фінансування

й

підтримку

бізнесом

та

індустрією

реалізації

програм

розповсюдження грамотності та розвитку базових умінь і навичок. Програма
використовує соціальне партнерство між урядом, бізнесом та промисловістю й
спрямована на розвиток культури навчання на робочому місці. Ще в одній
канадській провінції, Онтаріо, Міністерство професійного навчання, коледжів та
університетів (Ministry of Training, Colleges and Universities) заснувало Фонд
секторальних

ініціатив

(Sector

Initiatives

Fund)

для

допомоги

галузям

промисловості й організаціям у розробленні програм, стандартів і матеріалів для
навчання персоналу. У провінції Острів Принца Едуарда розроблено Програму
навчання на робочому місці (Workplace Education PEI), спрямовану на розвиток
партнерства між бізнесом, профспілками й організаціями у визначенні навчальних
потреб та розробленні навчальних програм, що відповідають потребам
працівників. У провінції Британська Колумбія програму «SkillsPlus» було
започатковано у 2008 р. Вона охоплює низку стратегій для забезпечення
найважливіших навичок і навчання грамотності працюючих дорослих на основі
партнерства між бізнесом, трудовими ресурсами, освітою й урядом провінції (The
Development and State, 2008).
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Соціальне партнерство, так само, як і в Канаді, Європі та США, відіграє
особливу роль у корпоративній освіті Австралії. Співпраця можлива як між
компаніями, що ведуть спільний бізнес, так і між тими, що не є діловими
партнерами, проте мають спільну базу навчальних ресурсів, наприклад, між
бізнесовими структурами й університетами, технічними коледжами, асоціаціями
роботодавців тощо. Компанії, як правило, встановлюють партнерські зв’язки зі
своїми клієнтами, поставниками, іншими компаніями як у межах, так і за межами
галузі промисловості, у якій працюють. Серед основних чинників, що спонукають
австралійські компанії до спільного навчання своїх працівників, – насамперед
розширення наявних контактів із організаціями-партнерами, заощадження коштів
на навчання, розв’язання проблеми нестачі кадрів із необхідними кваліфікаціями,
розширення освітніх можливостей працівників, участь у спільних проектах разом
з іншими компаніями, отримання підтримки уряду та асоціацій роботодавців,
зміцнення партнерських зав’язків із компаніями-поставниками, зацікавленими в
підтримці обізнаних, підготовлених клієнтів, підвищення стандартів навчання та
вимог до рівня кваліфікації працівників. Результати дослідження показують, що в
межах такої співпраці компанії спільно використовують тренерів та інструкторів,
матеріально-технічну базу для навчання, курикулуми, навчальні матеріали,
матеріали для оцінювання результатів навчання. До переваг співпраці компаній у
навчанні, як зазначено у звіті Міністерства освіти, працевлаштування й
виробничих відносин Австралії (Cooney, Long, 2008). належать: більш цільове
спрямування навчання, його відповідність потребам конкретних організацій;
вужча спеціалізація програм технічного навчання; розширення можливостей
набуття професійного досвіду працівниками; розширення доступу працівників до
більш якісного навчання.
Значною самобутністю вирізняється корпоративна освіта в Японії, де, як
зазначає Наталія Пазюра, її вважають соціальним обов’язком компаній, і таке
ставлення сформувалося протягом тривалого часу під впливом національних та
культурних

чинників

(Пазюра,

2014).

Специфіка

й

особливе

значення

корпоративної освіти в цій країні насамперед зумовлені тим, що тут досі існує
традиційна система довічного найму, яка передбачає, що протягом усього свого
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кар’єрного життя працівник повинен постійно навчатися й розвиватися, щоб
відповідати швидкозмінним вимогам виробництва. І хоча в сучасних соціальноекономічних умовах довічний найм усе більше поступається місцем іншим типам
працевлаштування (зокрема, погодинній, тимчасовій та нерегулярній роботі),
навчання персоналу як найбільш важливого активу організацій у системі
високотехнологічного японського виробництва набуває все більшого значення. З
огляду на те, що навіть найкращі університети не здатні адекватно підготувати
фахівців до виконання професійних обов’язків на робочому місці, майже на всіх
підприємствах діють програми базової професійної підготовки для щойно
прийнятих на роботу випускників вищих навчальних закладів (Taira, Levine,
1986). Пріоритетного значення японські компанії надають підготовці постійного
персоналу компаній. Так, за даними Міністерства здоров’я, праці й добробуту
Японії, станом на 2007 р. систематичне навчання на робочому місці для постійних
працівників надавали 53,9 % організацій, навчання за межами робочого місця –
72,2 % компаній. Відповідні показники, що стосуються непостійного персоналу –
32,2 % та 37,9 %. У цілому більше двох третин японських компаній (65,8 %)
надають перевагу навчанню персоналу на робочому місці, 22,9 % вважають
найкращою формою підготовки працівників навчання за його межами (Пазюра,
2014; Report of the Research Association, 2007, с. 13).
Н. Пазюра звертає увагу на те, що професійна підготовка в Японії
диверсифікована за типами, термінами проведення та цільовими групами. Вона
передбачає базову або початкову підготовку для щойно прийнятих працівників,
підготовку для підвищення кваліфікації персоналу компанії з практичним
досвідом роботи та перенавчання працівників (Пазюра, 2014). Основою навчання
персоналу в цій країні є неформальна підготовка на робочому місці, яку тут
вважають більш ефективною, ніж дороге формальне професійне навчання (Taira,
Levine, 1986). Проте формальна освіта також відіграє важливу роль у розвитку
людських ресурсів Японії. Так, у 2007 р. її здобували 54,2 % працівників із
постійним і 28,7 % – з тимчасовим працевлаштуванням. У середньому загальна
кількість годин формального навчання на одного постійно працевлаштованого
працівника у 2008 р. склала 34,6 год., на одного тимчасово працевлаштованого
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працівника – 16,5 год. (Summary of Results, 2009). Найбільше працівників (43 %) у
2008 р. одержали підготовку, що забезпечувалася внутрішніми силами організації,
19 % відвідували навчання, запропоноване бізнесовими організаціями, 18 % –
приватними освітніми закладами, 7% – дочірніми компаніями, 5 % – виробниками
обладнання, 4 % – державними закладами професійного навчання, 1 % –
університетами та іншими закладами спеціалізованої підготовки (Yahata, 1994).
Фінансування внутрішньофірмової підготовки здійснюється роботодавцем і
вважається інвестицією в продуктивність підприємства. Проте навчання за
межами робочого місця часто оплачує сам працівник (Пазюра, 2014).
Загалом зазначимо, що корпоративна освіта у високорозвинених країнах
світу характеризується високим рівнем розвитку, оскільки їй приділяється значна
увага як на рівні держави, так і на рівні організацій. Виокремлюють дві основні
моделі корпоративної освіти – американську, яка також використовується в
Австралії, Канаді, Великій Британії та інших європейських країнах, і японську
(Журавлев, Кулапов, Сухарев, 1998). Ці моделі мають багато спільного. Зокрема,
обидві використовують як навчання внутрішніми силами організацій, так і
послуги зовнішніх освітніх провайдерів. Форми організації навчального процесу
також подібні – навчання може відбуватися як на робочому місці, так і за його
межами. Великі підприємства створюють власні системи навчання й розвитку
персоналу, окремі структури для здійснення освітньої діяльності, розробляють
навчальні програми та реалізовують їх із використанням сучасних інноваційних
технологій і методів навчання. Важливу роль в обох моделях відіграє партнерство
між бізнесовими структурами й освітніми закладами. Проте між ними все ж
існують

відмінності.

вузькоорієнтованою

Так,

американська

професійною

модель

підготовкою

вирізняється

персоналу,

більш

спрямованою

переважно на підвищення кваліфікації в межах тієї самої професійної діяльності,
тоді як японська модель забезпечує більш широку кваліфікацію персоналу, яка
сприяє підвищенню його мобільності та професійної адаптації, а в її основу
покладені моральні якості персоналу та відданість компанії.
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Висновки до розділу 1
Здійснений аналіз наукової літератури дав змогу виявити і проаналізувати
соціально-економічні детермінанти, які визначають інтенсивний розвиток
корпоративної освіти. До них належать: процеси глобалізації економіки та
інтеграції до світового соціально-економічного й освітнього простору, посилення
конкуренції між організаціями, бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій, виникнення «кризи компетентності», перехід до суспільства знань, де
освіта розглядається як інвестиція в людський капітал, що має визначальне
значення для економічного та соціального розвитку держави, суспільства,
організації; становлення економіки, що базується на знаннях, у якій критерієм
ефективності компаній є якість та швидкість генерації знань; формування
організацій, що навчаються, які створюють умови для неперервного навчання,
розвитку та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок персоналу з
метою підвищення ефективності компанії.
Філософськими засадами корпоративної освіти як складової освіти
дорослих є: лібералізм, який зосереджує увагу на гуманітарній складовій,
розвитку інтелектуального мислення, організаційного знання, професійному й
життєвому

досвіду;

прогресивізм,

що

утверджує

ідеї

прагматизму

в

корпоративній освіті, зосереджує основну увагу на потребах, досвіді тих, хто
навчається, на проблемному підході до навчання; біхевіоризм, за яким поведінка
людини визначається впливом зовнішнього середовища, непідвладного людині,
передбачає формулювання чіткої мети навчання й цілеспрямовану діяльність
заради її досягнення, має особливий вплив на корпоративну освіту, зокрема в
розробленні освітніх програм, визначенні ролі викладача в забезпеченні змін у
корпоративному середовищі; гуманізм із його ідеями про розвиток людини, її
прагнення до самореалізації, важливість мотивації дорослого в процесі навчання,
концепцією особистісно-орієнтованого навчання; критична, або радикальна,
філософія, яка розглядає корпоративну освіту як механізм радикальних змін та
розв’язання гострих корпоративних проблем.
Концепція дослідження ґрунтується на комплексі методологічних підходів,
базових ідеях і теоріях. У межах загальнонаукової методології використано:
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міждисциплінарний підхід, який уможливив цілісне й ґрунтовне розкриття
теоретичних і методологічних засад дослідження; системний підхід, що за
допомогою аналізу й синтезу елементів системи корпоративної освіти, їхніх
взаємозв’язків і взаємовпливів дав змогу розглянути корпоративну освіту як
цілісне явище, як елемент більш складної системи (неперервної освіти, освіти
дорослих).

Використання

синергетичного

підходу

дало

можливість

проаналізувати корпоративну освіту як самоорганізовану систему, для якої
характерні відкритість, нерівноважність, нелінійність і розвиток якої відбувається
за біфуркаційним сценарієм. Діяльнісний підхід дав змогу зосередитися на
психологічних

умовах

та

механізмах

корпоративного

навчання.

Системоутворювальними методологічними підходами в межах конкретнонаукової методології стали компетентнісно-контекстний підхід, що забезпечив
розгляд

корпоративної

освіти

результативно-цільовому,
технологічному

аспектах,

з

позицій

змістовому,
формування

компетентнісної

парадигми

операційно-діяльнісному
й

розвиток

компетентностей,

в
та
які

забезпечують і потреби організації, і потреби людини; суб’єктно-середовищний
підхід, що сприяв визначенню особливостей взаємодії та взаємовпливу
середовища (корпорації) та суб’єкта (персоналу корпорації, який навчається),
обґрунтуванню посилення практичної орієнтації навчання, його узгодженості з
корпоративними вимогами до підготовки й розвитку персоналу компанії;
аксіологічний підхід, який уможливив визначення ціннісно-смислових орієнтирів
у корпоративній освіті, функціонуванні організації, що навчається, дав змогу
розглядати корпоративну культуру як комплекс переконань, цінностей і норм, які
поділяються всіма членами організації. Акмеологічний підхід використовувався
для розв’язання проблем розвитку особистісної та соціальної зрілості й
професійно важливих якостей персоналу, визначення механізмів формування
самосвідомості персоналу компанії, потреби в самопізнанні, саморозвитку,
самореалізації, факторів, які сприяють чи заважають досягненню вершин у
професійній діяльності працівників організації. Андрагогічний підхід дав змогу
розглядати

персонал

компанії

як

суб’єктів

професійної

діяльності

й

корпоративного навчання. Праксіологічний підхід уможливив осмислення
феномену корпоративної освіти з погляду більш ефективного його використання в
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корпоративному середовищі, розкриття шляхів оптимізації діяльності тих, хто
навчається. Взаємозумовленість розглянутих вище наукових підходів до розгляду
проблеми

корпоративної

освіти

у

США

та

методологічних

принципів

(об’єктивності, системності, комплексності, детермінізму, розвитку) забезпечують
теоретико-методологічне підґрунтя її дослідження.
Теоретичні засади корпоративної освіти у США характеризуються
багатоаспектністю,
педагогічних,

поліконцептуальністю,

економічних,

соціологічних,

інтегруванням
психологічних

філософськоідей,

теорій

і

концепцій, зокрема, концепції суспільства знань, концепції освіти протягом
життя, теорії людського капіталу, теорії фірми, концепції управління людськими
ресурсами («модель відповідності», «гарвардська модель»), теорії організації, що
навчається, концепції організаційного розвитку, концепції управління знаннями,
психологічних теорій (теорії мотивації, теорії потреб, теорії гештальтпсихології,
теорії очікувань), теорії цільової орієнтації, теорії постановки мети, теорії
андрагогіки. Означені теорії та концепції стали підґрунтям функціонування й
розвитку корпоративної освіти у США.
У розвинених країнах світу розвитку корпоративної освіти приділяється
значна увага як на державному рівні, так і на рівні організацій. Виділяють
американську та японську моделі корпоративної освіти. Для американської моделі
корпоративної освіти, яка використовується в Канаді, Австралії, Великій Британії
та інших європейських країнах, властива більш вузькоорієнтована професійна
підготовка персоналу. В основу японської моделі корпоративної освіти покладено
моральні якості персоналу та відданість компанії, а основним завданням
корпоративної освіти в цій моделі є підвищення кваліфікації персоналу з метою
забезпечення його високої мобільності.
Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Литовченко,
2017f; Литовченко, 2015e; Литовченко, 2016h; Литовченко, 2016f; Lytovchenko,
2016c; Литовченко, 2015b; Литовченко, 2016a; Литовченко, 2016e; Литовченко,
2017n; Lytovchenko, Ogienko, 2017a; Lytovchenko, Ogienko, 2014.
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ
У розділі сформовано та схарактеризовано поняттєво-термінологічний
апарат,

який

становить

теоретико-методологічну

основу

дослідження

корпоративної освіти у США; розкрито сутність корпоративної освіти як:
складової освіти дорослих; механізму функціонування організації, що навчається,
педагогічного явища. З’ясовано специфіку корпоративної освіти в контексті
розвитку людських ресурсів корпорації.

2.1. Сутність корпоративної освіти як складової освіти дорослих
Дослідження теорії і практики корпоративної освіти у США потребує
визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, для систематизації
якого охарактеризуємо зв’язки між основними поняттями, що використовуються в
роботі. Адже саме «поняттєво-термінологічне оформлення … характеризує
результати, рівень теоретичного осмислення певної сфери об’єктивної дійсності
та сприяє розкриттю її сутності, предмета, провідної системотвірної ідеї. У
підсумку окремі відомості та факти набувають форми наукової системи,
конкретизується проблема дослідження, визначаються шляхи та методи її
практичного вирішення» (Лісова, 2005, с. 14)
Для уникнення термінологічної плутанини надзвичайно важливо дати чітке
визначення базових термінів дослідження, що можливо зробити лише на основі
ґрунтовного аналізу наукових джерел та ретельного добору мовних засобів, які
дають змогу чітко визначити межі понятійного апарату дослідження, встановити
смислові зв’язки між одиницями, які його складають, запобігти неоднозначному
тлумаченню їх, знайти адекватні відповідники іншомовних понять у рідній мові.
На

необхідності

виявлення

семантичних

зв’язків

та

встановлення

ієрархічної структури системи понять наголошує Д. Чернілевський (2004).
В. Стрельніков (2005) радить будувати семантичні поля, для чого пропонує
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«виявити серед розмаїття понять ті, які можна назвати основними, а також
простежити, як між собою пов’язані основні й допоміжні поняття» (с. 17).
Семантичними полями називають структуровані системи, які складаються з ядра
та периферії. У ядрі містяться найважливіші слова, а на периферії –
функціонально менш важливі (Привалова, 2005, с. 123). Логічне структурування
понять категоріального апарату, визначення основних та периферійних термінів,
частоти вживання їх, уточнення та доповнення їхнього змісту дають змогу глибше
осмислити й повніше проаналізувати досліджуване явище.
Для забезпечення цілісності уявлення про об’єкт і предмет нашого
дослідження та з огляду на його міждисциплінарний характер при визначенні та
аналізі поняттєво-категоріального апарату ми будемо дотримуватися певної
логіки викладу, певних вимог та базуватися на тому, що фундаментальні поняття,
які

обґрунтовують

проблемне

поле

дослідження,

повинні

бути

загальновживаними та становити основу структури поняттєво-категоріального
апарату; базові поняття будуть розміщені в певній ієрархії відповідно до їхньої
вагомості; буде показано взаємозв’язок між ними.
Вважаємо, що фундаментальними поняттями дослідження, які утворюють
смислову структуру поняттєво-категоріального апарату, є поняття «освіта» й
«корпорація» (Рис. 2.1.1). Інші поняття («освіта дорослих», «неперервна
професійна освіта дорослих», «організація, що навчається», «корпоративне
навчання», «корпоративна компетентність», «корпоративний університет» тощо)
розглядаються як похідні він них, що надає їм нових сутнісних ознак.

Освіта

Корпоративна
освіта

Корпорація

Рис. 2.1.1. Фундаментальні поняття дослідження.
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Разом з тим аналіз наукової літератури свідчить, що досі немає єдиного
погляду на визначення зазначених понять, що зумовлюється їхньою складністю та
багатоаспектністю.
Вагомий внесок у дослідження сутності феномену освіти зробили українські
(В. Андрущенко (2004), С. Гончаренко (2008), І. Зязюн (2002), В. Кремень (2007),
В. Луговий (2007), Н. Ничкало (2015b) та ін.) та зарубіжні (А. Томас (Thomas,
1991), Л. Брайсон (Bryson, 1936), П. Кумбс (Coombs, Prosser, & Ahmed, 1973),
Б. Блум (Bloom, Krathwohl, & Masia, 1956), Д. Уілсон (Wilson, 2012), Гарольд
Содерквіст (Soderquist, 1964) та ін.) дослідники, які розглянули його на
теоретичному, методологічному, ретроспективному, проективному та інших
рівнях. Результати аналізу поняття «освіта» свідчать про його багатогранність та
поліфункціональність, а взаємозв’язок таких його складових, як цінність, система,
процес і результат, дають змогу зрозуміти сутність освіти як складного
культурного феномену (Гершунский, 2002, с. 74), здатного «тримати руку на
пульсі людських цінностей та ідеалів, індивідуального й суспільного світогляду»
(Гершунский, 2002, c. 147); «невпинного цілеспрямованого засвоєння людиною
соціокультурного досвіду з використанням усіх ланок діючої освітньої системи»
(Зязюн, 2000, с. 13); процесу й результату вдосконалення здібностей і поведінки
особи, завдяки яким вона досягає соціальної зрілості й особистісного зростання
(Records of the General, 1978); сукупності систематизованих знань, умінь та
навичок, поглядів та переконань, а також певного рівня розвитку пізнавальних
сил та практичної підготовки, набутих у результаті навчання в навчальному
закладі чи шляхом самоосвіти (Гончаренко, 2008). Останнє тлумачення близьке
до розуміння освіти американськими вченими. Так, Бенджамін Блум (Bloom,
Krathwohl, & Masia, 1956) наголошує на важливості результатів освіти і вважає,
що це поняття охоплює знання, навички, вміння та установки. Джон Уілсон
(Wilson, 2012) звертає увагу на те, що традиційно освіту завжди пов’язували зі
школами, коледжами та університетами. Г. Содерквіст (Soderquist, 1964)
наголошує, що визначальною метою освіти є розвиток самосвідомості людини та
її прагнення до досягнення автентичності.
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На нашу думку, актуальним залишається розуміння освіти американським
дослідником Джоном Дьюї, який вважає її експериментальним процесом, що
сприяє подоланню проблемних ситуацій у дорослої людини під час взаємодії з
навколишнім середовищем. Саме освіта сприяє набуттю людиною досвіду
взаємодії «в рефлексивній манері» (Dewey, 1904, c. 15).
Привертає увагу визначення поняття «освіта» у Міжнародній стандартній
кваліфікації освіти (МСКО) ЮНЕСКО, де вона розглядається як організований та
стійкий процес комунікації, який породжує навчання як цілеспрямовані та
систематичні дії, спрямовані на задоволення освітніх потреб (UNESСO, 1997b, c. 9).
У контексті нашого дослідження на особливу увагу заслуговує визначення
поняття «освіта», зроблене Комісією з працевлаштування (Manpower Services
Commission), яка розглядає освіту як «діяльність, спрямовану на розвиток знань,
умінь, навичок, моральних цінностей та розумінь, необхідних в усіх сферах
життя, а не лише знань і навичок, що належать до певної, обмеженої сфери
діяльності. Мета освіти – забезпечити умови, необхідні молодим людям і
дорослим для розвитку розуміння традицій та ідей, що впливають на суспільство,
у якому вони живуть, дають їм змогу зробити внесок у нього. Вона передбачає
вивчення рідної культури та законів природи, а також опанування мовних та
інших умінь і навичок, основоположних для навчання, особистісного розвитку,
творчості й комунікації» (Glossary of Training Terms, 1981, c. 62). Тобто
наголошується на важливості та необхідності неперервної освіти, яка після
доповіді Е. Форе (Faure, 1972) на Генеральній конференції ЮНЕСКО в 1972 р.
стала домінуючою концепцією розвитку освіти.
Наші розвідки свідчать, що філософсько-педагогічні ідеї концепції
неперервної освіти мають глибоке коріння та розроблялися такими вченими, як
Джон Вінсент (Vincent, 1886), Рональд Ґросс (Gross, 1977), Равіндра Дейв (Dave,
1975), Пітер Джарвіс (Jarvis, 2010), Артур Кроплі (Cropley, 1980), М. Ноулз
(Knowles, 2002), Шаран Мерріам та Лора Бірема (Merriam, Bierema, 2013), Стівен
Шмідт (Schmidt, 2016) та ін. Ми згодні з дослідниками, що дуже складно
сформулювати

єдине

визначення

неперервної

освіти,

з

огляду

на

її

багатофункціональність та багатовимірність. У наш час є ціла низка термінів, які
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позначають неперервну освіту, зокрема, «освіта протягом життя» (lіfelong
eduсatіon), «перманентна освіта» (permanent education), «післядипломна освіта»
(postgraduate eduсatіon), «повторювана освіта» (recurrent education), «неперервна
освіта» (continuing education), «освіта дорослих» (adult education), «компенсаторна
освіта» (remedіal eduсatіon) тощо (Сорокоумова, 1994). Звернімо увагу, що у США
найбільш поширеним є поняття «освіта протягом життя» (lіfelong eduсatіon).
Термінологічний аналіз поняття «неперервна освіта» дав змогу з’ясувати,
що неперервна освіта розглядається як механізм, що посилює вплив освіти на
суспільство; інструмент зміни способу життя людини; адекватна відповідь на
динамічні соціальні зміни; підхід до економічного та соціального процвітання
(Kidd, 1978, с. 34); процес соціального, особистісного, а також професійного
розвитку індивіда протягом життя, який сприяє підвищенню якості життя як
індивіда, так і суспільства» (Dave, Cropley, 1976, c. 34); процес, який відбувається
протягом життя, передбачає розвиток творчого потенціалу особистості та
всебічне збагачення її духовного світу, забезпечує цілеспрямовану систематичну
пізнавальну діяльність людини щодо засвоєння і вдосконалення знань, умінь і
навичок, одержаних у загальних і спеціальних установах, а також шляхом
самоосвіти (Енциклопедія освіти, 2008, c. 10).
Проведений нами аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених
показує, що вони виокремлюють три моделі неперервної освіти: освіта протягом
життя, освіта дорослих, неперервна професійна освіта (Абрамова, 2011).
Зауважимо, що поняття «освіта дорослих» є більш вузьким порівняно з поняттям
«освіта протягом життя», оскільки воно стосується лише дорослої людини.
Багатогранність поняття «доросла людина» зумовлює дебати та дискусії в
науковому світі навколо того, кого слід вважати дорослим та за якими критеріями
необхідно визначати категорію дорослості. Наприклад, Олена Огієнко (2008)
зазначає, що «… межі вікових періодів визначаються соціальними та
економічними факторами, історичними подіями, етнічною належністю та
середовищем, у якому живе й розвивається особистість» (с. 90).
У Сполучених Штатах Америки термін «доросла людина» увійшов у
вжиток на початку XX ст., хоча виник значно раніше, а саме після Громадянської
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війни (1861–1865) між промисловою Північчю країни та рабовласницьким
Півднем. У різні часи зміст, який у нього вкладало суспільство, змінювався, і
єдиного підходу до визначення дорослості немає навіть тепер. Деякі дефініції
базуються на критерії віку, інші – на критерії сформованості людини. Так, у
Законі про інновації та можливості трудових ресурсів (Workforce Innovation and
Opportunity Act, 2014 р.), головному законодавчому документі у сфері формування
трудових ресурсів, визначено, що доросла людина – це особа, яка досягла
вісімнадцятирічного віку. Водночас, відповідно до Закону про освіту дорослих та
сімейну грамотність (Adult Education and Family Literacy Act), що є розділом II
того самого Закону про інновації та можливості трудових ресурсів і вважається
основним правовим документом, який регулює освіту дорослих у США
(Workforce Innovation and Opportunity Act, 2014), право на участь у програмах, які
ним фінансуються, мають особи, які досягли шістнадцятирічного віку. Це дає
підстави експертам стверджувати, що, відповідно до чинного американського
законодавства, саме в такому віці настає дорослість (UNESCO Institute for Lifelong
Learning, 2009; UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2014).
В американській науковій літературі поняття дорослості розглядається з
різних точок зору: фізіологічної, психологічної, соціальної тощо. Одна з найбільш
повних дефініцій належить М. Ноулзу, який розглядав чотири можливих
визначення дорослості. За його словами, «… існує фізіологічне визначення:
досягнення

віку,

коли

з’являється

репродуктивна

функція».

Науковець

зауважував, що воно «змінюється від епохи до епохи, від культури до культури,
від індивіда до індивіда (і, можливо, від статі до статі)». Далі він розглядає
дорослість у правовій площині, звертаючи увагу на те, що є різноманітні
юридичні дефініції, які визначають вік, що дає право брати участь у голосуванні,
керувати

транспортним

встановлюють

вік,

який

засобом,
визначає

вживати

спиртні

правовий

статус

напої.

Вони

також

неповнолітнього

й

повнолітнього злочинця, шлюбний вік і т. ін. Але й у цих визначеннях,
підкреслює вчений, «є значні відмінності між державами та епохами». Тому в
галузі освіти М. Ноулз (Knowles, 1980) вважає за доцільне використовувати
соціальне визначення, а саме, що «… людина доросла настільки, наскільки вона
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виконує соціальні ролі, типові для тих, кого в цьому суспільстві вважають
дорослими, – ролі працівника, чоловіка чи дружини, батька чи матері,
відповідального громадянина, солдата й т. ін.», і психологічне визначення, а саме,
що

«…

людина

відповідальною

за

доросла
своє

настільки,

життя»

наскільки

(c. 24).

Отже,

вона

усвідомлює

«доросла»

себе

поведінка

і

самосвідомість людини, тобто усвідомлення нею своєї самостійності та
самоспрямованості, – це два критерії, які М. Ноулз виокремлює як основні у
визначенні дорослої людини.
Важко не погодитися з Марком Теннантом (Mark Tennant), який наголошує
на тому, що «особливості освіти дорослих значною мірою ґрунтуються на
особливостях дорослої людини» (Tennant, Pogson, 1995, c. 69).
У Сполучених Штатах Америки освіта дорослих стала окремою освітньою
галуззю в 1920-х рр., насамперед завдяки сприянню Корпорації Карнегі та
заснованій нею в 1926 р. Американській асоціації освіти дорослих, першій і
головній громадській організації в цій сфері. Одне з найбільш ранніх визначень
було зроблене Мері Елай (Ely, 1936), яка характеризує її як галузь, що має свою
соціальну мету, історію, організації, спеціалізовані програми, зміст, методи,
викладачів. Зазначимо, що на початку XX ст. освіту дорослих не пов’язували з
трудовою діяльністю й розглядали переважно як загальнокультурну, додаткову
освіту. На цьому, зокрема, наголошував Едуард Ліндеман (Lindeman, 1926), який
стверджував, що «освіта дорослих … починається там, де закінчується
професійна освіта» (c. 5).
Проте з розвитком науково-технічного прогресу та нагальною необхідністю
професійного навчання людей дорослого віку термін «освіта дорослих» набуває
більш широкого значення й охоплює, за словами Шаран Мерріам та Ральфа
Брокетта (Merriam, Brockett, 2007), «будь-яку організовану освітню діяльність»
дорослих, «дії, спеціально призначені для здійснення навчання людей, чий вік,
соціальні ролі або самосприйняття характеризують їх як дорослих» (c. 4, 7).
Найбільш комплексно тлумачить поняття «освіта дорослих» М. Ноулз, який
розглядає три його значення. «У найширшому сенсі цей термін описує процес –
процес навчання дорослих. У цьому сенсі він охоплює практично всі дії дорослих
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чоловіків та жінок, за допомогою яких вони набувають нових знань, умінь та
навичок, соціальних установок, інтересів та цінностей. У більш технічному
значенні термін «освіта дорослих» описує систему організованих видів діяльності
багатьох різноманітних закладів для здійснення конкретної освітньої мети. У
цьому сенсі він охоплює всі організовані заняття, навчальні групи, лекторії,
конференції, установи, семінари, заочні курси, у яких беруть участь американські
дорослі. Третє значення поєднує всі ці процеси та види діяльності в ідею про рух
або галузь соціальної практики» (Knowles, 1980, c. 25).
Звернімо увагу на визначення поняття «освіта дорослих», запропоноване на
П’ятій міжнародній конференції з освіти дорослих (Гамбург, 1997): освіта
дорослих – це будь-яка організована та підтримувана впродовж певного часу
освітня діяльність, спрямована на розвиток знань, навичок,

потреб у період

самостійного життя людини (Fifth International Conference, 1997a).
У контексті нашого дослідження привертає увагу визначення «освіти
дорослих» як організованого освітнього процесу, який дає змогу дорослій людині
набути нових навичок, компетентностей або характеристик; містить усі типи
освіти, акредитовані та без акредитації: формальну, неформальну, інформальну
(Powell, Smith, & Reakes, 2003).
Осмислення сутності формальної, неформальної та інформальної освіти
дорослих дали змогу дійти висновку про їхній тісний взаємозв’язок (Рис. 2.1.2).
Формальна
освіта
дорослих
Неформальна
освіта
дорослих

Інформальна
освіта
дорослих

Рис. 2.1.2. Типи освіти дорослих та взаємозв’язок між ними.
Так, формальна освіта дорослих характеризується наявністю чіткої
структури, навчальної програми, викладача, загальновизнаного диплома. Проте
без загальновизнаного диплома вона стає неформальною освітою.
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Досліджуючи особливості неформальної освіти дорослих, Жак Аллак поряд
із параформальною освітою (освітою «другого шансу» для тих, хто не закінчив
школу), народною освітою (спрямованою на задоволення потреб маргінальних
груп населення), освітою для особистісного самовдосконалення наголошує на
неформальній професійній освіті дорослих (яка пропонується фірмами та іншими
провайдерами) (Аллак, 1993).
На нашу думку, такий підхід до класифікації видів неформальної освіти
дорослих може стати предметом окремої дискусії, однак він дає підстави
стверджувати, що неформальна освіта дорослих – сукупність двох підсистем:
професійноорієнтованої (неформальна професійна освіта) та загальнокультурної
(неформальна непрофесійна освіта чи ліберальна освіта).
У контексті нашого дослідження особливе значення має визначення поняття
«неперервна професійна освіта дорослих». Американський дослідник Т. Шульц
(Schultz, 2013) розглядає його як процес інвестування в трудові ресурси, як
«галузь промисловості», яка «виробляє» капітал із тривалим терміном служіння,
оскільки дає можливість отримувати прибуток. Такий підхід дає змогу розглядати
неперервну професійну освіту дорослих як важливий механізм досягнення
відповідності між вимогами ринку праці (корпорації, фірми) та швидкою
адаптацією до нових вимог, кваліфікацій.
Підсумовуючи, зазначимо, що визначення понять «освіта», «неперервна
освіта», «доросла людина», «освіта дорослих», «неперервна професійна освіта
дорослих» дали нам змогу здійснювати аналіз корпоративної освіти як складової
освіти дорослих у США.

2.2. Сутність і специфіка корпоративної освіти в контексті розвитку
людських ресурсів корпорації
Для здійснення нашого дослідження необхідно визначити поняття
«корпорація» (від лат. corporatio – об’єднання). Воно належить до економічної
сфери й тлумачиться в словниках як замкнена група осіб, об’єднана
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вузькофаховими, становими та іншими інтересами (Васильєва, & Друченко, &
Дудко, 1973), об’єднання, товариство, союз (особливо на основі приватногрупових цехових інтересів) (Лёхин, Петров, 1955), велика компанія або група
компаній, які діють спільно, як єдина організація (Summers, 2003). В українському
законодавстві це договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих,
наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням
ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління корпорації (Господарський кодекс України, 2016).
В американському законодавстві корпорація є юридичною особою і може
бути позивачем або відповідачем у суді, може укладати контракти від свого імені,
може мати приватну власність. Однією з принципових характеристик корпорації є
обмежена відповідальність її акціонерів. Акціонери корпорації, як правило, не
несуть персональної відповідальності за зобов’язаннями та заборгованістю
корпорації (Бернхем, 1999, с. 481).
Рональд Коломбо (Colombo, 2015) виокремлює п’ять характерних рис
корпорацій у США, які відрізняють їх від інших об’єднань та комерційних
підприємств: обмежена відповідальність акціонерів; відносна легкість відчуження
часток у статутному капіталі; усі ознаки юридичної особи; відокремлення
засновників корпорації від органів управління; безстроковий термін існування.
Висловлюючись про суспільну значимість корпорацій, Джоел Бейкан
(Bakan, 2004) стверджує, що великі бізнесові корпорації, які є характерним і
невід’ємним атрибутом сьогоднішньої ринкової економіки, за останні 150 років
перетворилися з відносно незрозумілого явища на домінуючу економічну
інституцію у світі. Тепер корпорації керують нашим життям. Вони визначають те,
що ми їмо, що ми дивимося, у що ми вдягаємося, де ми працюємо, що ми робимо.
Нас неминуче оточує їхня культура, іконографія та ідеологія.
П. Друкер (Drucker, 2008) визначає відносини між корпорацією та
суспільством у різних площинах. Зокрема, він зазначає, що, з погляду права,
корпорація – це продукт, створений державою і в інтересах суспільства наділений
правосуб’єктністю, юридичними правами та привілеями. З політичного погляду,
корпорація – це інституція чи організоване товариство, яке повинно виконувати
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основні соціальні завдання. З погляду економіки, корпорація – це одиниця, у якій
наші промислові ресурси організовані з метою ефективного виробництва. У якій
би площині її не розглядали, велика корпорація – це інструмент і орган
суспільства. Таким чином, суспільство повинно вимагати від корпорацій, щоб у
процесі забезпечення своїх потреб у виживанні й функціонуванні вони
виконували конкретні необхідні для суспільства економічні функції. Це мусить
стати змістом їхнього існування.
Стівен Боттомлі (Bottomley, 2007) наголошує на тому, що важливість
корпорацій у сучасному суспільстві не обмежується сектором приватного бізнесу.
Корпоративні форми організацій зараз досить поширені в некомерційній сфері, у
тому числі серед громадських, релігійних, спортивних, освітніх, професійних,
благодійних організацій.
Проведений нами аналіз наукових джерел показує, що у США термін
«корпорація» використовується дуже широко і корпорацією може називатися
будь-яка організація (Ackoff, 1999). Тобто значення терміна «корпорація»
виходить за межі чіткого юридичного визначення і вживається як синонім до
понять «організація», «компанія», «фірма», «підприємство», «підприємницька
структура». У цьому контексті ми також вважаємо за доцільне у своїй роботі
дотримуватися

такого

тлумачення зазначених понять і

вживати їх як

взаємозамінні терміни, оскільки принципове значення мають не правові
особливості функціонування цих суб’єктів економічної діяльності, а дослідження
процесів навчання з метою забезпечення їхньої конкурентоспроможності.
Доречно зазначити, що в умовах формування нової економіки – економіки,
заснованої

на

знаннях,

–

успішність

функціонування

корпорації,

її

конкурентоспроможність усе більше залежать від створення й поширення знань,
носієм яких є люди. Тому визначальним ресурсом сучасної корпорації є людські
ресурси. Це потребує конкретизації таких понять, як «економіка, що базується на
знаннях», «людський капітал», «людські ресурси», «управління людськими
ресурсами», «розвиток людських ресурсів».
Наші розвідки переконують, що поняття «економіка, заснована на знаннях»
(knowledge – based economy) досить широко використовується в сучасній науковій
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літературі. Воно тлумачиться як новий тип економіки, у якій знання стають
головним фактором її розвитку, а виробництво знань – основним джерелом її
зростання (Neef, 1998); економіка, що поєднує в собі риси постіндустріальної,
мережевої, інформаційної та інноваційної економік (Яковенко, 2010); економіка, що
створює, розповсюджує та використовує знання для прискорення свого зростання та
підвищення

конкурентоспроможності

(Пудовина,

2014);

економіка,

яка

безпосередньо базується на виробництві, розподілі й використанні знань та
інформації

(The

knowledge-based

economy,

1996).

Звідси

зрозуміло,

що

життєздатність та конкурентоспроможність сучасних корпорацій залежить від знань
і людського капіталу, а відтак доречним є звернення до поняття «людський капітал».
Хоча вперше поняття «людський капітал» вжив у 1928 р. англійський
економіст Артур Піґу (Pigou, 1920), який вважав, що країна може швидко
примножити свої реальні ресурси, перетворивши молодих людей на продуктивну
силу (c. 30), цілісну концепцію людського капіталу було розроблено Т. Шульцом та
Г. Беккером на початку 60-х років XX ст. Теодор Шульц (Schultz, 1971) пояснював,
що слово «людський» вживається тому, що термін застосовується до людей, а
«капітал» – оскільки йдеться про те, що вони є джерелом майбутніх прибутків.
Аналіз наукової літератури свідчить, що немає єдності у визначенні поняття
«людський капітал». Так, Г. Беккер (1993) розглядає його як сукупність
природжених здібностей і набутих знань, навичок та мотивацій, використання
яких сприяє збільшенню прибутків (на рівні індивіда, підприємства чи
суспільства); за Т. Шульцом (Schultz, 1971), це сукупність знань і кваліфікацій,
що виконують подвійну функцію – засобу виробництва і предмета тривалого
використання; У. Боуен (Bowen, 1968) розглядає його як систему набутих знань,
навичок, мотивацій і енергії людини, які використовуються з метою виробництва
товарів і послуг; С. Фішер наголошує на таких його важливих складових, як
природні здібності, талант, освіта, набуті кваліфікації (Фишер, Дорнбуш, &
Шмалензи, 1998); Фріц Мечлап (Machlup, 2016) зосереджує увагу на важливості
такого компонента, як удосконалення інтелектуальних та розумових здібностей
людини, завдяки чому вона здатна продуктивніше працювати; Гассо Бартелс
(Bartels, 1999) пропонує розглядати людський капітал як сукупність економічно
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важливих здібностей, знань, навичок, форм поведінки

особистості, що

застосовуються у її практичній діяльності.
Незважаючи на відмінність підходів до визначення поняття «людський
капітал», у них є багато спільного, завдяки чому можна дати інтегроване
визначення в широкому значенні: людський капітал – це «сформований або
розвинений у результаті інвестицій в освіту, професійну підготовку й
накопичений людиною певний запас здоров’я, виробничих і загальнолюдських
знань, навичок, здібностей, умінь, які дають їй змогу успішно виконувати свою
професійну діяльність і які доцільно використовувати для одержання корисного
результату, зростання продуктивності праці й ефективності виробництва».
Людський капітал впливає на зростання доходів його власника, прибутку
підприємства й національного доходу країни (Давидюк, 2010, с. 64). У вузькому
значенні, на рівні корпорації, людський капітал – це сукупна кваліфікація та
професійні компетенції всього персоналу корпорації, а також її досягнення в
ефективній організації праці та розвитку персоналу (Грішнова, 2014).
Джон Уілсон (Wilson, 2012) виокремлює джерела розвитку людського
капіталу в корпоративній практиці США (Див. рис. 2.2.1) (с. 12).

Добровільні та засновані
місцевими громадами
групи

Виховання здорового
Способу життя

Професійна

підготовка

Подальша
освіта

Самостійне навчання

Інформальне навчання

Університети

Навчання на
виробництві

Електронне

Коледжі

Школи

Неформальне навчання

навчання

Рис. 2.2.1. Джерела розвитку людського капіталу в корпоративній практиці
Америки.
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Зауважимо, що поняття «людський капітал» тісно пов’язане з поняттям
«інтелектуальний капітал», який визначають як «нагромаджений людиною та
сформований на основі інвестицій запас здоров’я, знань, навичок, творчих
здібностей, який зумовлює створення продукту нової якості й, за умов
використання в суспільному виробництві, забезпечує індивіду отримання доходу
та сприяє зростанню суспільної продуктивності праці, прогресу й відповідним
якісним перетворенням у межах соціальної економічної системи» (Шкурупій,
2005, с. 22). Разом із тим поняття «людський капітал» є взаємодоповнюючим із
поняттям «соціальний капітал», який розуміють як сукупність інформації, ідей,
знань, отриманих у процесі реалізації стосунків всередині та за межами
корпорації, що не лише сприяють успішній передачі знань та інформації в
компанії, а й безпосередньо впливають на фінансові показники діяльності
корпорації (Денисова, 2006, с. 33).
Проте теорія людського капіталу широко не застосовується в практиці через
складність визначення «інвентарної вартості» окремого працівника, оскільки
продуктивність людини визначається не так затратами на навчання, як її
природними здібностями. Отже, саме природні здібності розглядають як
стартовий людський ресурс, який може бути значно збільшений завдяки
інвестиціям у навчання й виховання. Проте, безумовно, теорія людського капіталу
мала велике значення в процесі формулювання ідеї про цінність людських
ресурсів в організації (Денисова, 2006, с. 17). Саме тому в 70 – 80-х роках ХХ ст. в
американському менеджменті виникли й усталилися терміни «людські ресурси»
(«human recourses») та «управління людськими ресурсами» («human resource
management»). Вони також стали витісняти терміни «персонал» і «управління
персоналом». Категоріальний статус зазначених понять досі залишається
остаточно не визначеним.
Серед учених, що наприкінці 1960-х років уперше заговорили про розвиток
людських ресурсів, був Леонард Недлер (Nadler, 2010), який розумів його як низку
організованих дій, спрямованих на зміну професійної поведінки. Якщо на початку
завданням системи розвитку людських ресурсів вважали лише навчання персоналу,
то згодом його стали пов’язувати зі стратегією розвитку організації, а саме зі
стратегічним управлінням навчанням працівників, яке забезпечує максимальне
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використання їхніх знань, навичок та досвіду для реалізації мети організації
(Garavan, 1991, c. 17). Зазначимо, що термін «розвиток людських ресурсів»
використовується переважно в країнах західного світу, зокрема в Європі та США, і
дотепер серед учених немає узгодженої думки щодо його тлумачення.
Наші розвідки свідчать, що дослідники розуміють «людські ресурси» як
сукупність трудових, інтелектуальних, творчих, підприємницьких здібностей і
моральних якостей працівників, раціональне формування, використання й
розвиток яких забезпечує ефективність і конкурентоспроможність організації в
ринковому середовищі (Лукиных, 2005). Тобто поняття «людські ресурси»
наголошує на ролі та значенні людини в корпорації, необхідності пошуку
ефективних шляхів управління людьми та їхнім розвитком.
Вважаємо за доцільне розглянути значення поняття «розвиток людських
ресурсів» (Human resource development – HRD), у яке різні вчені в різні часи
вкладали різний зміст. Уперше поняття «розвиток людських ресурсів» було вжито
Фредеріком Гарбісоном та Чарльзом Маєрсом (Harbison, Myers, 1964), які
розуміли його як «процес накопичення знань, набуття навичок та здібностей усіма
людьми в суспільстві. З погляду економіки, його можна описати як накопичення
людського капіталу та ефективне інвестування його в розвиток економіки. З
політичного погляду, розвиток людських ресурсів забезпечує підготовку людей
для участі в політичних процесах як громадян демократичного суспільства. У
суспільній та культурній площині розвиток людських ресурсів покликаний
допомагати людям жити повнішим, багатшим життям… Коротше кажучи, процес
розвитку людських ресурсів відчиняє двері модернізації» (с. 2).
Поступово

зміст

цього

поняття

модифікується

й

набуває

нового

наповнення, обов’язково долучаючи аспект розвитку організації. Наприклад,
Розмарі Гаррісон та Джозеф Кессельс (Harrison, Kessels, 2004) дають таке
визначення: «Розвиток людських ресурсів як процес, що відбувається в
організації, передбачає майстерне планування та фасилітацію різноманітних
процесів формального й неформального навчання, управління знаннями та інших
видів діяльності, що відбуваються переважно, але не обов’язково на робочому
місці й передбачають сприяння розвитку організації та особистісного потенціалу
індивідуумів на основі розвитку компетентності, адаптивності, співпраці та
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створення знань усіма тими, хто працює в організації» (c. 4–5). Девід Манкін
(Mankin, 2009) конкретизує ці види діяльності й зазначає, що «розвиток людських
ресурсів охоплює цілу низку процесів, пов’язаних із навчанням: підготовку,
навчання й розвиток, навчання на робочому місці, підвищення кваліфікації,
планування кар’єри, навчання протягом життя, розвиток організації, управління
знаннями» (c. 6). Патриція МакЛаган (McLaga, 1989) розглядає розвиток
людських ресурсів як сукупність процесів навчання й розвитку працівника та його
кар’єри, розвитку організації з метою підвищення ефективності роботи кожного
окремого працівника, групи й організації в цілому.
Сучасне розуміння цього поняття, з нашого погляду, найбільш усебічно й
ґрунтовно висвітлено у визначенні Боба Гамліна та Джима Стюарта (Hamlin,
Stewart, 2010), відповідно до якого «розвиток людських ресурсів охоплює
сплановану діяльність, процеси та/або заходи, які ставлять за мету покращувати
організаційне й індивідуальне навчання, розвивати людський потенціал,
підвищувати або максимізувати ефективність та продуктивність на всіх рівнях:
індивідуумів, груп/команд та/або організації, забезпечувати ефективні, корисні
особистісні чи організаційні поведінкові зміни та вдосконалення всередині й за
межами організацій приватного сектора (прибуткових), публічних/урядових чи
громадських (неприбуткових) організацій, підприємств, установ або будь-якого
іншого

виду

приватних,

професійних,

політичних,

місцевих

чи

загальнонаціональних централізованих систем» (с. 213).
У цілому вчені досі не прийшли до єдиного розуміння поняття «розвиток
людських ресурсів» і того, який зміст слід у нього вкладати. Аналіз наявних
дефініцій, здійснений Б. Гамліном та Д. Стюартом (Hamlin, Stewart, 2010, с. 213),
свідчить про те, що перед системою розвитку людських ресурсів постають чотири
основні завдання:
– підвищення ефективності й продуктивності індивідуумів та груп;
– підвищення ефективності й продуктивності організації;
– розвиток знань, навичок та компетентностей;
– активізація потенціалу людини та сприяння особистісному розвитку.
Як стверджує Джон Уілсон (Wilson, 2012), розвиток людських ресурсів – це
міждисциплінарна сфера, яка охоплює планування й розвиток кар’єри (career
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planning and development), управління змінами, розвиток лідерства, удосконалення
управління підприємством, розвиток організації, підвищення продуктивності,
особистісний розвиток, технічну підготовку, професійний розвиток, професійну
освіту й підготовку (с. 9).
З нашого погляду, важливим є розуміння того, що розвиток людських
ресурсів відбувається на кількох взаємопов’язаних рівнях. Так, Р. Пейс, П. Сміт і
Г. Мілз (Pace, Smith, & Mills, 1991) розглядають його як розвиток індивідуумів,
розвиток кар’єрних можливостей та розвиток організації заради досягнення
максимальної продуктивності, якості, можливостей для членів організації в
процесі їхньої роботи над досягненням завдань організації. Д. Уілсон (Wilson,
2012) розглядає діяльність організацій із розвитку людських ресурсів у
міжнародному вимірі й розрізняє шість взаємопов’язаних рівнів, які він зображає
у вигляді піраміди (Див. рис. 2.2.2) (с. 14).
Індивідуум
Команда / група
Організація

Місцева спільнота
Нація
Міжнародний рівень

Рис. 2.2.2. Діяльність організацій із розвитку людських ресурсів на шести
рівнях.
Розвиток людських ресурсів безпосередньо пов’язаний з управлінням
людськими ресурсами, основними завданнями якого, за Ангелою Бейрон та
Майклом Армстронгом, (Baron, & Armstrong, 2007, с. 21–22) є: визначення впливу
людей на бізнес та їхній внесок у біржову вартість акцій; демонстрування того,
що людські ресурси мають цінність, яка може бути виражена в грошовому
еквіваленті, наприклад, за допомогою обчислення прибутку від капіталовкладень;
забезпечення керівництва людськими ресурсами та стратегією підприємства;
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забезпечення діагностичними та прогностичними даними, що можуть сприяти
підвищенню ефективності управління людьми в організації.
Звернімо

увагу,

що

концепція

управління

людськими

ресурсами

обґрунтовує економічну доцільність капіталовкладень у неперервне професійне
навчання персоналу корпорації, створення сприятливих умов для прояву їхніх
здібностей і можливостей. Разом із тим мета управління людськими ресурсами в
корпорації – гармонійне поєднання стратегії корпорації з її людськими ресурсами,
кваліфікацією працівників, їхнім потенціалом. Це означає, що працівники стають
предметом корпоративної стратегії, а їхнє навчання та розвиток розглядають як
інвестиції корпорації у своє майбутнє.
Щоб стати успішною, компанія повинна будувати систему розвитку
людських ресурсів таким чином, щоб вона могла забезпечити максимальну
підтримку навчання. М. Армстронг (2002) має рацію, наголошуючи на тому, що
важливим завданням у напрямі розвитку людських ресурсів є створення
організації, що навчається, яка забезпечує розвиток, навчання, удосконалення
професійних умінь та навичок персоналу з метою підвищення організаційної,
командної й індивідуальної ефективності корпорації (с. 275). Відтак успішними й
конкурентоспроможними можуть бути лише ті корпорації, які трансформувалися
в організації, що навчаються.
Отже, розгляд нами сутності й специфіки корпоративної освіти в контексті
розвитку людських ресурсів корпорації зумовив аналіз понять «корпорація»,
«економіка, що базується на знаннях», «людський капітал», «людські ресурси»,
«управління людськими ресурсами», «розвиток людських ресурсів».

2.3. Сутність корпоративної освіти як механізму розвитку організації,
що навчається
Поняття «організація, що навчається» (learning organization), вперше було
запропоноване професором Гарвардської бізнес-школи Крісом Аргірісом (Chris
Argyris), проте концептуальне його обґрунтування зробив Пітер Сенге (Peter
Senge) у праці «П’ята дисципліна: мистецтво і практика організації, що
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навчається» («The fifth discipline: the art and practice of the learning organization»)
(1990) (Shrivastava, 1983), у якій дослідив здатність організацій до розвитку,
розробив модель організації, що навчається, виокремив основні її характеристики
(рис. 2.3.1): системне мислення, що допомагає змінюватися організації;
майстерність у вдосконаленні особистості, яку він називав наріжним каменем,
духовним фундаментом такої організації; інтелектуальні моделі, якими вчений
називав загальні усталені уявлення людей і зміни яких потребують змін
свідомості; спільне бачення – лідери та члени організації повинні чітко уявляти
кінцевий результат, що є головним стимулом до дії для всієї організації; навчання
в командах, яке П. Сенге (Senge, 1990) вважав необхідним, оскільки, за його
словами, саме команди, а не індивідууми є основними навчальними одиницями в
сучасних організаціях, і «якщо не вміють навчатися команди, то не вміє навчатися
й організація» (с. 12). Тому П. Сенге тлумачив організацію, що навчається, як
місце, де для людей створено умови для досягнення результатів, до яких вони,
справді, прагнуть, де формуються нові способи мислення, де люди постійно
вчаться того, як навчатися разом (Senge, 1990).
Системне
мислення
Майстерність у
вдосконаленні
особистості

Інтелектуальні
моделі

Спільне
бачення

Навчання в
командах

Рис. 2.3.1. Характеристики організації, що навчається, за П. Сенге (Senge,
1990).
П. Сенге (Senge, 1990, с. 12) вважає системне мислення концептуальною
основою діяльності організації, що навчається, п’ятою дисципліною, яка
інтегрувала всі інші дисципліни в єдиний масив теорії і практики. Вона є
втіленням його бачення теорії систем (systems theory), яка, даючи розуміння про
ціле як систему взаємопов’язаних складових, дає йому змогу інтегрувати в неї всі
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інші дисципліни. Науковець наголошує на важливості системного мислення, без
якого ми замість цілого зосереджуємося на окремих частинах, і це заважає нам
бачити організацію як динамічний процес. У контексті розвитку організації
учений зазначає, що оскільки ми найкраще вчимося на особистому досвіді, то
ніколи безпосередньо не відчуваємо наслідків багатьох наших найважливіших
рішень. Так, намагаючись розв’язати поточну проблему, ми шукаємо рішення, яке
принесе покращення в найближчій перспективі, проте застосування системного
мислення показало б нам, що у віддаленій перспективі такі покращення часто
завдають значних збитків. Наприклад, компанія може знизити витрати на рекламу
й тим самим заощадити кошти, оскільки спочатку такий захід не матиме значного
впливу на попит покупців. Проте у віддаленій перспективі компанія може зазнати
істотних втрат. Отже, системне мислення дає змогу дивитися вперед, розвиватися
на перспективу, проте, як зазначає П. Сенге (Senge, 1990), «бачити не лише
дерева, а й ліс» видається найбільшою проблемою для всіх фірм» (с. 113).
Важливе значення для організацій має риса працівників, яку науковець
називає майстерністю у вдосконаленні особистості (друга дисципліна за
П. Сенге), оскільки організації можуть навчатися лише завдяки тому, що
навчаються їхні працівники. П. Сенге (Senge, 1990) зазначає, що індивідуальне
навчання працівників не гарантує організаційного навчання, але без нього
жодного навчання в організації не відбувається (с. 139). Навчання в цьому
контексті не означає отримання нової інформації, натомість це розширення
можливостей досягати результатів, яких ми по-справжньому прагнемо в житті.
Люди з високим ступенем майстерності у вдосконаленні особистості навчаються
протягом усього свого життя. П. Сенге наголошує, що майстерність у
вдосконаленні особистості – це не те, чим людина володіє. Це процес, дисципліна,
яку вона опановує все життя. Однак науковець застерігає, що компанії, які
занадто агресивно підходять до розвитку майстерності у вдосконаленні
особистості своїх працівників, наприклад, запроваджують обов’язкові програми
особистісного розвитку, можуть мати значні проблеми. Найкраще, що можуть
зробити їх лідери, – це наполегливо працювати над створенням клімату, в якому
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принципи майстерності у вдосконаленні особистості практикуються в щоденному
житті (Senge, 1990, с. 157).
Ще однією дисципліною, яку виокремлює П. Сенге, є інтелектуальні моделі.
Учений звертає увагу на те, що багато найкращих ідей ніколи не втілюються в
життя, і це відбувається тому, що нові ідеї суперечать глибоко закарбованим у
нашій свідомості уявленням про те, як влаштований світ, уявленням, які не дають
нам вийти за межі звичних, усталених способів дій та мислення. Відповідно,
вміння управляти нашими інтелектуальними моделями, тобто коригування,
випробовування та розвиток наших уявлень про світ, дає змогу організаціям
здійснювати важливі відкриття, прориви, досягати технічного вдосконалення.
Обґрунтовуючи важливість четвертої дисципліни, яка стосується побудови
спільного бачення, П. Сенге (Senge, 1990) зазначає: «Якщо якась ідея про
лідерство колись надихала організації на цілі тисячоліття, то це була ідея про
здатність однаково уявляти собі майбутнє, яке ми прагнемо створити» (с. 9).
Важко уявити успішну компанію, яка досягла свого статусу, не маючи місії, мети,
цінностей, які поділяли б усі її працівники. Для різних компаній таке спільне
бачення майбутнього мало різний зміст. Для IBM це були послуги, для Polaroid –
миттєве фото, для Ford Motor Company – автомобілі для простих людей, для
Apple – комп’ютери для широких мас. Але всім їм удалося досягнути
найголовнішого – перетворити особисте бачення лідерів на спільне бачення, яке
стимулює до дії всю організацію. Якщо в людей є справжнє бачення, вони
сягають найкращих результатів і навчаються не тому, що вони змушені це робити,
а тому, що вони цього хочуть.
П. Сенге (Senge, 1990) надає особливого значення вмінню людей навчатися в
командах. Науковець ставить запитання: «Як таке можливо, щоб команда з високо
вмотивованих менеджерів з індивідуальними IQ близько 120 мала колективне IQ
63?» і дає відповідь, що розв’язати цю суперечність може навчання в команді, яке
він розглядає як п’яту дисципліну у своєму переліку (с. 11). Учений зазначає, що є
багато вражаючих прикладів, коли рівень інтелекту команди перевищує рівень
інтелекту індивідуумів, із яких складається команда, і коли команди розвивають
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надзвичайні здібності до скоординованих дій. Коли команди, справді, навчаються,
вони не лише досягають дивовижних колективних результатів, а й забезпечують
індивідуальний розвиток кожного свого члена більш інтенсивними темпами, ніж
якби вони навчалися в інший спосіб. Як зазначає П. Сенге, навчання в командах
починається з діалогу, або здатності членів команди розпочати по-справжньому
«думати разом». Воно є життєво необхідним для компаній, оскільки, за словами
вченого, саме команди, а не індивідууми є основним навчальними одиницями в
сучасних організаціях. «Якщо не вміють навчатися команди, то не вміє навчатися й
організація» (Senge, 1990, с. 12).
Розглядаючи людей як активних суб’єктів усіх структур та систем, у яких
вони задіяні, науковець зазначає, що всі обґрунтовані ним дисципліни
«спрямовані на зміну способу мислення: від бачення окремих частин до бачення
єдиного цілого, від бачення людей як безпорадних виконавців, що діють за
вказівками,

до

бачення

їх

активними

учасниками

процесу

створення

навколишньої реальності, від реагування на поточні виклики до творення
майбутнього» (Senge, 1990, с. 69).
Отже, організація, що навчається, – це компанія, яка розвинула свою
здатність навчатися, адаптуватися до викликів інформаційного суспільства,
змінюватися в умовах глобальної економіки. Навчання спрямоване на досягнення
мети й завдань організації. Воно є механізмом накопичення людського капіталу,
який забезпечує не лише розвиток професійних компетентностей, а й творчого,
інноваційного

мислення

працівників,

слугує

стимулом

до

подальшого

накопичення знань та використання їх на робочому місці.
Аналіз літератури дав нам змогу виокремити певні характерні риси,
притаманні організаціям, що навчаються. Насамперед до них належать уміння:
забезпечувати тісний зв’язок навчання з виробництвом, зокрема, узгоджувати
мету навчання з комерційними завданнями організації, визначати компетенції,
розвиток яких є найбільш необхідним для компанії; створювати сприятливе для
навчання середовище, у якому працівники не бояться висловлювати свої
судження про різні аспекти своєї роботи, ставити запитання, допускати помилки,
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ризикувати, експериментувати з втіленням інноваційних ідей, створенням нових
продуктів і послуг; системно здійснювати управління знаннями, зокрема
процесами створення, накопичення, поширення й застосування основних
елементів інтелектуального капіталу, необхідних для успішного функціонування
організації; забезпечувати можливості неперервного навчання працівників;
охоплювати навчанням усіх зацікавлених суб’єктів, що беруть участь у
виробництві й реалізації товарів і послуг, зокрема, не лише працівників компанії,
а й клієнтів, продавців та поставників; приділяти основну увагу розробці й
реалізації програм розвитку лідерства; поєднувати аудиторне навчання з
електронним; оцінювати результати навчання з погляду їхнього впливу на
функціонування бізнесу; створити систему винагород, активної підтримки та
стимулювання персоналу до навчання й розвитку.
Отже, корпорація як організація, що навчається, спрямовує зусилля на
розвиток людських ресурсів, одним із механізмів якого є корпоративна освіта.
Зазначимо, що поняття «корпоративний» використовують задля акцентування на
вузькогруповому, централізованому явищі, специфічних інтересах та потребах у
межах корпорації.
Аналіз понять «організація, що навчається», «системне мислення»,
«майстерність у вдосконаленні особистості», «спільне бачення», «навчання в
командах» дали нам змогу розкрити сутність корпоративної освіти як важливого
механізму розвитку організації, що навчається.

2.4. Сутність і специфіка корпоративної освіти як педагогічного явища
Одне з основних понять нашого дослідження – поняття «корпоративна
освіта». Ми згодні з думкою вчених про зміну функції освіти в корпоративному
середовищі, де корпорації розглядають освіту не як сукупність знань, умінь, норм
і цінностей, необхідних для досягнення життєвого успіху, а як продукт, що
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привласнюється ними для досягнення конкретної корпоративної мети (Москаль,
2005).
Отже, нами розглянуто поняття «освіта» й «корпорація», які складають
концептуальне ядро поняття «корпоративна освіта», а також їхні базові поняття:
«неперервна

освіта»,

«освіта

дорослих»,

«неперервна

професійна

освіта

дорослих», «економіка, заснована на знаннях», «людський капітал», «людські
ресурси», «організація, що навчається». Їхній взаємозв’язок показано на рис. 2.3.2.
Суспільство знань
Людський капітал

Неперервна професійна освіта

Розвиток людських ресурсів

Інформаційне суспільство

КОРПОРАТИВНА
ОСВІТА

Організація, що
навчається
Освіта дорослих

Економіка знань

Освіта протягом життя

Корпорація

Управління людськими ресурсами

Освіта

Людські ресурси
Суспільство знань
Рис. 2.3.2. Концептуальне ядро поняття «корпоративна освіта».
Доречно зазначити, що поняття «корпоративна освіта» є відносно новим, і
цим, очевидно, можна пояснити різні підходи до його визначення. Поряд із
поняттям

«корпоративна

освіта»

використовують

поняття

навчання», «корпоративна підготовка», які слід пояснити.

«корпоративне
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Близьким до поняття «освіта» (англ. education) є поняття «підготовка» (англ.
training). Науковці (В. Луговий, 2007 та ін.) розглядають освіту як більш широке
поняття, що, крім іншого, охоплює й підготовку, яку вони тлумачать як «освіту,
спрямовану на досягнення конкретних навчальних завдань, особливо в рамках
професійної освіти» (Кремень, Ковбасюк, 2014, с. 303). Зазначимо, що таке
тлумачення цього терміна пояснюється його історичним походженням. Появу
цього поняття пов’язують із часами, коли виникло учнівство (apprenticeship) як
найдавніша форма професійної освіти в англомовному світі, за якого учень
навчався професії, набував необхідних умінь та навичок безпосередньо на
робочому місці під керівництвом досвідченого працівника. У наш час одне з
найбільш цитованих визначень «підготовки» було зроблене Комісією з
працевлаштування, яка тлумачить його як «спланований процес, що має змінити
ставлення, знання або вміння за допомогою навчання, спрямованого на
досягнення ефективності в одному чи декількох видах діяльності. Його основне
завдання на робочому місці полягає в розвитку вмінь та навичок індивідуума, а
також у задоволенні поточних і майбутніх потреб організації» (Glossary of
Training Terms, 1981, c. 62).
Також заслуговує на увагу визначення, зроблене організацією CEDEFOP
(The European Centre for the Development of Vocational Training), відповідно до
якого професійна підготовка (англ. vocational training) – це «діяльність чи
програма, що складається з різних видів діяльності, призначена для навчання
умінь, навичок та знань, необхідних для виконання конкретних видів роботи …
Підготовка … зазвичай здійснюється на робочому місці, тоді як освіта …
здійснюється в освітніх закладах» (Glossarium: Vocational training, 1996, c. 52).
Обидва визначення наголошують на тому, що підготовка здійснюється з
метою забезпечення потреб організацій і відбувається переважно на робочому
місці. Вона має вузько спрямований характер, оскільки призначена для навчання
певних конкретних навичок та вмінь. Специфікою підготовки також є те, що вона,
як правило, має негайне практичне застосування і здійснюється в коротший
термін, ніж освіта (Van Wart, Cayer, & Cook, 1993).
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Безпосередньо пов’язаним із поняттями «освіта» й «підготовка» є поняття
«навчання» (англ. learning). Леонард Недлер (Leonard Nadler) зазначає, що слово
«навчання» входить до складу багатьох визначень «освіти», «підготовки» й
«розвитку» (Nadler, L, Nadler, Z., 1990, с. 18):
Навчання розуміють як «індивідуальне набуття або вдосконалення
інформації, знань, розумінь, ставлень, цінностей, умінь, зразків поведінки, інших
компетентностей через досвід, практику, вивчення, викладання» (Кремень,
Ковбасюк, 2014, с. 246). С. Гончаренко (1997) розглядає процес навчання як
«...специфічну форму пізнання об’єктивної дійсності, оволодіння суспільноісторичним досвідом», водночас наголошуючи, що «це двосторонній процес
взаємопов’язаних діяльностей учителя (викладання й організація та управління
навчанням) та учня (учіння), спрямований на оволодіння учнями системою знань
з основ наук, умінь і навичок їхнього практичного застосування, розвиток творчих
здібностей учнів» (с. 276).
Переважна більшість англомовних наукових джерел, як зазначає Шелдон
Лахман (Lachman, 1997), розглядають навчання як зміну поведінки, яка є
результатом набутого досвіду. Інакше кажучи, навчання тлумачать як вплив
досвіду на поведінку людини. Таке визначення широко використовується в
педагогічній літературі, зокрема, в галузі освіти дорослих, проте спочатку воно
увійшло в ужиток у галузі психології, оскільки вивчення процесу навчання
залишається головною проблемою психологічних досліджень із часу появи
психології як окремої науки.
Проте таке визначення навряд чи можна вважати вичерпним, оскільки в
різних контекстах поняття «навчання» може мати різний зміст. Так, словник
Merriam-Webster розглядає його у трьох площинах: 1) дія або досвід того, хто
навчається; 2) знання або навички, набуті в процесі викладання чи учіння; 3)
модифікація поведінки, зумовлена набутим досвідом (Merriam-Webster Dictionary,
2015). Як бачимо, у словнику «навчання» розглядається як процес (визначення 1),
як здатність виконувати певні дії, з одного боку, та як осмислення набутого
досвіду – з іншого (визначення 2), а також як зміна поведінки, джерелом якої є
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досвід (визначення 3). Зазначимо, що в словнику відображено саме ті основні
аспекти цього поняття, на яких зосереджують увагу науковці. Так, К. Аргіріс та
Д. Шон (Argyris, & Schön, 1978) стверджують, що навчання здійснюється лише
тоді, коли нові знання транслюються в інакшу поведінку, яка є відтворюваною.
Дейвід Колб (Kolb, 1984) зазначає, що навчання – це процес, у ході якого знання
створюються шляхом трансформації досвіду . Найбільш комплексно тлумачить це
поняття Джон Уілсон (Wilson, 2012): «навчання – це відносно постійна зміна
знань, установок чи поведінки, що є результатом формальної освіти чи підготовки
або результатом неформального освітнього досвіду».
У англомовній науковій літературі та нормативно-правових документах
також широко використовується термін «освіта й підготовка» (англ. education and
training), яким називають процес набуття необхідних у виробничій сфері та сфері
послуг професійних навиків у вигляді кваліфікацій під час виконання практичних
завдань (Terminology of European education, 2008, c. 64).
Стів Розенбаум (Rosenbaum, 2008) також звертає увагу на те, що в наукових
колах точиться дискусія щодо того, чи є відмінність між поняттями «education»,
«training» та «learning». Одні вчені вважають, що вони різні за значенням, інші –
що вони тотожні. С. Розенбаум зазначає, що в академічному світі більше
вживають термін «education» (освіта), у корпоративному – «training» (підготовка).
Науковець стверджує, що відмінність полягає в меті. Якщо мету освіти переважно
вбачають у тому, щоб «стати критично мислячою, всебічно обізнаною людиною»,
то підготовка має «змінити те, що учасники навчального процесу будуть здатні
виконувати після закінчення навчання» (Rosenbaum, 2008, с. 1). С. Розенбаум
також зауважує, що поняття «learning» (навчання) часто вживається замість
понять «education» та «training». За словами науковця, це можна простежити
навіть у назвах: E-learning (електронне навчання), Chief Learning Officer (посада
головної відповідальної особи з питань навчання в організаціях) тощо. Науковець
зазначає, що сам він розглядає «learning» як діяльність, яку виконує учень, а не
викладач, проте вживає всі три терміни як взаємозамінні.
Природно, що ототожнення термінів «освіта», «підготовка» й «навчання»
зумовлює рівнозначне вживання в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі
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похідних

термінів

«корпоративна

освіта»,

«корпоративна

підготовка»

й

«корпоративне навчання». Як стверджує Володимир Кузнецов, такий підхід є
достатньо коректним, оскільки, по-перше, навчаються вже сформовані, досить
виховані, дорослі люди. По-друге, навчання відбувається у відносно короткий
(порівняно з навчанням у системі професійної освіти) інтервал часу і не дає змоги
судити про динаміку розвитку розумової, емоційно-чуттєвої, духовно-моральної
та вольової сфер (Кузнецов, 2010).
За визначенням, наведеним в енциклопедичному словнику «Освіта
дорослих» (Кремень, Ковбасюк, 2014, с. 280), «корпоративна освіта (система
корпоративного навчання) – це комплекс заходів щодо підвищення кваліфікації та
розширення професійних знань і вмінь спеціалістів у рамках однієї організації».
Звернімо увагу, що корпоративна освіта на концептуальному рівні
відрізняється від професійної освіти, що випливає з їхньої мети й функцій.
Система професійної освіти спрямована на розв’язання завдань забезпечення
кваліфікованими працівниками ринку праці в цілому, тоді як система
корпоративної освіти розв’язує проблему забезпечення кваліфікованими кадрами
окремої підприємницької структури, а не всієї окремо взятої галузі чи всього
ринку.
Широке значення поняття «корпоративна освіта» знаходимо в праці
Є. Карамана (2009), який розглядає корпоративну освіту як «механізм здійснення
корпораціями функцій професійної освіти в умовах функціональної кризи,
невідповідності системи освіти корпоративним потребам».
За В. Кузнецовим (2010), корпоративна освіта – це частина системи освіти,
що є сукупністю освітніх структур та навчальних програм підприємств, компаній,
які забезпечують виробничі потреби у висококваліфікованих робітниках та
спеціалістах, керівному складі, необхідних для успішного функціонування й
розвитку фінансово-промислових складових корпорації-замовника (с. 8).
Слушним є також міркування О. Мінзова щодо розуміння корпоративної
освіти як системи накопичення та трансляції різних знань (економічних,
технологічних, виробничих, організаційних, професійно-етичних, управлінських
тощо) для ефективного досягнення мети корпорації (Минзов, 2006).
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На нашу думку, у визначенні поняття «корпоративна освіта» доцільно
наголошувати на тому, що корпоративна освіта є складовою неперервної
професійної освіти дорослих.
У

наукових

доробках

американських

учених

корпоративна

освіта

розглядається як складова бізнесу, спрямована на отримання прямого чи
опосередкованого

економічного

ефекту

(Donaldson, Preston,

1995);

засіб

досягнення стратегічної мети компанії; інструмент підвищення цінності людських
ресурсів в організації; механізм організаційних змін (Freeman, 1984).
Поділяємо думку Кевіна Віллера (Kevin Wheeler), що корпоративну освіту
не можна розглядати лише як навчання персоналу корпорації. Створюючи умови
для розкриття талантів і здібностей працівників, вона насамперед спрямована на
професійний і особистісний розвиток персоналу (Wheeler, Clegg, 2005).
На підставі аргументу, що освіта розуміється в єдності навчання, виховання
та розвитку, не зовсім правильно корпоративну освіту прирівнювати до
корпоративного навчання (набуття корпоративних компетентностей). Важливо
пам’ятати, що саме корпоративна освіта сприяє формуванню ціннісних
орієнтацій, поширенню корпоративних цінностей та збагаченню соціального
досвіду, створює умови для вдосконалення особистості працівників корпорації.
Структура корпоративної освіти, на думку Наталії Патутіної, складається з таких
компонентів: навчання персоналу, його виховання та розвиток (Патутина, 2013).
Наголосимо, що корпоративне виховання можна розглядати як педагогічну
діяльність, спрямовану на формування корпоративної культури персоналу та
корпорації, з особливою увагою на формуванні корпоративного духу та
корпоративного стилю поведінки персоналу. Сутність корпоративної культури як
базового поняття нашого дослідження буде розкрито в розділі ІІ дисертації.
У наукових доробках поняття «корпоративне навчання» розуміють як
організований в інтересах компанії та її персоналу процес взаємодії тих, хто
навчає, й тих, хто навчається, який може відбуватися як в середині компанії, так і
за її межами та спрямований на професійний розвиток співробітників; як процес
оновлення знань, розвитку вмінь, формування ціннісних орієнтацій та зміну
моделей поведінки, покращення здатності учнів ефективно виконувати завдання в
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організаціях; форму підвищення кваліфікації та розширення професійних знань і
вмінь спеціалістів у межах однієї організації для забезпечення успішного й
ефективного виконання нею стратегічних завдань та підвищення ефективності її
діяльності (Петряков, Певзнер, 2009; Wills, 1994; Palo, Padhi, 2003).
На нашу думку, слушним є тлумачення корпоративного навчання Джона
Хінрічса (Hinrichs, 1996), який розумів його як процес, організований та
ініційований

компанією

(корпорацією)

та

спрямований

на

підвищення

професійного рівня працівників заради збільшення їхнього внеску в досягнення
максимальної ефективності діяльності компанії. Подібне бачення знаходимо в
М. Армстронга (2002), який вважав корпоративне навчання процесом інтеграції,
розвитку індивідуальних знань, умінь та навичок робітників, підвищення їхньої
кваліфікації, спрямованим на розвиток якості робочої сили та забезпечення її
працездатності.
Науковці розглядають різні аспекти навчання в організації, проте звертають
увагу на те, що визначальною характеристикою корпоративного навчання є його
систематичність, відповідність політиці розвитку людських ресурсів в організації,
спрямованість на професійний розвиток персоналу, зміни поведінки з метою
досягнення мети корпорації, забезпечення її стратегічного розвитку.
Зазначимо, що в системі корпоративного навчання можна виокремити
неформальне й формальне корпоративне навчання. Неформальне корпоративне
навчання – це будь-яке навчання, ініційоване підприємницькою структурою,
незалежно від того, систематизоване воно чи стихійне, організоване чи хаотичне.
Сукупність відносин неформального корпоративного навчання містить будь-які
організовані підприємницькою структурою акти засвоєння учнями компонентів
професійних компетенцій. До формального корпоративного навчання належать
процеси корпоративного навчання, які реалізуються на основі ліцензії,
завершуються підтвердженням зміни освітнього рівня чи професійної кваліфікації
(Каганов, 2013, с. 47).
Результатом

корпоративного

навчання

є

підвищення

професійної

компетентності та формування корпоративної компетентності. Тому вважаємо за
доцільне звернутися до аналізу понять «професійна компетентність» та

148

«корпоративна компетентність», розкриття сутності яких неможливе без
визначення базових понять «компетентності» та «компетенції».
Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових джерел показав, що є два підходи
до їх визначення. Відповідно до першого підходу, ці поняття тотожні, відповідно
до другого – принципово відмінні. Причиною цього є наявність в англійській мові
двох слів: «competence» та «competency».
Проте словниковий термінологічний аналіз показав, що, наприклад, у
словниках Cambridge, Macmillan, American Heritage, Wiktionary, New World,
Random House поняття «competence» та «competency» ототожнюють і тлумачать
як важливу навичку, необхідну для виконання певної роботи; здатність якісно
виконувати певне завдання; здатність особи бути компетентною; володіння
навичками, знаннями, необхідними для виконання професійних обов’язків
(Cambridge Dictionary, 2017; Macmillan Dictionnary, 2016; American Heritage
Dictionary, 2016; Wiktionary Dictionnary, 2017; Random House Dictionary, 2016).
Зазначимо, що в новому Законі України «Про освіту» (2017) немає поняття
«компетенції», а поняття «компетентність» трактується як «динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих
якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити
професійну та/або подальшу навчальну діяльність».
Аналіз

тлумачень

за

словником

іншомовних

слів

встановив,

що

«компетентність» розуміють як авторитетність, обізнаність (Пустовіт, 2000,
с. 541). Схоже визначення знаходимо в європейських офіційних документах. Так,
у «Європейській кваліфікаційній рамці навчання протягом життя» це поняття
тлумачать як «підтверджену здатність використовувати знання, навички та
особисті, соціальні й методологічні здібності в роботі, навчанні та в професійному
й особистісному розвитку» і розглядають у площині «відповідальності й
автономності», тобто здатності фахівця самостійно виконувати певну роботу,
професійні завдання, досягати поставленої мети (The European Qualіfіcatіons,
2008, с. 11). Відповідно до «Кваліфікаційної рамки європейського простору вищої
освіти», поняття «компетентність» означає «динамічне поєднання знань,
розумінь, умінь і здібностей» (The European Qualіfіcatіons, 2008, с. 9, 17).
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Абсолютно однаково (як «динамічне поєднання знань, розумінь, умінь і
здібностей») його тлумачать у проекті Європейської комісії «Тюнінг» (Tuning
educational structures, 2016). Дуже подібним до європейського є розуміння цього
поняття в американських офіційних документах. Наприклад, у «Звіті з
компетентностей робочої групи Міністерства у справах державної служби (Report
of the Competencies Workgroup) штату Нью-Йорк компетентність – це
характеристика знань, навичок, здібностей та цінностей, мотивації, ініціативи й
самоконтролю працівника, які сприяють успішному виконанню професійних
обов’язків та досягненню бажаних результатів в організації (Competencies: Report
of the Competencies, 2002).
Ми згодні з І. Чеботарьовою (2015), що є два підходи до тлумачення поняття
«компетентність»: британський підхід, який наголошує на властивостях самої
діяльності, та американським підхід, згідно з яким «компетентність» визначають
як характеристику індивіда, важливу в контексті виконання ним професійної
діяльності.
Разом із тим наші розвідки свідчать, що більшість американських науковців
розглядають поняття «компетентність» у контексті поведінкового підходу до
навчання.

Так,

на

думку

Девіда

МакКлеланда

(McClelland,

1973),

компетентності – це особистісні характеристики: мотиви, особливості, знання,
навички, які сприяють ефективному виконанню професійних обов’язків. З ним
погоджується Франсуа Дест (Le Deist, & Winterton, 2005), який розглядає
«компетентність» як сукупність характеристик людини, здатних забезпечити
максимально високий рівень виконання поставлених завдань.
У цьому контексті звернімо увагу на визначення поняття «компетентність»
Річарда Бояціса (Boyatzis, 1982), за яким компетентність – це основна риса
особистості, яка забезпечує досягнення конкретних результатів відповідно до
вимог та мети організації. Тобто науковець наголошує на функціональних
вимогах до самої роботи та професійного середовища організації.
Зауважимо, що поняття «компетентність» безпосередньо пов’язане зі
становленням компетентної людини та працівника, який має необхідні знання,
навички, особисті риси, сформовані вміння діяти адекватно в ситуації, не лише
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застосовуючи наявні знання, а й беручи на себе відповідальність за позитивний
результат (Соколова, 2008). Компетентна поведінка людини забезпечується її
здібностями, мотивами та вимогами конкретної ситуації.
Наші розвідки свідчать, що є кілька підходів до визначення поняття
«корпоративна компетентність». Прихильники першого підходу, зосереджуючи
увагу на розвитку індивідуальних компетентностей персоналу, розглядають
корпоративну компетентність як раціональне поєднання знань та вмінь, якими
володіє персонал корпорації і які необхідно періодично поповнювати (Prahalad,
Hamel, 1990).
Основою другого підходу слугує організаційний розвиток, тому увага
зосереджується на тому, що корпоративна компетентність поряд з особистісними
можливостями та здібностями персоналу корпорації містить корпоративну
культуру. На думку Р. Бояціса (Boyatzis, 1982), корпоративна компетентність
визначається такими параметрами, як мотиви, здібності, знання, навички, способи
спілкування (вміння працювати в команді).
Третій підхід наголошує на поведінкових характеристиках персоналу,
зокрема на тому, що корпоративна компетентність є важливою характеристикою
корпорації, яка визначає її ефективність та конкурентоспроможність, тому
корпоративну компетентність розглядають як внутрішні установки, вимоги
корпорації, необхідні для успішного виконання завдань і досягнення поставленої
мети. На думку Чарльза Вудраффа (Woodruffe, 1991), компетентність – це,
насамперед, ті характеристики поведінки людини, які впливають на ефективність
виконання нею професійних обов’язків.
З погляду нашого дослідження, цікавим є запропонований Р. Бояцісом поділ
компетентностей

на

«порогові»

та

«диференційні».

Якщо

«порогові»

компетентності – це ті, які є важливими та необхідними для виконання певної
роботи, проте не мають вирішального значення для підвищення її ефективності,
то «диференційні» компетентності – це особистісні характеристики, які
вирішальним чином впливають на ефективність професійної діяльності. Зокрема,
дослідник виокремлює 12 диференційних компетентностей та 7 порогових
компетентностей менеджера (Boyatzis, 1982).
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Узагальнення результатів наукових розвідок дало можливість розглядати
поняття «корпоративна компетентність» як інтегральну професійно-особистісну
характеристику персоналу корпорації, як раціональне поєднання знань, навичок,
здібностей, особливостей поведінки, що дають змогу ефективно реалізовувати
професійні функції для успішного виконання завдань і досягнення поставленої
мети, а також для виконання своїх посадових обов’язків у корпорації.
Зауважимо, що корпоративна система навчання повною мірою реалізується
в корпоративному університеті, тому корпоративний університет вважають
найбільш прогресивною формою корпоративної освіти. Серед учених немає
чіткого, однозначного розуміння його сутності, що можна пояснити словами Едді
Бласса (Blass, 2005), який стверджував, що «дати визначення терміна
«корпоративний університет» було складно від самого початку, оскільки ці
заклади існують у багатьох різних формах, виконують різні завдання, відповідно
до специфіки організації, і все їхнє різноманіття неможливо схарактеризувати
одним реченням» (с. 61). Науковець також зауважує, що «хоча, безумовно, не
кожний корпоративний університет може продемонструвати всі риси ідеального
зразка такого закладу, зрозуміло, що організації отримали користь та конкурентну
перевагу, навіть якщо запровадили хоча б один його елемент» (Blass, 2005, с. 64).
Одне з найбільш ранніх і найбільш відомих визначень належить Джин
Мейстер

(Meister,

1998b),

яка

називає

корпоративний

університет

«централізованим внутрішньофірмовим освітнім закладом, що виник у відповідь
на зменшення «терміну придатності» знань і спрямований на впорядкування та
узгодження навчання й розвитку персоналу зі стратегією підприємства» (с. 1).
Комплексне визначення корпоративного університету також було зроблено
Мартіном Пломпеном (Plompen, 2005), який, як і Д. Мейстер, наголошує на його
координаційній функції та спрямованості на реалізацію стратегічних завдань
компанії, характеризуючи цей освітній заклад як «загальну організаційну
парасолю для узгодження, упорядкування й координації всіх видів навчання
працівників заради досягнення завдань корпорації» (с. 83).
Дослідники широко спираються на визначення Марка Аллена (Allen, 2002),
який

називає

корпоративний

університет

«освітньою

одиницею,

що

є
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стратегічним інструментом, призначеним для допомоги материнській компанії в
досягненні її місії за допомогою діяльності, яка культивує індивідуальне та
організаційне навчання, знання й мудрість» (с. 9). У сфері бізнесу широко
використовується робоче визначення поняття «корпоративний університет», дане
А. Ель-Танніром (El Tannir, 2002), що характеризує його як «функцію або відділ у
компанії, який займається розвитком навичок та вмінь працівників та інтегрує їх у
стратегію корпорації, з особливим ухилом на лідерство та підвищення
ефективності праці» (с. 77).
Р. Пейтон, Г. Пітерз, Д. Сторі, С. Тейлор (Paton, Peters, Storey, & Talor, 2005)
наголошують на інноваційному аспекті корпоративного університету, називаючи
його стратегічною навчальною ініціативою нового покоління.
Отже, у своїх визначеннях цього освітнього інституту науковці висвітлюють
різні його аспекти, однак основну увагу зосереджують на таких чотирьох
особливостях: корпоративний університет – це форма внутрішньофірмового
професійного навчання персоналу; він входить до структури корпорації; його
фінансування здійснюється компанією-засновником; його мета – досягнення
завдань корпорації.
На нашу думку, корпоративний університет доцільно розглядати в різних
площинах, як це пропонує Світлана Сичова (2008). У концептуальному плані
корпоративний університет – це інноваційна навчальна бізнес-модель, яка
інтегрує розвиток персоналу з розвитком корпорації та вбудовує процеси
навчання в процеси стратегічного розвитку компанії. З позицій організації,
корпоративний університет – це самостійний структурний підрозділ корпорації,
що забезпечує навчання співробітників відповідно до стратегії її розвитку,
претендує на значну автономію і має свій алгоритм розвитку. З позицій
корпоративних інтересів, корпоративний університет – це найбільш прогресивна
форма навчання персоналу.
Оскільки фінансування всіх освітніх програм закладів такого типу
здійснюється

компанією-засновником,

з

нашого

погляду,

корпоративний

університет не менш важливо розглядати і в соціальному аспекті, адже він бере на
себе зобов’язання виконувати важливу соціальну функцію надання неперервної
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професійної освіти працівникам корпорації, а також здійснює навчання таких
категорій працівників, як клієнти, покупці та поставники компанії, таким чином
реалізуючи їхню основну потребу в навчанні протягом життя. До того ж в останні
десятиліття, крім забезпечення корпоративного навчання, ці заклади також
опікуються загальною освітою працівників компанії та, у разі потреби,
компенсують недоліки їхньої шкільної освіти. Тут можемо простежити важливу
тенденцію в сучасному суспільстві – освіта й наука, які раніше цілковито
перебували в компетенції держави, тепер переходять до рук корпорацій, тим
самим, з одного боку, даючи їм змогу підтримувати конкурентоспроможність на
ринку, а з іншого – значно заощаджуючи бюджетні витрати держави на освіту й
науку.
Отже, здійснений аналіз термінів дав змогу, враховуючи їхню ієрархію,
відобразити на рис. 2.3.3 взаємозв’язок і співвідношення базових термінів
досліджуваної проблеми.
Організація,
що навчається
Корпоративна
освіта
Корпоративний
розвиток
Корпоративна
культура
Корпоративне
навчання
Корпоративна
компетентність

Рис. 2.3.3. Взаємозв’язок та співвідношення базових термінів поняття
«корпоративна освіта».
Таким чином, застосування термінологічного аналізу дало змогу розглядати
вихідне поняття нашого дослідження «корпоративна освіта» як:
– економічно та соціально детермінований феномен суспільства знань;
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– соціально-педагогічну систему, яка, з одного боку, є важливою складовою
системи освіти протягом життя, зокрема, неперервної професійної освіти
дорослих, а з іншого – складовою бізнесу, спрямованою на отримання прямого чи
опосередкованого економічного ефекту;
– процес і результат набуття спеціальних знань, умінь та навичок,
формування ціннісних орієнтацій та зміни моделей поведінки в межах однієї
корпорації для забезпечення успішного виконання стратегічних завдань і
підвищення ефективності діяльності;
– соціальний інститут, спрямований на задоволення потреб бізнесу в
управлінні знаннями, розвитку корпоративних компетентностей, формуванні
корпоративної культури.
Отже, для розкриття сутності та конкретизації проблеми дослідження ми
проаналізували поняття, що розкривають специфіку корпоративної освіти як
педагогічного явища: «корпоративна підготовка», «корпоративне навчання»,
«професійна компетентність», «корпоративний університет».

Висновки до розділу 2
Результатом бібліографічного опрацювання проблеми корпоративної освіти
стало визначення поняттєво-термінологічного апарату дослідження. Поняття
«корпоративна освіта» етимологічно поєднує два поняття, «корпорація» та
«освіта», які утворюють його смислову структуру й зумовлюють його
багатоаспектність та поліфункціональність. Для розкриття їхньої сутності та
конкретизації проблеми дослідження виокремлено базові поняття й об’єднано їх у
чотири функціонально-змістові групи.
До

першої

групи

віднесено

поняття,

що

розкривають

сутність

корпоративної освіти як складової освіти дорослих («освіта», «неперервна
освіта», «доросла людина», «освіта дорослих», «неперервна професійна освіта
дорослих» тощо). Корпоративна освіта розглядається як складова неперервної
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професійної освіти дорослих, яка слугує важливим механізмом досягнення
відповідності між вимогами ринку праці (корпорації, фірми) та швидкою
адаптацією до нових вимог, кваліфікацій; дає змогу дорослій людині набути
нових навичок, компетентностей; містить усі типи освіти, акредитовані та без
акредитації: формальну, неформальну, інформальну.
До другої групи належать поняття, що розкривають сутність і специфіку
корпоративної освіти в контексті розвитку людських ресурсів корпорації
(«корпорація», «економіка, що базується на знаннях», «людський капітал»,
«людські ресурси», «управління людськими ресурсами», «розвиток людських
ресурсів» тощо). Корпоративна освіта впливає на планування й розвиток кар’єри,
управління змінами, розвиток лідерства, розвиток організації, підвищення її
ефективності

та

продуктивності,

професійний

та

особистісний

розвиток

персоналу.
До третьої групи увійшли поняття, які розкривають сутність корпоративної
освіти як механізму функціонування організації, що навчається («організація, що
навчається», «системне мислення», «майстерність у вдосконаленні особистості»,
«спільне бачення», «навчання в командах» тощо). Організація, що навчається, –
це компанія, яка розвинула свою здатність навчатися, адаптуватися до викликів
інформаційного суспільства, змінюватися в умовах глобальної економіки.
Корпоративна освіта сприяє максимальному залученню персоналу до процесу
неперервного навчання й самовдосконалення для досягнення стратегічної мети
компанії, вважається основним джерелом конкурентних переваг компанії.
Четверту групу складають поняття, що розкривають сутність і специфіку
корпоративної освіти як педагогічного явища («корпоративний розвиток»,
«корпоративне

навчання»,

«професійна

компетентність»,

«корпоративний

університет» тощо). Корпоративна освіта дає змогу вчасно з’ясувати фактичний
рівень професійної компетентності персоналу, його потреби в навчанні,
визначити мету й завдання корпоративного навчання та розвитку персоналу, що
сприяють підвищенню ефективності управління та розвитку організації.
Результатом корпоративного навчання є підвищення професійної компетентності

156

та формування корпоративної компетентності. Корпоративна компетентність
персоналу – це його інтегральна професійно-особистісна характеристика, що
вирізняється раціональним поєднання знань, умінь, навичок, здібностей, досвіду,
якостей співробітників, мотивів, цінностей, особливостей поведінки, які свідчать
про здатність персоналу ефективно виконувати свої професійні функції, необхідні
для реалізації стратегії компанії. До корпоративної компетентності поряд з
особистісними можливостями та здібностями персоналу корпорації належить
корпоративна культура.
Корпоративна

освіта

вирізняється

системною

цілісністю,

наявністю

взаємозв’язаних та взаємозумовлених структурних компонентів: корпоративного
навчання, яке ми розглядаємо як процес, що організований та ініційований
компанією та спрямований на забезпечення відповідності професійних знань,
умінь, навичок персоналу рівню управління, стратегічній меті компанії, та
корпоративного

розвитку,

який

визначаємо

як

неперервний

процес

зоорієнтований не лише на вдосконалення та розширення знань, умінь, навичок
персоналу, а й на розвиток його професійних та особистісних якостей,
формування цінностей, зразків поведінки, що відповідають корпоративній
культурі компанії.
Обґрунтований поняттєво-термінологічний апарат покладено в основу
дослідження проблеми корпоративної освіти у США.
Зміст розділу викладено в таких наукових працях автора: Литовченко,
2017f; Литовченко, 2016f; Lytovchenko, 2016d; Литовченко, 2013a.
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ
У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
У розділі розкрито ґенезу корпоративної освіти у США, обґрунтовано її
періодизацію; визначено мету, завдання, принципи, функції корпоративної освіти;
виокремлено сучасні моделі корпоративної освіти; виявлено взаємозв’язок та
взаємовплив корпоративної культури й корпоративного навчання; визначено роль
соціального партнерства у функціонуванні й управлінні корпоративною освітою у
США.

3.1. Ретроспективний аналіз розвитку корпоративної освіти у США
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що корпоративна освіта
у США має тривалу історію й певну специфіку, що зумовлює потребу історикопедагогічного аналізу її становлення й розвитку, адже без знання минулого та
розгляду історичних передумов неможливо повною мірою зрозуміти теперішній
стан цього важливого сегмента освіти у Сполучених Штатах Америки.
Ретроспективний аналіз розвитку корпоративної освіти у США дав змогу
розробити авторську періодизацію, основними критеріями якої стали: історичні,
економічні, технологічні, політичні, соціальні й інші чинники національного та
глобального характеру, масовість навчання персоналу, процес інституалізації,
розвиток нових освітніх інституцій, форм, методів і технологій корпоративного
навчання й розвитку, ступінь інтеграції змісту навчання зі стратегією розвитку
компанії. Ми визначили шість основних періодів: період учнівства (1776–1871),
інституалізаційний

період

(1872–1919),

період

утвердження

неперервної

професійної освіти (1920–1959), стратегічний період (1960–1980), період розвитку
корпоративних університетів (1981–1999), модернізаційний період (2000–
дотепер) (Їхню стислу характеристику подано в додатку Е).
Нижня межа першого періоду – періоду учнівства (1776–1871 рр.) –
збігається з проголошенням у 1776 р. Декларації незалежності, яка знаменувала
появу нової держави – Сполучених Штатів Америки. Верхня межа збігається із
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закінчення промислового перевороту в країні, утвердженням фабричного типу
виробництва, що зумовлювало необхідність пошуку нових форм підготовки
робітників для фабрик та корпорацій.
Визначальною характеристикою цього періоду є інтенсивне поширення
ремісничого учнівства (apprenticeship), яке можна вважати ранньою формою
корпоративного навчання. Воно прийшло до Америки з Європи, зокрема з Англії,
ще в колоніальні часи, коли перші англійські переселенці (колоністи) висадилися
у 1607 р. на берег у м. Джеймстауні (тепер штат Вірджинія) і почали опановувати
нові ремесла, навчаючись у тих, хто ними володів. Проголошена в 1776 р.
Декларація незалежності прискорила розвиток промисловості та торгівлі. Гільдії
майстрів, що існували в той час, об’єднували ремісників. Члени гільдії
допомагали учням-підмайстрам набувати нових умінь і навичок. Спеціалістів
найрізноманітніших професій, «від хірургів до чоботарів, готували в традиційній
системі учнівства, яка зазвичай навчала основ читання, письма й арифметики, а
також здійснювала суворий моральний, релігійний та соціальний контроль»
(Stubblefield, Keane, 1994, c. 34). Зазначимо, що сторонні фахівці ніколи не
залучалися до процесу навчання. Такий спосіб передачі досвіду став прототипом
сучасного наставництва, яке використовується в процесі навчання на робочому
місці.
Нами було встановлено, що особливістю економічного зростання США в
кінці XVIII – на початку XIX ст. стало стрімке розширення мануфактурного та
скорочення ремісничого виробництва. Оскільки виробництво товарів тепер
відбувалося не вдома чи в приватній майстерні, а на фабриці, де все більшого
розповсюдження набувало застосування конвеєрних ліній, то кожний робітник у
нових умовах повинен був навчитися виконувати лише окремий фрагмент роботи
в загальному циклі виробництва товару. Відповідно навчання на робочому місці в
процесі виконання необхідної роботи під наглядом досвідчених колег було
найбільш поширеним видом учнівства. Учнями, як правило, були нові працівники
або ті, хто отримував підвищення й повинен був виконувати нові для себе
обов’язки на новому робочому місці. Навчання здійснювалося різними
способами. Наприклад, учень міг здобувати необхідні навички та вміння
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самостійно, шляхом проб та помилок, або за ним могли закріпити досвідченого
колегу, який його навчав, чи наставника (supervisor), який контролював його
роботу. На виробництві завжди були як офіційні, так і неофіційні форми
учнівства, коли досвідчені працівники або наставники навчали своїх менш
досвідчених колег виконувати нові для них види робіт (Cremin, 1988).
Хоча на початку XIX ст. США відставали від Європи в розвитку
промисловості,

проте

випереджали

за

темпами

розвитку

капіталізму,

впровадженням нових технологій. Це привело до промислового перевороту в цій
країні, який відбувався до 60-х років XIX ст. і результатом якого стало
утвердження мануфактури як підприємства, заснованого на ремісничій техніці,
поділі праці, вільнонайманій робочій силі. Поява мануфактури історично
передувала великому машинному виробництву (Cowan, 2018).
Зрозуміло, що лише одна форма підготовки робітників, учнівство, не могла
задовольнити потреби виробництва, яке потребувало масової професійної
підготовки робітників до роботи на новому обладнанні. Це зумовило пошук нових
шляхів до підготовки робітників відповідно до мети корпорацій.
Таким чином, визначальними характеристиками періоду учнівства були
такі: з’явилися гільдії майстрів, які можна вважати першими корпоративними
спільнотами; ремісниче учнівство залишалося основною формою навчання
ремесла у США майже до середини XIX ст.; навчання учнів-підмайстрів мало
індивідуальний характер, занадто вузьку спеціалізацію; можливість навчатися
ремесла мала лише обмежена кількість людей; якість підготовки учня залежала
лише

від

компетентності

майстра;

з

огляду

на

інтенсивний

розвиток

промисловості у США, учнівство як форма навчання було нездатне задовольняти
потреби фабрик та корпорацій у кваліфікованих робітниках. Проте учнівство, яке
розвинулось у ті часі, залишається й сьогодні однією з форм практичної
підготовки персоналу.
Другий період (1872 – 1919 рр.), інституційний, – це період становлення й
розвитку корпоративної освіти у США. Його нижня межа пов’язана зі створенням
першої фабричної школи (Hoe Company School), а верхня межа – з виходом праці
Роя Келлі (Kelly, 1919) «Навчання працівників у галузі промисловості», яка
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поклала початок наукового обґрунтування необхідності підготовки персоналу
компаній і зумовила наступні кроки в розвитку корпоративної освіти у США.
Відкриття в Нью-Йорку в 1872 р. першої фабричної школи (Hoe Company
School) для робітників фабрики Smith Hoe & Company стало важливою подією у
становленні корпоративної освіти. Компанія виробляла друкарські преси й була
таким великим бізнесом, що виникла необхідність заснувати фабричну школу для
підготовки робітників до роботи на верстатах. Стара система учнівства виявилася
неефективною (Steinmetz, 1976).
У період із 1872 по 1901 р. було створено щонайменше п’ять корпоративних
шкіл, а до 1916 р. в таких школах уже навчалося понад шістдесят тисяч молодих
людей (Craig, 1987). Як стверджує Л. Кремін (Cremin, 1988), навчальні програми
перших корпоративних шкіл від самого початку були різноманітними,
адаптивними, практикоспрямованими, передбачали особливі технології навчання.
Типовим зразком був заклад, заснований у 1897 р. магнатом, власником мережі
універмагів Джоном Вейнамейкером (John Wanamaker), який називався John
Wanamaker Commercial Institute і був структурним підрозділом Філадельфійського
універмагу. Д. Вейнамейкер характеризував його як школу практики методів
ведення бізнесу, яка «надає щоденні можливості отримання професійної освіти з
мистецтва й науки ведення комерції та торгівлі» (Cremin, 1988, c. 487). Програми
в цій школі передбачали навчання читання, письма, арифметики, англійської
мови, орфографії, комерційної географії, комерційного права та методів ведення
бізнесу. До викладацького складу входило двадцять чотири особи, частина з яких
були працівниками універмагу, решта – викладачами Філадельфійської школи.
Нові працівники навчалися в школі вранці, двічі на тиждень. Більш досвідчені
працівники мали два заняття на тиждень увечері, а після занять вечеряли в
кафетерії універмагу. Молоді працівники організовувалися в окремі групи, де їх
навчали «дисципліни, організації, точності та слухняності», а також «викладали
їм уроки здоров’я та фізичної культури з метою зміцнення тіла, без чого успішна
розумова робота неможлива». Освітня програма Д. Вейнамейкера була
надзвичайно рентабельною, оскільки, як зазначає Л. Кремін, сприяла «усуненню
невігластва й марнотратства в роботі», розвитку співпраці та взаємодопомоги,
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поглибленню та розширенню знань про товари, їх виробництво, розповсюдження
та використання, розробці нових принципів контролю, управління та організації
(Cremin, 1988, c. 487).
Прототипом корпоративних програм учені називають також освітню
програму International Harvester Company, яка була заснована в 1908 р. й набула
стрімкого розвитку протягом наступного десятиліття. Її започаткували як школу
учнівства, але скоро почали додавати курси з найрізноманітніших дисциплін – від
креслення до торгівлі. Фактично компанія пропонувала будь-які курси, які хотіли
прослухати

не

менше

п’яти

працівників.

Вона

також

пропонувала

широкомасштабну програму американізації, викладання якої здійснювала для неї
Християнська Молодіжна Асоціація (YMCA). У компанії було кілька бібліотек,
клубів, а також видання «Harvester World», яке регулярно публікувало
різноманітні повідомлення для працівників. Програма американізації періодично
то розширювалася, то згорталася і проіснувала з 1914 по 1924 р. Проте більш
загальні програми продовжували діяти протягом багатьох років, незважаючи на
те, що, як і більшість проектів у часи реалізації політики створення «держави
загального добробуту», вони так і не змогли відволікти працівників від впливу
протестних ідей, із якими виступали профспілки. Ще однією важливою подією
періоду інституалізації було заснування в 1913 р. Національної асоціації
корпоративних шкіл (National Association of Corporate Schools – NACS), яка до
1922 р. об’єднувала вже 150 таких шкіл (Cremin, 1988).
Учені наголошують, що створення корпоративних шкіл та Національної
асоціації корпоративних шкіл було надзвичайно важливим для розвитку
корпорацій та підвищення їхньої конкурентоспроможності (Cremin, 1988;
Stubblefield, Keane, 1994). Жанет Бейкер (Jeanette Baker), зокрема, підкреслює
їхній визначальний вплив на курикулуми безплатних державних середніх шкіл.
Так, асоціація надавала допомогу цим школам у розробці професійно
спрямованих курикулумів та сприяла ухваленню в 1917 р. Закону Сміта-Х’юза
(Smith-Hughes National Vocational Education Act, 1917), який уперше передбачав
фінансову підтримку середніх шкіл та дворічних коледжів з боку федерального
уряду, спрямовану на створення програм професійного навчання (переважно
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агрономів і ремісників). На підставі цього закону було створено Федеральне
управління професійної освіти (Federal Board for Vocational Education). Крім того,
за програмами корпоративних шкіл чергувалися аудиторне навчання й практичні
заняття, що сприяло появі приватних і державних шкіл для дорослих (continuation
schools), які, по суті, надавали корпоративні програми, що поєднували аудиторне
навчання з виробничою практикою, проте підпорядковувалися не корпораціям, а
управлінню закладів середньої освіти. Як стверджує Ж. Бейкер (Baker, 1983), ще
одним визначальним внеском корпоративних шкіл у розвиток корпоративної
освіти було те, що вони створили прецедент, коли бізнес та промисловість почали
спільно надавати курси навчання своїм працівникам. Дослідниця також зауважує,
що багато компаній, які в 1914 р. входили до Національної асоціації
корпоративних шкіл, тепер є серед топ-корпорацій і славляться найвищою якістю
своїх внутрішньокорпоративних навчальних програм (Baker, 1983).
Аналіз показує, що вже в цей час корпорації починають використовувати
для навчання своїх працівників не лише внутрішні, а й зовнішні освітні програми.
Внутрішні програми передбачали учнівство, навчання на робочому місці та
корпоративні школи, які почали створюватися у великих корпораціях. За словами
Л. Креміна, першими такими закладами були Ford Motor Company Trade School,
створена в 1916 р., Westinghouse Technical Night School та General Motors Institute
of

Technology.

Зовнішні

програми

надавалися

на

договірних

засадах

загальноосвітніми вечірніми школами. Також створювалися спільні корпоративні
навчальні програми на базі діючих закладів вищої освіти. У цей час виникає
соціальне партнерство між промисловим сектором та вищою освітою. Так,
American Banking Institute, заснований у 1900 р., пропонував курси для
банківських працівників, а Insurance Institute of America, створений у 1909 р., –
курси для працівників страхової сфери. Крім того, у цей період започатковується
фінансова підтримка університетів бізнесовими та промисловими структурами, а
разом із нею посилюється вплив цих структур на освітні заклади. Починається
певна комерціоналізація університетів. Також у цей час у корпоративному
середовищі набуває широкої популярності заочна або кореспондентна форма
навчання (correspondence study) (Stubblefield, Keane, 1994, c. 207).
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Зазначимо, що результатом соціального партнерства бізнесу й освіти стала
поява бізнес-шкіл, які відіграли важливу роль у становленні та розвитку
корпоративної освіти у США. Першу бізнес-школу було відкрито в 1900 р. в
Ганновері при Дартмутському коледжі, а в 1902 р. сім студентів отримали перші
дипломи MSC (Master of Commercial Science), що є прототипом сучасного MBA
(Masters of

Business Administration – магістр ділового адміністрування).

Примітно, що й донині Дартмутська бізнес-школа (з 2000 р. – Tuck School of
Business at Dartmouth) є провідним закладом з підготовки топ-менеджерів, який
гармонійно поєднує цінності традиційного університету з прагматизмом
корпорацій.
Значним поштовхом до розвитку корпоративної освіти на початку ХХ ст.
було створення дослідницько-експериментальних лабораторій у компаніях
General Electric (General Electric Research Laboratory) в 1900 р., Westinghouse
(Westinghouse Research Laboratory) в 1903 р., American Telephone and Telegraph
Company в 1907 р. з метою використання наукових досліджень для створення
нових продуктів, удосконалення старих та в цілому досягнення вищого рівня
продуктивності виробництва.
Визначальною подією цього періоду стало відкриття корпоративної школи
компанії General Electric у 1914 р., яку вчені вважають «першою ластівкою»,
прототипом корпоративного університету, оскільки вона прагнула самостійно, без
партнерства із зовнішніми освітніми структурами, розробляти програми
підготовки й професійного розвитку персоналу відповідно до вимог корпорації
(Cranch, 1987; Meister, 1997).
Один із перших внутрішньокорпоративних навчальних закладів, у назві
яких використовувалося слово «університет», створила компанія Goodyear Tire
and Rubber Company (Allen, 1949). Індустріальний університет Goodyear
(Goodyear’s Industrial University) було створено в 1913 р. з метою забезпечення
потреб у навчанні й розвитку 35 тис. працівників. Протягом семи років унаслідок
розширення програм в університеті виокремилося чотири різні школи за такими
напрямами: (1) виробництва, (2) продажів, (3) комерції, і (4) домоводства.
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Навчання стало невід’ємною частиною професійної діяльності наприкінці
Першої світової війни. Перша загальнонаціональна конференція менеджерів
персоналу відбулася в 1916 р., а невдовзі, у 1918 р., було створено Національну
асоціацію управлінців персоналом (National Association of Employment Managers)
(Jacoby, 1985). У 1922 р. Національна асоціація корпоративних шкіл (NACS) та
Національна асоціація управлінців персоналом злилися й утворили Національну
асоціацію трудових ресурсів (National Personnel Association), яка через рік
перетворилася на Американську асоціацію управління (American Management
Association) (Peffer, 1932).
Під час Першої світової війни необхідність надання швидкої й ефективної
професійної підготовки великій кількості людей для забезпечення воєнних потреб
уперше зумовила залучення інвестицій від військової галузі в корпоративну
освіту, що значно сприяло її подальшому розвитку й поширенню.
На початку XX ст.. прийшло усвідомлення необхідності розробки
спеціальних підходів та методик навчання персоналу. Так, під час Першої світової
війни

було

запроваджено

систему підготовки

на робочому місці, яка

забезпечувала більш ефективне й швидке навчання працівників. У 1917 р., у
відповідь на потреби Emergency Fleet Corporation of the U.S. Shipping Board, де
налічувалося 450 тис. нових працівників, Чарльз Аллен розробив спосіб навчання
кораблебудівників, який характеризувався значною практикоспрямованістю й
максимально враховував потреби підприємства. На основі роботи Ч. Аллена та
досліджень, що здійснювалися у збройних силах під час Першої світової війни,
було розроблено кілька принципів навчання на підприємствах (McCord, 1976,
с. 32–36): навчання повинно відбуватися в межах компанії та здійснюватися
керівниками нижчого й середнього рівнів, яких необхідно попередньо навчати
викладання; навчання повинно здійснюватися в групах із дев’яти – одинадцяти
робітників; час, відведений на навчання, зменшується, коли навчання виконується
на робочому місці; якщо працівникові надається особиста увага в навчанні, у
нього розвивається почуття відданості компанії.
У виробничому навчанні, яке здійснювалось у промисловості, було
враховано

уроки

освітніх

програм

військового

часу:

застосовувався
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індивідуальний підхід, особливе значення надавалося практичному оволодінню
предметом та досягненню бажаного результату навчання, курси ділилися на
модулі, програми розроблялися на основі дослідження особливостей і специфіки
різних професій та вимог до працівників (Neumann, 1979). Після війни ті, хто у
військовий час розробляли програми підготовки військовослужбовців та
викладали за ними, тепер використовували свій військовий досвід у професійному
навчанні, приділяючи основну увагу тестуванню результатів навчання в умовах
виробництва, застосовуючи методи армійської підготовки в системі учнівства та
встановлюючи критерії оцінювання (Stubblefield, Keane, 1994).
Аналіз наукових джерел показав, що до 20-х років XX ст. у Сполучених
Штатах Америки виникло нове концептуальне бачення освіти на робочому місці
(Stubblefield, Keane, 1994, c. 207). Воно відрізнялося від попередньої концепції
філософським підґрунтям, навчальними програмами, технологіями навчання,
системою надання послуг та організаційною структурою (Morris, 1921). Наукове
узагальнення результатів комплексного дослідження проблем навчання на
виробництві було подане в монографії Роя Келлі (Kelly, 1919) «Навчання
працівників у галузі промисловості». У ній автор обґрунтовує необхідність такого
навчання та висловлює переконаність у великих перспективах, які на нього
чекають. Він наголошує на тому, що кожний працівник потребує професійної
підготовки, а роботодавець та суспільство зацікавлені в задоволенні цієї потреби.
Без навчання працівники не можуть повною мірою реалізувати свій потенціал, і
це негативно впливає на продуктивність праці, зумовлює затримку соціальноекономічного прогресу. На нашу думку, саме дослідження Р. Келлі поклало
початок наукового обґрунтування необхідності підготовки персоналу компаній і
зумовило наступні кроки в розвитку корпоративної освіти у США.
Таким чином, якщо наприкінці XIX ст. переважна більшість навчання на
виробництві зосереджувалася на розвитку та вдосконаленні різних форм
учнівства, то на початку XX ст.. воно вже не могло задовольняти зростаючих
потреб промисловості та аграрного сектору в робітниках із необхідним рівнем
кваліфікації (Register, 1991). Під час Першої світової війни необхідність надання
швидкої й ефективної професійної підготовки великій кількості людей для
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забезпечення воєнних потреб уперше зумовила залучення інвестицій від
військової галузі в корпоративну освіту, що значно сприяло її подальшому
розвитку й поширенню. Гостра необхідність пошуку нових форм навчання
працівників зумовила в кінці XІХ – на початку XX ст. появу перших
корпоративних шкіл.
Отже, визначальним чинником розвитку корпоративної освіти у США в цей
період

став

перехід

від

ремісницького

та

аграрного

суспільства

до

індустріального, яке характеризувалося високим рівнем розвитку промисловості,
механізацією виробництва, реорганізацією та розподілом праці, появою ринку
конкурентних товарів, концентрацією виробництва і, відповідно, посиленням ролі
корпорацій, які стали відігравати визначальну роль в економіці США.
Провідними у другому періоді розвитку корпоративної освіти у США стали такі
тенденції: усвідомлення важливості навчання персоналу в корпораціях, яке
отримало теоретичне обґрунтування в роботах науковців та підтримку з боку
практики; зближення навчання й виробництва, яке спонукало до пошуку нових
підходів і методик навчання персоналу компаній відповідно до їхніх вимог;
інституалізація, пов’язана з формуванням структури системи корпоративної
освіти, заснуванням корпоративних шкіл, інститутів, професійних асоціацій,
дослідницько-експериментальних лабораторій, розробкою програм та курсів
корпоративного навчання в компаніях і традиційних освітніх закладах, появою
бізнес-шкіл

та

першого

корпоративного

університету,

що

забезпечило

педагогічно-технологічний ривок у підготовці великої кількості робітників
відповідно до вимог корпорацій; виникнення соціального партнерства між
промисловим сектором та університетами, що передбачало можливість впливу
промислових структур на формування навчальних планів університетів.
Третій період становлення та розвитку корпоративної освіти у США –
період утвердження неперервної професійної освіти – охоплює 1920 – 1959 рр.
Нижня межа цього періоду збігається з початком економічної кризи 1920 –
1921 рр., а верхня межа – з економічною кризою 1958 – 1959 рр., які зумовили
зростання рівня безробітних у США, змусили шукати нові підходи до навчання
персоналу як механізму виходу з кризи.
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У 1920 р. стало зрозуміло, що ринок сам по собі не здатний функціонувати
й гарантувати всім громадянам хоча б мінімальні блага й послуги. Економічна
криза супроводжувалася раптовим зубожінням широких верств населення. У
такій ситуації американський уряд запропонував загальнодержавний курс на
створення «держави загального добробуту». Зусилля держави були спрямовані на
подолання проблем, які не здатний був розв’язати ринок. Для цього
використовувалися

програми

соціальної

допомоги

незаможним

верствам

населення, вживалися заходи для зниження рівня безробіття. У цей час в усіх
галузях промисловості працівникам надавали різні види освітніх послуг, тим
самим намагаючись виховати в них почуття відданості компаніям і разом із тим
відволікти від назрівання можливих соціальних конфліктів. Так, навчальні
програми були спрямовані не лише на розвиток технічних навичок, а й на
американізацію суспільства, формування вмінь побудови стабільних сімейних
стосунків та організації якісного відпочинку. Компанії вкладали значні кошти в
місцеві безплатні середні державні школи заради забезпечення дітей своїх
працівників можливостями отримання більш якісної загальної освіти. Вони також
оплачували своїм працівникам та їхнім сім’ям заняття з домоводства, курси крою
та шиття, англійської мови, основ громадянства і права. Крім того, компанії
організовували бібліотеки та друкували періодичні видання, у яких ішлося про
їхнє повсякденне життя, містилися повідомлення й агітаційні матеріали,
спрямовані на виховання корпоративного духу та об’єднання працівників у єдину
велику корпоративну родину (Cremin, 1988).
У період між Першою та Другою світовими війнами прийшло усвідомлення
того, що працівники могли самі оцінювати навчальні програми та обирати лише
ті, які їх приваблювали. Виникали нові ідеї та нове бачення навчання, і з огляду на
те, що новим, унікальним навчальним майданчиком тепер стала підприємницька
організація, розроблялися нові методи навчання, які не мали аналогів у
традиційних освітніх закладах. Саме одним із таких методів, розроблених
спеціально для навчання працівників, став метод конференцій, якому надавали
перевагу тоді, коли в учасників навчання був досвід, який можна було
використати під час обговорень. Цей активний метод залучав працівників
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підприємств до співпраці в процесі навчання, сприяв використанню результатів
навчання на робочому місці (Cooper, 1942). Також було розроблено нові програми
підготовки майстрів, бригадирів і менеджерів та засновано клуби майстрів
(foremen’s clubs). Перші такі клуби та програми були започатковані в м. Дейтон,
штат Огайо, за фінансової підтримки Християнської Молодіжної Асоціації
(Young Men’s Christian Association – YMCA). Ці програми, так само, як і клуби,
швидко розповсюдилися не лише по всьому місту, а й у різних частинах країни. У
період із 1923 по 1936 рр. Університет Перд’ю здійснив навчання десяти тисяч
майстрів та бригадирів із 616 компаній у вісімдесяти семи містах США (Graebner,
1987). У 1925 р. було засновано Національну асоціацію майстрів (National
Association of Foremen). Ускладнювалися методи навчання майстрів. У
демократичній системі освіти, що ґрунтувалася на ідеях прогресивної освіти та
нової соціальної психології, використовувалися робота в малих групах, групові
дискусії, навчання під керівництвом лідерів (leaders) (Stubblefield, Keane, 1994).
У 1930-х роках програми підготовки майстрів та клуби майстрів, що
ставили за мету виховання в майстрів почуття відповідальності та духу
колективізму, відіграли важливу роль у розвитку корпоративної освіти в країні,
оскільки в організаціях прийшло розуміння того, що від усвідомлення
працівниками своїх обов’язків на робочому місці залежить поширення знань у
межах усієї місцевої громади.
Наведемо ще один зразок успішної реалізації корпоративного навчання в
цей період. Це програми, розроблені корпорацією під назвою Адміністрація
долини Тенесі (Tennessee Valley Authority – TVA), незалежною державною
корпорацією, створеною в 1933 р. за програмами «Нового курсу» (New Deal) для
охорони й розробки ресурсів долини річки Тенесі та її приток. Керівництво
корпорації усвідомлювало значення освіти для відновлення долини Тенесі,
оскільки людям необхідно було навчатися змінювати середовище свого
існування. У місцевих відділеннях компанії для співробітників розроблялися
програми корпоративного навчання. Найважливіші з цих програм реалізовувалися
навчальним відділом, який входив до складу департаменту управління
персоналом, а також іншими підрозділами корпорації. Кожний підрозділ
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ініціював певні програми, у тому числі освітні програми з розвитку місцевих
громад, так звані демонстраційні ферми (для показу і впровадження прогресивних
виробничих методів та інших нововведень), бібліотечні програми тощо. Як
стверджують Г. Стаблфілд та П. Кін (Stubblefield, Keane, 1994), Адміністрація
долини Тенесі була успішним підприємством, оскільки в ній усвідомлювали, що
працівникам та їхнім сім’ям, щоб бути більш самодостатніми, необхідні навички,
уміння та знання, які також полегшують процес організації загальних зборів
громади для обговорення планів і допомагають членам громади зрозуміти, що
зміни, спричинені розвитком технологій, були частиною великого плану розвитку
місцевої громади й регіону в цілому.
У цей період з’являється Інститут інженерії та менеджменту корпорації
General Motors (1927), який частина науковців вважають першим корпоративним
університетом у США (інші вчені, як ми вже зазначали раніше, таким закладом
називають Корпоративну школу компанії General Electric (1914) (Cranch, 1987;
Meister, 1997).
Учені звертають увагу, що в цей час корпорації починають виявляти
зацікавленість не лише в розвитку технічних навичок, а й в інтелектуальному
зростанні своїх працівників (Stubblefield, Keane, 1994, c. 207). У 1921 р.
з’являється перше ґрунтовне дослідження корпоративних програм, праця Джона
Морріса (Morris, 1921) «Професійна підготовка працівників: вивчення освітніх та
навчальних відділів різних корпорацій», результати якої свідчать про цю
тенденцію. Так, аналізуючи навчальну діяльність Westinghouse Electric and
Manufacturing Company, однієї з найбільших виробничих компаній, чиї програми
вважалися найкращими зразками корпоративних програм того часу, Д. Морріс
(Morris, 1921) наголошував, що працівникам, крім умінь, необхідний був
«постійний величезний інтелектуальний розвиток для створення й покращення
продуктів та засобів їх виробництва» (с. 3). Інженери, технологи та механіки
вміло керували технікою на підприємстві завдяки диференційованій підготовці,
яку надавав освітній підрозділ компанії з розвитку технічних навичок та
інтелектуальних здібностей (Morris, 1921).
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У цей час виходять праці Е. Торндайка «Навчання дорослих» (1928),
Г. Соренсона «Можливості дорослих» (1938), які наголошували на особливостях
навчання дорослої людини, працівника. Саме вони стали підґрунтям для пошуку
нових форм і методів навчання в підготовці персоналу, орієнтовані на суб’єктсуб’єктну взаємодію, використання особистісного та професійного досвіду тих,
хто навчається.
Учені вважають, що важливим поштовхом до розвитку корпоративних
освітніх програм стали ідеї Фредеріка Тейлора (Taylor, 2005), та Френка Ґілбрета
(Gilbreth, 2002) про науковий менеджмент, які справили визначальний вплив на
сферу бізнесу в цілому. У контексті реалізації цих ідей освіта виступала важливим
засобом підвищення ефективності праці. Зокрема, Національна асоціація
корпоративних шкіл підкреслювала, що корпорації все більше усвідомлюють
важливість освіти в ефективному управлінні своїм бізнесом, а корпоративна
школа пройшла достатнє випробування як метод постійного підвищення
ефективності й важливий фактор розвитку промисловості (Cremin, 1988).
Збалансовані корпоративні навчальні програми передбачали професійну
підготовку та адаптацію нових працівників, підвищення кваліфікації та
перепідготовку для кар’єрного зростання, виконання нових професійних
обов’язків і підвищення ефективності праці.
Значним поштовхом до розвитку корпоративної освіти на початку ХХ ст.
було створення дослідницько-експериментальних лабораторій спочатку в трьох
компаніях: General Electric (General Electric Research Laboratory), Westinghouse
(Westinghouse Research Laboratory), American Telephone and Telegraph Company,
але наприкінці 20-х років ХХ ст. вже кілька сотень компаній мали такі
дослідницько-експериментальні лабораторії з метою використання наукових
досліджень для створення нових продуктів, удосконалення наявних та в цілому
досягнення вищого рівня продуктивності виробництва. До Другої світової війни
робота в дослідницько-експериментальних лабораторіях вважалася елітною,
оскільки давала можливість отримати унікальні знання, уміння та навички. У
таких лабораторіях працювали лише висококваліфіковані науково-технічні
працівники, найвища ланка менеджменту, розробники продуктів, а також
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науковці, інженери, професори університетів. Під час та після Другої світової
війни

програми

дослідницьких

лабораторій

стали

частиною

широких

корпоративних програм. Найбільш прогресивну освіту надавали ті галузі
індустрії, які вкладали найбільше коштів у наукові дослідження та розвиток
підприємств (Cremin, 1988; Eurich, 1985; Graebner, 1987).
Одну з найкращих таких лабораторій мала Bell Telephone Company. Ця
компанія однією з найперших почала організовувати корпоративне навчання, яке
було необхідне телефоністам-монтажникам та операторам телефонних станцій.
На початку ХХ ст. компанія почала організовувати школи для телефоністівмонтажників

та

операторів

телефонних

станцій,

які

були

справжніми

виробничими школами, що пропонували курси тривалістю від одного до кількох
тижнів і поєднували навчання телекомунікаційних технологій із вивчанням
політики телефонної компанії щодо обслуговування клієнтів та відносин із ними.
Уже в перші роки ХХ ст. компанія разом зі своїм дочірнім підприємством Western
Electric заснувала промислові дослідницькі лабораторії. У 1907 р. три з них
об’єдналися в дослідницько-експериментальний підрозділ, якому в 1912 р. було
доручено розробку зв’язку, розрахованого на далекі відстані. У 1925 р.
лабораторії Bell Telephone Company стали окремим підрозділом компанії.
З того часу протягом сорока років освітня й наукова робота здійснювалися
паралельно. Освіта проникала в усі сфери діяльності компанії і сприяла низці
важливих інноваційних розробок у галузі телекомунікаційних технологій у 1920 –
1950 рр. У подальшому лабораторії Bell Telephone Company були долучені до
здійснення неперервного навчання своїх наукових і технічних працівників, а
також започаткували більш системний науковий підхід до розробки й
забезпечення підготовки працівників усієї корпорації. Лабораторії у співпраці з
відділом управління людськими ресурсами створили систему корпоративного
навчання, яке здійснювалося в різноманітних приміщеннях – від вільних кімнат
на місцевих телефонних станціях до університетських кампусів у м. Лісл, штат
Іллінойс – та за різними програмами: від самостійного навчання для майстрів до
ретельно розроблених програм аудиторного навчання для менеджерів зі щорічним
бюджетом у мільярд доларів (Cremin, 1988).
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Визначальний вплив на розвиток корпоративної освіти мала Велика
депресія, яка розпочалася в 1929 р. й тривала до кінця 30-х років. Це була одна з
масштабних і тривалих економічних криз XX ст. Кількість безробітних у США
зросла на 50%, відбувалося скорочення фінансування корпораціями своїх
навчальних програм. Проте дослідницько-експериментальним лабораторіям
надавали потрібне фінансування, оскільки їх розглядали як інструмент виходу
корпорацій із кризи. Яскравим прикладом результативності навчання персоналу в
період економічної кризи стала корпорація IBM, яка під час Великої депресії
відмовилася від скорочення персоналу та вкладала гроші в його навчання. У
результаті – після закінчення депресії IBM досить швидко, порівняно з іншими
компаніями, вийшла на докризовий рівень продажів, оскільки зберегла
кваліфікований персонал (Pugh, 1995).
Під час Другої світової війни потреби фронту зумовили приплив значної
кількості нової робочої сили, що складалася з жінок та некваліфікованих
чоловіків старшого віку, які потребували професійної підготовки. Крім того, була
нагальна необхідність підготовки менеджерів для надання такої підготовки. У цей
час в організаціях запроваджують посаду директора з питань навчання (training
director), а невдовзі, у 1942 р., утворюється Американське товариство директорів з
питань навчання (American Society of Training Directors), перейменоване в 1945 р.
на Американське товариство навчання й розвитку (American Society for Training
and Development – ASTD), яке стало найбільшою, провідною організацією для
викладачів та тренерів у галузі професійного й корпоративного навчання.
Чисельність організації швидко зростала. За даними, які наводить Воткінз
(Watkins, 1989), у 1959 р. вона налічувала чотири тисячі, у 1967 р. – шість тисяч,
1989 р. – п’ятдесят тисяч членів по всій країні.
Важлива подія в розвитку корпоративної освіти у Сполучених Штатах
відбулася в 1945 р., коли General Motors Institute у м. Флінт, штат Мічиган, який є
дочірньою структурою і власністю корпорації

General Motors, отримав

повноваження присвоювати вчені ступені в галузі інженерії. Згодом ще деякі
корпоративні програми отримали акредитацію підготовки бакалаврів і магістрів.
Нелл Юріх у дослідженні, проведеному в 1985 р. для Carnegie Foundation,
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нарахувала більше десяти програм, які в той час присвоювали вчені ступені від
бакалавра до доктора наук (Eurich, 1985).
Після Другої світової війни почала формуватися політика федерального
уряду щодо комплексної підтримки професійної освіти дорослих, складовою якої
є корпоративна освіта (Див. додаток Ж, в якому систематизовано основні правові
документи, спрямовані на підтримку корпоративної освіти США). Для цього
держава повинна була використовувати всі можливі засоби досягнення зайнятості
населення. Неперервне професійне навчання персоналу розглядалося як один із
потужних засобів, який може сприяти зменшенню безробіття. Спочатку урядові
ініціативи обмежувалися лише незначними фінансовими вливаннями, але згодом
вони переросли в потужну державну підтримку у вигляді програми президента
Ліндона Джонсона під назвою «Велике суспільство». Перша така ініціатива уряду
відбулася ще в кінці війни, коли в 1944 р. було ухвалено Закон про перехід
військовослужбовців на цивільне становище після звільнення з військової служби
(Servicemen’s Readjustment Act, 1944), також відомий як GI Bill, за яким протягом
семи років близько восьми мільйонів ветеранів Другої світової війни отримали
вищу та середню освіту в безплатних державних школах і професійну освіту в
професійно-технічних навчальних закладах. Цей закон стримував потік ветеранів
на ринок праці, а також відкривав широкі можливості отримання вищої та
професійної освіти й фінансової підтримки широким масам людей, незалежно від
їхнього походження й фінансового становища. За час дії цього закону було
підготовлено кваліфікованих робітників, менеджерів та фахівців для різних
галузей економіки, яка переживала швидкий розвиток (Chafe, 2015; Stubblefield,
Keane, 1994).
Проте фінансування послуг вищої професійної освіти невдовзі було зведено
до мінімуму, коли Конгрес створив службу з поширення професійних знань
(Labor Extension Service) при Міністерстві праці. Для сприяння діяльності цієї
служби в 1945 р. було створено Національний комітет із поширення освіти для
виконання професійних обов’язків (National Committee for the Extension of Labor
Education). А в 1947 р. було прийнято Закон про розповсюдження професійних
знань (Labor Extension Act, 1947), який підтримали обидві партії в обох палатах
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Конгресу, а також усі профспілки країни. Проте між спонсорами Національного
комітету виникли істотні суперечки, які стосувалися адміністративних питань, а
також питань контролю та ролі федерального уряду в професійній освіті для
потреб

організацій.

У

результаті

в

1950

р.

Національний

комітет

із

розповсюдження освіти для виконання професійних обов’язків було розпущено
через нестачу фінансування і тим самим припинено програми фінансування
вищого професійного навчання (Stubblefield, Keane, 1994).
Найважливішою виокремленою нами рисою повоєнного періоду стала
неперервна професійна освіта, яку надавали для своїх працівників і спонсорували
підприємства, організації та установи. Це була «перша епоха, коли величезні суми
грошей витрачалися на освіту людей після того, як вони почали працювати»
(DeCarlo, Robinson, 1966, c. V). Навчання, пов’язане з виконанням професійних
обов’язків, набувало масштабного характеру в освітніх закладах та на робочих
місцях у державному та комерційному секторах економіки, які виробляли й
розповсюджували

товари,

послуги

та

інформацію.

Масштабні

програми

професійної освіти й підготовки функціонували у військовій, промисловій,
бізнесовій, урядовій та профспілковій галузях (Stubblefield, Keane, 1994). У
дослідженні 1958 р., присвяченому навчанню на заводах і фабриках, Гарольд
Кларк і Гарольд Слоун (Clark, Sloan, 1958) зазначають, що корпоративні
навчальні програми «буквально увірвалися в життя за останні десять років»
(с. 25), коли бізнес та індустрія почали створювати свої освітні програми. У 1958
р. Конгресом було ухвалено Закон про державних службовців (Government
Employees

Training

Act,

1958),

який

уповноважував

федеральні

органи

забезпечувати навчання своїх працівників.
1950-і роки характеризувалися стрімким розвитком і поширенням програм
підготовки майстрів, бригадирів, кваліфікованих робітників, менеджерів вищої та
нижчої ланок, технічного персоналу тощо. У цей час набувають стрімкого
розвитку різні форми соціального партнерства, укладаються угоди між
корпораціями та коледжами й університетами, особливо на підготовку
управлінських та інженерних кадрів. Лідерами в забезпеченні навчання
працівників виступають такі компанії, як Western Electric, IBM, AT&T,
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International Harvester та General Electric. Наприклад, у 1956 р. General Electric
пропонувала 1500 різних курсів, до вивчення яких було залучено 32 тис.
працівників і на які витрачалося від 35 до 40 млн. доларів щорічно (Eurich, 1985).
За результатами свого дослідження, здійсненого в кінці 1950-х років, Г. Кларк та
Г. Слоун (Clark, Sloan, 1958) стверджують, що в цей час витрати корпорацій на
навчання одного працівника часто у 2,5 – 3 рази перевищують середні витрати по
країні на навчання в чотирирічних коледжах. Це дає їм підстави стверджувати, що
«поряд із традиційною американською системою державної та приватної освіти
виник новий сектор» корпоративної освіти.
У 1950-х роках нове бачення організацій відобразилося в новій системі
навчання, яке дістало назву «розвиток організації» (organizational development –
OD). Розвиток організації – це процес осмислення та вдосконалення людських
систем на основі досліджень в академічній та корпоративній сферах. Результати
таких досліджень сприяли поліпшенню стосунків у колективі, позитивним
перетворенням у великих корпораціях, удосконаленню управління людськими
ресурсами (Huse, Cummings, 1985; Rowlandson, 1984). До інновацій цього часу
належать також планування навчальних програм, практика взаємодії в командах,
підвищення кваліфікації та організація й планування кар’єри (Stubblefield, Keane,
1994).
Важливою подією наприкінці цього періоду розвитку корпоративної освіти
у США стало відкриття General Electric’s Management Institute of Crotonville у Нью
Йорку в 1955 р., яким було започаткувало «еру корпоративних університетів»
(Meister, 1998b). На думку Л. Фріфілда (Freifeld, 2008), метою створення
університету була розробка й реалізація послідовного процесу навчання
потенційних лідерів. Його програми підготовки лідерів і сьогодні залишаються
еталоном у галузі промисловості.
Таким чином, визначальний вплив на розвиток корпоративної освіти у
США в 1920–1959 рр. мали економічні кризи, які неодноразово потрясали
американську економіку, змушуючи корпорації знову й знову звертатися до
корпоративного навчання персоналу як до механізму виходу з кризи. Тому, як це
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не парадоксально, але саме економічні кризи можна розглядати як мотиваційний
фактор до розвитку корпоративної освіти у зазначений період.
Основною тенденцією цього періоду ми вважаємо: перехід до неперервної
професійної освіти, зумовлений постійним ускладненням виконуваних робіт, що
потребувало

постійного

професійного

навчання

працівників

усіх

рівнів;

усвідомлення на теоретичному та практичному рівнях значення корпоративного
навчання; появи перших ґрунтовних досліджень у галузі корпоративного
навчання персоналу; покладання відповідальності за належний професійний
рівень працівників на уряд та роботодавців; інтенсивне зростання числа
корпоративних освітніх закладів, зокрема корпоративних університетів, та
корпоративних навчальних програм, виконання ними функції забезпечення
економічної конкурентоспроможності американських підприємств; розширення
можливостей доступу до знань; формування національної політики комплексної
підтримки професійної освіти дорослих; перехід до децентралізації управління
навчанням і посилення відповідальності штатів та місцевих органів управління;
ширше залучення державою корпорацій до навчання своїх працівників,
консолідація зусиль держави та бізнесу, стрімкий розвиток різних форм
соціального партнерства; пошук наукових підходів до проблеми навчання
персоналу.
Четвертий період розвитку корпоративної освіти у США – це стратегічний
період (1960–1980). Його нижня межа збігається з ухваленням Закону про
цивільні права (The Civil Rights Act, 1960) та Закону про вдосконалення, розвиток
та підготовку робочої сили (Manpower Development and Training Act, 1962).
Верхня межа періоду збігається з ухваленням Закону про неперервну освіту
(Lіfelong Learnіng Aсt, 1978) та Податкового закону про економічне відновлення
(Economic Recovery Tax Act, 1980), який передбачав податкові пільги компаніям на
фінансування університетських досліджень.
У цілому 1960-і роки стали переломними для неперервної професійної
освіти США. Якщо раніше відповідальність за належний професійний рівень
працівника покладалася на нього самого, то з цього часу уряд, роботодавці та
громадськість узяли контроль над професійною освітою і підготовкою на себе.
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Сіріл Хаул (Houle, 1983), який назвав цей час другою ерою неперервної
професійної освіти, зазначав, що основні зусилля зосереджувалися на тому, щоб
допомогти відстаючим працівникам досягти належних стандартів у виконанні
своїх професійних обов’язків. Неперервна освіта стала обов’язковою для
підтвердження дозволу на практику фахівців різних галузей, зокрема, лікарів,
юристів, медичних сестер тощо.
До середини 1960-х років утверджуються певні спільні тенденції розвитку
освіти на виробництві (Lusterman, 1977). Вибух знань докорінно змінив природу
праці, а постійне ускладнення виконуваних робіт вимагало від працівників усіх
рівнів постійного професійного навчання та підвищення кваліфікації. Чим більше
грошей промисловий сектор вкладав у наукові дослідження та розвиток галузі,
тим більше він повинен був інвестувати в професійну освіту й підготовку
персоналу. Створення нових продуктів та розробка нових процесів вимагали змін
у технологіях виробництва та спеціальної підготовки працівників для роботи з
цими технологіями. І хоча в цей проміжок часу зафіксовано стрімке зростання
чисельності студентів у коледжах професійної освіти та угод про співпрацю між
бізнесом, промисловістю й традиційними закладами вищої освіти, коледжі та
університети не встигали за стрімким розвитком технологій (Baker, 1983). За
словами Фредеріка Джекобза та Дональда Філіпса (Jacobs, Phillips, 1979),
«очевидна неспроможність навчальних закладів забезпечити нові потреби в
навчанні привела до того, що багато роботодавців узяли на себе функцію
підготовки своїх працівників» (с. 10).
Від 1960-х років відбулося значне зростання ролі федерального уряду в
професійному навчанні. Перші кроки було зроблено адміністрацією Кеннеді з
ухваленням у 1961 р. Закону про розвиток освоєних районів (Area Redevelopment
Act, 1961) та в 1962 р. – Закону про розвиток і підготовку робочої сили (Manpower
Development and Training Act, 1962), за яким із федерального бюджету надавалося
фінансування на перенавчання працівників, що втратили роботу в результаті
запровадження змін, пов’язаних із науково-технічним прогресом. Більшість цих
коштів призначалися на фінансування корпоративного навчання громадян із
низьким доходом та тих, хто отримував державні соціальні дотації. Гроші
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виділялися місцевим громадам і нараховувалися за формулою, відповідно до
кількості та рівня бідності населення. Наголосимо, що зазначеними законами
встановлювалися перші в повоєнний період програми федерального уряду, які
надавали значну фінансову підтримку корпоративному навчанню.
Але справжня масштабна урядова підтримка почалася з оголошенням
президентом Ліндоном Джонсоном у 1964 р. Війни з бідністю (War on Poverty), у
контексті якої економіка розглядалася як важлива умова добробуту індивідуумів і
суспільства. Якщо люди не мають роботи, якщо вони не є економічно
продуктивними, вони не можуть покращувати свій добробут та сприяти розвитку
суспільства. У центрі уваги стояли питання расової нерівності та бідності, а освіта
дорослих

використовувалася

як

інструмент

встановлення

соціальної

справедливості (Stubblefield, Keane, 1994). Близько п’ятдесяти мільйонів людей в
Америці були бідними; серед них були «люди похилого віку, некваліфіковані,
жінки з малими дітьми, які вели господарство, та інші категорії населення, що
опинилися за межею бідності незалежно від масштабів економічного зростання, з
огляду на систему розподілу прибутків» (Murray, 2015, с. 28). Великий відсоток
бідних становили афроамериканці, адже на їхньому добробуті не позначилося
економічне процвітання Америки після Другої світової війни. В умовах швидкого
розвитку економіки бідні не могли просуватися по службі, виконуючи ручну або
напівкваліфіковану

роботу.

Нові

можливості

працевлаштування,

створені

розвитком виробництва, були для них закриті, оскільки в них не вистачало
«освіти, підготовки та технічних навичок» (Chafe, 2015).
Війна з бідністю була спрямована на цільову аудиторію та умови, які
змушують їх жити в бідності, тому освіта відігравала в ній вирішальну роль.
Головна складова Війни з бідністю, Закон про економічні можливості (Economic
Opportunity Act,1964), сприяв подоланню бідності за допомогою громадської
діяльності та програм із навчання робочої сили й ліквідації неграмотності. З
урахуванням досвіду попередніх федеральних програм та програм місцевих
громад, спрямованих на боротьбу з дитячою злочинністю, було прийнято
Програму громадської діяльності (Community Action Program), спрямовану на
допомогу бідним афроамериканцям, які живуть у містах, шляхом залучення їх до
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планування й управління програмами місцевих громад (Stubblefield, Keane, 1994,
с. 301). Програма втілювалася за допомогою місцевих Агенцій із громадської
діяльності (Community Action Agencies), чиїм завданням було «спонсорство
проектів із самодопомоги місцевим громадам, сприяння громадській діяльності,
мобілізація місцевих ресурсів, координація місцевих програм» (Fisher, 1984,
с. 111).
Для залучення бідних до роботи у сфері економіки Закон про економічні
можливості передбачав навчальні програми для безробітних і громадян із низьким
доходом. У 1967 р. всі програми професійного навчання Міністерства праці,
спрямовані на розвиток депресивних регіонів, були об’єднані в одну програму під
назвою Концентрована програма працевлаштування (Concentrated employment
program). Безперечне значення мав і Закон про освіту дорослих (Adult Education
Act, 1966), який було ухвалено в 1966 р. та Закон про професійну освіту (1968). У
своїй доповіді конгресу про стан у країні в 1968 р. Президент Джонсон закликав
приватний сектор забезпечувати професійну підготовку своїх працівників, після
чого в тому ж році було створено Національне об’єднання бізнесменів для
забезпечення та регулювання фінансової підтримки бізнесу. Оскільки в 1960-х
роках на виробництво прийшли працівники з різними рівнями професійної
підготовки, низьким рівнем грамотності та іншими освітніми недоліками, то шлях
до вирішення проблеми вбачали в поглибленні соціального партнерства між
державою та приватним бізнесом, яке необхідно було закріпити на законодавчому
рівні. З цією метою було ухвалено Комплексний закон про виробниче навчання
(Comprehensive Employment and Training Act, 1973), а після нього – Закон про
виробниче навчання й партнерство (Job Training Partnership Act, 1982), які давали
роботодавцям достатню свободу в ухваленні рішень щодо розпорядження
коштами,

виділеними

державою

на

професійну

підготовку

працівників

(Stubblefield, Keane, 1994).
До початку 1970-х років поняття «навчання й розвиток» було майже
повністю витіснене поняттям «розвиток людських ресурсів» (Human Resource
Development – HRD), яке мало ширше значення й охоплювало також
консультування та розв’язання проблем на підприємстві. У цілому це поняття
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почало охоплювати три сфери: навчання та розвиток, розвиток організації,
підвищення кваліфікації й організація та планування кар’єри.
Багато корпорацій вкладали свої основні інвестиції в більш складні й
передові форми розвитку людських ресурсів, створюючи власні освітні заклади.
Найбільшим таким закладом був Навчальний центр компанії Xerox (Xerox’s
Learning Center) у м. Лізбург, штат Вірджинія. Вісімнадцять корпоративних
освітніх

закладів

надавали

вчені

ступені,

один

заклад,

Національний

технологічний університет, пропонував усі навчальні курси в дистанційній формі.
Використання телекомунікаційних та комп’ютерних технологій дало змогу
подолати обмеження в часі та просторі, які робили освіту недоступною для
багатьох людей (Eurich, 1985).
Проте, незважаючи на значні зусилля і здобутки, Сполученим Штатам
Америки не вдалося повністю подолати бідність, а після поразки у війні з
комунізмом, яку вони вели у В’єтнамі, а також після вбивства Мартіна Лютера
Кінга та Роберта Кеннеді реформи в країні згорнулися. Від 1968 р., коли Річарда
Ніксона

було

обрано

президентом,

країна

повернулася

до

політики

консерватизму, яка домінувала до 1990-х років.
У 1970 – 1980-х роках Сполучені Штати охопила загальнонаціональна
криза, причини якої вбачали в неспроможності Сполучених Штатів успішно
конкурувати на глобальному економічному ринку та в недостатній кваліфікації
робочої сили. Державна освіта зазнавала нещадної критики за те, що вона, як
вважалося, не могла належним чином підготувати молодь до роботи. За словами
Г. Стаблфілда та П. Кіна, незважаючи на всі зусилля, розвиток людських ресурсів
(Human Resource Development) на національному рівні залишався системою зі
слабкими внутрішніми зв’язками (Stubblefield, Keane, 1994). До цієї системи
входили корпорації, уряд та освітні заклади, чиї навчальні програми частково
дублювалися, але не об’єднувалися в єдине ціле. До певної міри корпорації
задовольняли свої потреби в розвитку людських ресурсів за допомогою
внутрішньокорпоративних програм, але також використовувалося партнерство з
громадськими дворічними коледжами (community colleges), університетами,
безплатними державними школами (public schools), професійно-технічними
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навчальними закладами (vocational training schools), приватними школами
(proprietary schools), місцевими громадськими організаціями (community based
organizations) та професійними асоціаціями (Carnevale, Gainer, & Villet, 1990;
Eurich, 1985).
Зауважимо, що в умовах стрімкого розвитку технологій, що почався в 1960х роках, традиційні коледжі та університети виявилися неспроможними на
належному рівні здійснювати підготовку кадрів для численних нових посад, які
виникли в цей час. «Явна неспроможність навчальних закладів відповідати новим
потребам у навчанні змусила багатьох роботодавців узяти на себе функцію
підготовки своїх працівників» (Jacobs, Phillips, 1979, c. 10). Це стало основною
причиною початку «ери корпоративних університетів» (Meister, 1998b). У 1963 р.
компанія Walt Disney створила Disney University в м. Анахайм, Каліфорнія з
метою сприяння забезпеченню єдиних стандартів надання послуг працівниками
компанії (Lipp, 2013). Ще один із провідних і найбільш потужних корпоративних
університетів було створено компанією McDonald’s (McDonald’s Hamburger
University) у 1963 р. (Meister, 1998b).
Із 60-х років XX ст. компанії почали усвідомлювати необхідність
неперервного навчання працівників в умовах стрімких технологічних змін і
глобальної конкуренції, а відтак кожна організація, яка намагалася стати
успішною, прагнула стати організацією, що навчається.
Звернімо увагу, що в цей час централізована політика федерального уряду,
спрямована на підтримку програм професійного навчання, поступилася місцем
іншим підходам, які передбачали децентралізацію такої підтримки, ширше
залучення корпорацій до навчання своїх працівників, консолідацію зусиль
держави та бізнесу (Hamilton, 1990). Ухвалений у 1973 р. Комплексний закон про
виробниче навчання (Comprehensive Employment and Training Act, 1973)
знаменував поворот до децентралізації управління навчанням і посилення
відповідальності штатів та місцевих органів управління (Stubblefield, Keane, 1994,
с. 302). Кошти за цим законом призначалися для трьох категорій: громадян із
низьким доходом, тих, хто отримував державну соціальну допомогу, та
малозабезпеченої молоді.
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Перше масштабне дослідження корпоративного навчання здійснив у 1977 р.
Сеймур Лустерман (Seymour Lusterman) (Lusterman, 1977). Його дослідження
охоплювало 610 корпорацій із кількістю від п’яти тис. працівників і переконливо
свідчило про те, що бізнес та промисловість усе більше усвідомлюють
необхідність постійної освіти й підготовки працівників для забезпечення
потрібної кваліфікації та продуктивності робочої сили. Науковець робить
висновок, що «корпоративне навчання фактично є не меншим сегментом
національної освітньої системи, ніж коледжі, університети, технічні інститути та
інші школи» (Lusterman, 1977, с. 3).
Вважаємо, що значний вплив на усвідомлення ролі та місця корпоративної
освіти, підходів до навчання персоналу як дорослих учнів мала фундаментальна
праця М. Ноулза (Knowles, 1980) «Сучасна практика освіти дорослих: від
педагогіки до андрагогіки» (1980), у якій обґрунтовувалася необхідність
застосування андрагогічного підходу в процесі навчання дорослих.
Отже, основні характеристики розвитку корпоративної освіти у США в 1960
– 1980 рр. такі: початок створення розгалуженої нормативно-правової бази, у якій
значна увага приділялася регулюванню професійного навчання та розвитку
працівників; істотне зростання інвестицій у навчання персоналу в корпораціях;
варіативність змісту освітніх програм корпоративного навчання; посилення
узгодженості мети і змісту корпоративної підготовки персоналу зі стратегічною
метою компанії; запровадження навчання середнього менеджменту; підвищення
ролі навчання в управлінні персоналом; розширення соціального партнерства між
державою та бізнесом у розв’язанні питань підготовки персоналу; подальше
наукове обґрунтування необхідності та підходів до розвитку людських ресурсів,
який охоплює три сфери: навчання й розвиток, розвиток організації, підвищення
кваліфікації й організація та планування кар’єри.
Якщо раніше навчання переважно надавалося управлінському персоналу та
спрямовувалося на розв’язання конкретних проблем, то з 80-х років XX ст.
виникає бачення освіти в контексті загального розвитку корпорації, а значить,
необхідність надання її ширшим категоріям працівників. Це зумовлює початок
бурхливого розвитку новітньої форми організації корпоративного навчання –
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корпоративного університету. У 1980-х роках кількість компаній, які мали
корпоративні

університети,

зросла

до

400.

Усі

вони

були

великими

конгломератами, такими, як, наприклад, компанія Boeing (Sinha, Kaul, 2013). У
1981 р. корпоративні університети було відкрито в таких великих корпораціях, як
AT&T та Motorola. Тому 1981 р. ми визначили нижньою хронологічною межею
наступного, п’ятого періоду – періоду становлення й розвитку корпоративних
університетів (1981 – 1999). Його верхня хронологічна межа збігається з
ухваленням Закону про інвестування в трудові ресурси (Workforce Investment Act,
1998), який стосується й корпоративних університетів.
Результати нашого дослідження дають можливість стверджувати, що
набуває вжитку термін «корпоративний університет», який стосується освітніх
проектів великих корпорацій, які називались університетами, академіями,
інститутами та школами, хоча ці заклади беруть свій початок у корпоративних
школах, які виникли ще в 1920-х роках як складова нової системи професійного
навчання, зануреного в практику.
Як ми вже зазначали, серед учених немає спільної думки про те, який із
корпоративних навчальних закладів слід вважати першим корпоративним
університетом, проте всі дослідження підтверджують, що у світовій практиці
вперше такий заклад було засновано у Сполучених Штатах Америки (Allen, 2002;
Anderson, Lichtenberger; Nixon, Helms, 2002). На початку це були заклади
закритого типу, які уникали партнерства із зовнішніми освітніми структурами й
прагнули самостійно розробляти програми підготовки та професійного розвитку
персоналу відповідно до вимог корпорації. Проте, незважаючи на обмеження,
вони стали основою для потужного розвитку цієї форми організації корпоративної
освіти, що розпочався у 80-х роках минулого століття, коли не лише
засновувалося багато нових закладів такого зразка, а й кардинально змінювалися
підходи до вже діючих. Найбільш потужні корпоративні університети, які стали
авангардом розвитку галузі в цей час, належали компаніям Walt Disney (Disney
University), McDonald’s (Hamburger University), Motorola (Motorola University),
General Electric (Crotonville management training center), Boeing (Boeing Leadership
Center), General Motors (General Motors Institute of Technology) та ін. Про вагомість
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тенденції до все більшого поширення цієї форми організації корпоративної освіти
свідчить той факт, що станом на кінець XX ст., як зазначають Джуді Ніксон та
Мерілін Хелмс (Nixon, Helms, 2002), приблизно 80 % із п’ятисот визначених
журналом «Fortune» топ-компаній США або вже мали, або планували заснувати
свій власний корпоративний університет.
Нелл Юріх (Eurich, 1990) зазначає, що система корпоративного навчання в
цей час охоплює мільйони людей, хоча інформації про точну кількість учнів у цій
сфері немає. За різними оцінками, до навчання й професійної підготовки
персоналу було залучено від чотирнадцяти до тридцяти п’яти з половиною
мільйонів працівників. Якщо більш достовірною є остання цифра, то в
професійному навчанні брала участь третина всієї робочої сили країни. За даними
Фонду Карнегі, наведеними в його доповіді 1985 р. про стан корпоративної
освіти, бізнес та промисловість витрачали на свої навчальні потреби щонайменше
сорок млрд. доларів щорічно. Приблизно стільки ж витрачалося в той час на
навчання в традиційних закладах вищої освіти. Корпоративна сфера надавала
освітні послуги різного рівня, змістової спрямованості й тривалості, для чого
використовувалися як акредитовані програми корпоративних університетів, так і
неакредитовані програми із залученням зовнішніх провайдерів або без нього.
Корпоративні програми значною мірою повторювали програми традиційних
коледжів і варіювалися від вивчення англійської мови на базовому рівні до
програм підготовки докторів філософії. У своїй загальнонаціональній доповіді
1985

р.

Н.

Юріх

налічує

вісімнадцять

акредитованих

корпоративних

університетів, які надають магістерські й докторські програми, та звертає увагу на
те, що ця тенденція набуває прискореного розвитку. Вона виокремлює п’ять
основних змістових напрямів корпоративних освітніх програм: навчання базових
навичок та вмінь, підготовка менеджерів та керівного персоналу, вивчення науки
й технологій, продажі та обслуговування клієнтів, загальна освіта (Eurich, 1985).
Зазначимо, що в цей період спостерігається тенденція до подальшої
децентралізації управління корпоративною освітою і ще більшого посилення
відповідальності штатів та місцевих органів управління, коли на заміну CETA
(Комплексному закону про виробниче навчання, ухваленому в 1973 р., який ми
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розглядали перед цим), у 1982 р. було ухвалено Закон про виробниче навчання й
партнерство (Job Training Partnership Act, 1982). За цим законом відповідальність
за виробниче навчання покладалася на керівництво, зокрема, на губернаторів
штатів, партнерами яких ставали бізнес та індустрія. Програми, встановлені цим
законом, передбачали фінансування корпоративного навчання осіб із низьким
доходом та працівників, які втратили роботу. Фінансування в 1985 р. перевищило
3,5 мільярда доларів (Stubblefield, Keane, 1994, с. 302).
Проте, незважаючи на великі матеріальні затрати та швидкий розвиток
системи корпоративної освіти, освітні можливості у великих корпораціях були
розподілені

нерівномірно.

Переважно

навчання

відбувалось

у

високотехнологічних і виробничих компаніях. 48 % робочої сили, задіяної на той
час у маленьких компаніях, мали набагато менші можливості навчатися.
Професійна підготовка також нерівномірно розповсюджувалася серед людей
різних професій. Найбільше в ній були задіяні управлінці, висококваліфіковані
фахівці, середній технічний персонал, найменше – офісні службовці (Carnevale,
Gainer, & Villet, 1990; Eurich, 1990; Gordon, 2003; Stubblefield, Keane, 1994).
Уряд країни продовжував і поглиблював свою діяльність, спрямовану на
підтримку корпоративної освіти. У 1998 р. на зміну Закону про виробниче
навчання й партнерство було ухвалено комплексний Закон про інвестування в
трудові ресурси (Workforce Investment Act, 1998), який запроваджував так звану
єдину систему (One-Stop system) управління наданням послуг із навчання та
працевлаштування, визначених у ньому. Тим самим утверджувалася тенденція до
координації діяльності та партнерства між владою штатів та органами місцевого
управління. Цей закон також передбачав загальний доступ усіх громадян до
професійного навчання, незалежно від віку й працевлаштування, а також
можливість обирати вид навчання й освітнього провайдера (Workforce Investment
Act, 1998).
Таким чином, визначальною тенденцією зазначеного періоду розвитку
корпоративної освіти є тенденція до утвердження й інтенсивного розвитку
корпоративних університетів, про що свідчить інтенсивне зростання кількості цих
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освітніх інституцій у США та підвищення їхньої ролі й значення як в освітньому,
так і в бізнесовому середовищі.
Кардинальні зміни в суспільстві, викликані розвитком інформаційних
технологій на початку XXI ст., мали також вирішальний вплив на розвиток
корпоративної освіти. Якщо в 1980 – 2000 рр. корпоративне навчання переважно
здійснювалося в традиційній формі, під керівництвом тренера, і лише
доповнювалось використанням різних технологій, наприклад, компакт-дисків,
відеокасет, телебачення, то на межі ХХІ ст. можливості використання технологій
значно розширюються. З’являється поняття «електронне навчання» (e-learning),
яке означає нову форму навчання в організаціях і знаменує початок
фундаментальних змін у ньому.
Це дало нам підстави виокремити шостий, сучасний період розвитку
корпоративної освіти у США – період модернізації (2000 р. –– дотепер), нижня
межа якого збігається з початком ХХІ ст., коли розпочалося масове використання
інформаційних технологій в освіті, які докорінно змінили її організацію.
Розвиток технологій є основним чинником глобалізації. За допомогою
складних новітніх технологій транснаціональні компанії проводять збори,
здійснюють усю свою бізнесову діяльність, долаючи просторові бар’єри та
заощаджуючи час і кошти. Тісне поєднання глобалізації та сучасних технологій
докорінно змінює освіту. Як зазначає Мейсон (Mason, 2000), медіатехнології
сприяють транснаціональному кругообігу текстової інформації, зображень,
артефактів (c. 744). Компанії пропонують он-лайн навчання для своїх працівників,
забезпечуючи єдині стандарти освітніх програм, незалежно від того, у якій
частині світу вони діють, і тим самим не лише створюють можливості для
випуску товарів і послуг високої якості в різних країнах, а й сприяють
підвищенню добробуту громадян.
У цей час державна політика приділяє особливу увагу навчанню робочої
сили з метою забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку
країни (Бабушко, 2014). Ухвалюється низка важливих нормативно-правових актів.
У 2006 р. Конгрес вносить важливі зміни й доповнення до Закону Перкінза (Carl
D. Perkins Career and Technical Education Improvement Act, 2006) (ухваленого в
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1984 р.), спрямованого на розвиток професійної, зокрема, технічної освіти заради
сприяння національній економіці. У 1914 р. було ухвалено Закон Сміта-Лівера
(Smith–Lever Act, 1914), який запроваджував Кооперативну службу пропаганди
сільськогосподарських знань (Cooperative Extension Service), спрямовану на
допомогу фермерам у опануванні нових аграрних технологій.
Для того щоб «реформувати й зміцнити національну систему інвестування в
трудові ресурси, повернути американців на робочі місця й зробити Сполучені
Штати більш конкурентоспроможними у XXI ст.», на зміну Закону про
інвестування в трудові ресурси (Workforce Investment Act,1998 р.) було ухвалено
Закон про інновації та можливості трудових ресурсів (Workforce Innovation and
Opportunity, 2014). Це була перша зміна цього основного законодавчого
документа, що врегульовує освіту дорослих і корпоративну освіту, зокрема, за
п’ятнадцять

років.

Закон

федеральних

програм
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інвестування

стратегічну
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персоналу:

основних

грантів,

що

виділяються штатам на працевлаштування й навчання дорослих людей, молоді,
безробітних; програм освіти й грамотності дорослих; грантових програм
професійної реабілітації людей із фізичними вадами. Він також сприяє
узгодженню програм навчання й розвитку трудових ресурсів зі стратегією
економічного розвитку регіонів, забезпечує відповідність їх потребам місцевих
роботодавців у кваліфікованій робочій силі, вдосконалює універсальну систему
(One-Stop system) управління наданням послуг із навчання та працевлаштування,
основне завдання якої – звести разом шукачів роботи й роботодавців,
максимально задовольнивши потреби обох сторін. Важливо зазначити, що це
комплексний закон, який складається з п’яти розділів.
Розділ І (Title I) регулює програми підтримки різних видів освітньої та
інших видів діяльності, спрямованих на зростання перспектив отримання роботи.
Розділ ІІ (Title IІ) – це Закон про освіту дорослих та сімейну грамотність (Adult
Education and Literacy Act, 2014), який регулює підтримку освітніх послуг у
вигляді грантів, що виділяються штатам і спрямовуються на допомогу дорослим в
опануванні англійської мови та інших базових навичок і вмінь, необхідних для
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працевлаштування й здобування вищої освіти, а також для того, щоб брати
повноцінну участь у навчанні своїх дітей. У розділі ІІІ (Title IІІ) вносяться
поправки до Закону Вагнера-Пейсера (Wagner-Peyser Act, 1933), які стосуються
функціонування єдиної системи (One-Stop system) управління наданням послуг із
навчання та працевлаштування. У розділі ІV (Title ІV) вносяться поправки до
Закону про реабілітацію (1973 р.), який регулює фінансування послуг
професійного перенавчання інвалідів. Розділ V визначає перехідні положення, що
діють у період переходу від попереднього Закону про інвестування в трудові
ресурси (Workforce Investment Act, 1998) до чинного Закону про інновації та
можливості трудових ресурсів (Workforce Innovation and Opportunity Act, 2014).
Як свідчать результати досліджень практики корпоративної освіти у 2000 –
2010 рр., компанії використовують традиційну аудиторну форму навчання з
викладачем, навчання з використанням електронних технологій та самостійне
навчання, причому переважна більшість організацій використовують не якусь
одну з цих форм, а поєднання їх, тобто змішане навчання (blended learning).
Найбільш поширеним залишається традиційне аудиторне навчання з викладачем,
яке охоплює близько половини навчальних годин, але все більшої популярності
набувають електронні технології. Особливо швидко протягом останніх років
запроваджується мобільне навчання (mobile learning), оскільки організації
пропонують усе більше навчальних курсів на основі програм для мобільних
пристроїв, які стають невід’ємною складовою життя в сучасному суспільстві.
Наведемо деякі дані про використання новітніх технологій у навчанні (Training
magazine, 2008; 2013 State of the industry, 2013):
– 10 % навчання відбувається у віртуальній класній кімнаті (virtual
classroom), а 27,29 % – у режимі online;
– 71% компаній використовують співтовариства практики (community of
practice);
– найбільш поширеними формами спільного навчання або навчання у
співпраці (collaborative learning) є співтовариства практики (22 %), мобільне
навчання (mobile learning) (14 %), блоги (8 %), вікі (wikis) (7 %);
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– 38 % компаній використовують системи управління навчальною
діяльністю (LMS – learning management systems) для розробки, управління та
розповсюдження навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного
доступу. Серед них 79 % – великі компанії (понад 10 тис. працівників), 57 % –
середні (від 1 тис. до 10 тис. працівників), 36 % – малі компанії (від 100 до 1 тис.
працівників).
На сучасному етапі навчання в організаціях відбувається не лише під
впливом комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, а й під впливом
пов’язаних із ними глобалізаційних процесів. В умовах глобалізованої ринкової
економіки навіть культура й освіта стають товаром. «З погляду ринку, культура –
це індустрія, яка передбачає виробництво й обмін культурними товарами й
послугами заради отримання прибутку; освіта – це індустрія, яка передбачає
виробництво освітніх товарів та послуг і обмін ними заради отримання
прибутку…» (Merriam, Courtenay, & Cervero, 2006, с. 2).
Отже, основні тенденції періоду технологізації корпоративної освіти такі:
широке використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання та
комп’ютерного і мобільного програмного забезпечення; розширення доступу до
навчання завдяки розміщенню компаніями своїх навчальних ресурсів у мережі
Інтернет, а також, відповідно, значного заощадження пов’язаних із ним витрат;
збільшення
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конкретних
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більша
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відповідність його сучасним потребам виробництва; активне використання
інтерактивних технологій навчання, серед яких: модульне, дистанційне навчання,
навчання дією, навчання в групах та ін.
Таким чином, корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки від
початку свого становлення й до теперішнього часу перебуває в постійному
динамічному

розвитку,

спрямованому

як

на

забезпечення

конкурентоспроможності американських компаній та економіки в цілому, так і на
задоволення потреб дорослих людей в особистісному й професійному зростанні
та вдосконаленні.
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3.2. Корпоративна освіта у США: мета, завдання, принципи, функції
Аналіз наукової літератури свідчить, що корпоративна освіта у США
розвивається досить швидкими темпами. Це зумовлено, насамперед, стрімким
застаріванням знань, розвитком технологій, постійним зростанням конкуренції,
необхідністю забезпечення організаціями належного рівня підготовки працівників
відповідно до потреб ринку.
На думку С. Рани, А. Ардічвілі, Д. Песелло (Rana, Ardichvili, & Poesello,
2016), корпоративну освіту слід, насамперед, розглядати в контексті концепції
організації, що навчається, теоретичними передумовами якої є:
– концепція конкурентної переваги Міхаеля Портера (Porter, 1998), за якою
виокремлюються конкурентні переваги «низьких» та «високих» рівнів. Якщо до
«низких» рівнів переваг дослідник відносить ті, що не створювалися фірмою
(сприятливі кліматичні умови, дешева робоча сила, вдале розташування тощо), то
до «високого» рівня переваг віднесено ті, яких було досягнуто зусиллями самої
організації (інноваційна технологія виробництва, висока якість продукції, висока
кваліфікація працівників). Відповідно до визначених рівнів, М. Портер
запропонував стратегію стратегічного планування, в якій визначальне місце
посідає корпоративне навчання персоналу;
– концепція культури лідерства Джона Коттера (Kotter, 1990), одного з
провідних фахівців у галузі управління змінами. Він запропонував восьмикрокову
модель управління змінами (рис. 3.2.1), в основі якої лежить ідея змін у
відносинах як найефективнішого шляху до організаційних змін. У концепції
культури лідерства дослідник наголошував на тому, що менеджером людина стає
завдяки своїй посаді, а лідером її робить почуття відповідальності за роботу й
уміння підвищувати відповідальність інших. Тому необхідно вводити до групи
лідерів ініціативних, творчих людей, які постійно самовдосконалюються,
саморозвиваються. Зрозуміло, що корпоративне навчання стає необхідністю в
організації, яка прагне змін і здатна здійснювати управління ними;
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Рис. 3.2.1. Модель управління змінами Д. Коттера (Kotter, 1990).
– концепція освіти протягом життя, яка зосереджує увагу на важливості та
необхідності особистісного й професійного розвитку людини протягом усього її
життя з метою вдосконалення знань, умінь і компетенцій як в інтересах
особистісного й суспільного розвитку, так і заради отримання роботи (Making a
European Area, 2001). Її змістові характеристики та принципи розкрито в роботах
Р. Дейва (Dave, 1975), А. Кроплі (Cropley, 1980), Д. Кідда (Kidd, 1961), І. Форе
(Faure, 1972), П. Тейта, Р. Кляйн-Коллінза та К. Стейнберга (Tate, Klein-Collins, &
Steinberg, 2011) та ін. Так, за Р. Дейвом (Dave, 1975), основними принципами
освіти протягом життя є її універсальність і демократичність, диверсифікація
освітніх структур, поєднання загальної та професійної освіти, важливість
самоосвіти, індивідуалізація навчання, широкий вибір методів і технологій,
гнучкість у виборі часу й місця навчання, забезпечення мотивації до навчання,
створення сприятливого навчального середовища, інноваційність, особистісний,
соціальний і професійний розвиток (Dave, 1975). На нашу думку, розвиток
корпоративної освіти як складової освіти протягом життя відбувається відповідно
до зазначених принципів;
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– теорія трансформаційного навчання Д. Мезіроу (Mezirow, 1991), яке він
тлумачить як «соціальний процес конструювання та привласнення суб’єктом
нових інтерпретацій його досвіду та прийняття цих інтерпретацій як керівництва
до дії». Примітно, що, на думку П. Тосі (Tosey, 2005), суб’єктом може виступати
не лише людина, а й організація;
– теорія організаційного оновлення Г. Ліппіта (Lippitt, 1982), яке він розуміє
як «процес ініціації, створення та підтримки змін, які дають змогу організації
стати або залишатися життєздатною, пристосовуватися до нових умов,
вирішувати проблеми та навчатися на особистому досвіді». Центральною ідеєю
сучасних концепцій організаційного розвитку є гармонізація індивідуальних
потреб та інтересів персоналу зі стратегічною метою корпорації в цілому, а також
організація корпоративного навчання, що є одним із засобів здійснення
перетворень, забезпечення

можливості

постійного покращення діяльності

організації;
– теорія організаційного навчання К. Аргіріса та Д. Шона. Дослідники
розглядають організаційне навчання як процес виявлення й виправлення помилок
шляхом реструктуризації норм та стратегій, кодування та впровадження його
результатів (Арджирис, 2004). Г. Губер (Huber, 1991) вважає, що складовими
організаційного навчання є набуття знання, поширення інформації, інтерпретація
інформації та організаційна пам’ять. A. Jane та J. Moreno (Jain, Moreno, 2015)
виявили, що такі фактори, як співпраця й командна робота, свобода й автономія,
орієнтація на досягнення є передумовами організаційної ефективності.
Наші розвідки переконують, що ці концепції та теорії, які склали основу
концепції організації, що навчається, стали визначальними в розбудові
корпоративної освіти у США (рис. 3.2.3), яка не лише спрямовується на навчання
персоналу, а й сприяє «формуванню ціннісних орієнтацій та збагаченню
соціального

досвіду,

створює

умови

співробітників» (Патутина, 2013, с. 77).

для

вдосконалення

особистості
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теория
навчання
умінню
вчитися
Г.Бетсона

концепція
освіти
протягом
життя

концепція
конкурентної
переваги
М.Портера

концепція
організації, що
навчається
концепція
коорпоративної
освіти

теорія
трансформаційного
навчання
Д.Мезіроу
теорія
організаційного навчання
К.Аргіріса та
Д.Шона

теорія
організаційного
оновлення
Г.Ліппіта

концепція
самооновлення
Д.Гарднера

концепція
культури
лідерства
Д.Коттера

Рис. 3.2.3. Теоретичні передумови концепції корпоративної освіти у США.
З огляду на це, корпоративну освіту США ми розглядаємо як складну,
нерівноважну, нелінійну, відкриту, динамічну (реагування на організаційні зміни
та запити організації в освітніх послугах) систему, що здатна до самоорганізації
відповідно до організаційних змін та потреб як організації, так і її працівників. Її
важливими складовими є корпоративне навчання й корпоративний розвиток
(рис. 3.2.4).

корпоративне
навчання

корпоративний
розвиток

Рис. 3.2.4. Структура системи корпоративної освіти в американських
корпораціях.
Відкритість системи корпоративної освіти у США зумовлена взаємодією з
корпоративним середовищем, чуттєвістю до змін, які відбуваються не лише в
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організації, а й у суспільстві знань. Нерівноважність системи корпоративної
освіти ми вбачаємо в тому, що в ній постійно спостерігаються різні динамічні
процеси, наприклад, оновлення мети, завдань, диверсифікація навчальних
програм тощо. Її динамічність підтверджується швидким реагуванням на
організаційні зміни й запити організацій в освітніх послугах. Нелінійність
системи корпоративної освіти в американських корпораціях пов’язана з різними
темпами розвитку її складових: корпоративного навчання, корпоративного
розвитку.
Осмислюючи систему корпоративної освіти у США, ми зосередили увагу на
її залежності від запиту на освітні послуги відповідно до освітніх потреб тієї
організації, у якій вона функціонує, та результату, якого досягають у результаті
корпоративної освіти – набуття працівником професійних, особистісних і
соціальних компетентностей, які відповідають потребам організації та працівника.
У контексті розгляду системи корпоративної освіти в американських корпораціях
виокремимо такі види освітніх послуг: професійноорієнтовані, які відповідають
вимогам сучасного ринку праці; корпоративноорієнтовані, які відповідають
стратегії розвитку організації; соціальноорієнтовані, які задовольняють потреби
розвитку організацій, робочого колективу, співробітника. Відповідно, специфіка
корпоративної освіти визначається, по-перше, необхідністю випереджувального
навчання,

що

орієнтоване

на

майбутні

потреби

корпорації;

по-друге,

формуванням певної організаційної культури. Відповідно до цих потреб,
визначають мету і зміст корпоративної освіти.
Отже,

в

системі

корпоративної

освіти

мета

визначається

самою

корпорацією, відповідно до її внутрішніх потреб, на відміну від мети середньої чи
вищої освіти, яким властива багатовимірність та багатосторонність, оскільки у її
формулюванні враховуються інтереси держави, суспільства, учнів тощо, а також
відносна стабільність, що не дає можливості швидко реагувати на динамічні зміни
середовища. Визначальною характеристикою мети корпоративної освіти є
конкретність її змісту, часового параметру та чітка спрямованість на задоволення
потреб лише однієї корпорації.
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Вивчення широкого кола наукових праць дало можливість стверджувати,
що, незважаючи на різницю в бізнес-меті, стратегії розвитку американських
корпорацій, можна визначити стратегічну мету корпоративної освіти в
американських корпораціях: сприяння процесу організаційного розвитку та
досягненню стратегічної мети корпорації шляхом розвитку людських ресурсів у
процесі навчання й розвитку персоналу. Вона може бути деталізована завдяки
виокремленню мети корпоративного навчання та корпоративного розвитку, які є
тісно пов’язані між собою та взаємозумовлені. З цього випливає, що ієрархія
побудови дерева мети передбачає деталізацію стратегічної мети й трансформацію
її в конкретні тактичні завдання, до яких належать: формування корпоративних
професійних компетенцій, запровадження інновацій та реалізація організаційних
змін (наприклад, реорганізація компанії, реалізація нової бізнес-ініціативи,
введення нових видів бізнесу, нових продуктів тощо), розвиток людського
капіталу, корпоративної культури та трансляція цінностей компанії персоналу
тощо (рис. 3.2.5).
У дослідженнях Джин Мейстер (Meister, 1998), Реймонда Ноу (Noe, 2010),
Едді Бласса (Blass, 2005), Т. Базарова (Базаров, Еремин, 2003), А. Слободського
(2013), Т. Радаєва (2007) та ін. наголошується на необхідності узгодження мети
корпоративної освіти з метою організації. У цьому контексті слід зазначити, що з
позицій роботодавця й працівника вона є різною. Для роботодавця мета
корпоративної освіти така: організація й формування управлінського персоналу;
оволодіння персоналом уміннями виявляти, розуміти й розв’язувати проблеми;
відтворення персоналу, інтеграція персоналу, підвищення рівня мотивації до
роботи,

виховання

відданості

працівників

своїй

організації,

адаптація,

запровадженні нововведень.
Для найманого працівника такою метою є підтримання на відповідному
рівні й підвищення професійної кваліфікації; набуття професійних знань поза
сферою професійної діяльності; набуття професійних знань, що мають вплив на
роботу фірми; розвиток здібностей у галузі планування й організації виробництва,
мотивація працівника, розвиток особистісного потенціалу працівника; зростання
задоволення працівника від своєї роботи; кар’єрне зростання.
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Стратегічна мета корпоративної освіти:
сприяти організаційному розвитку та досягненню стратегічних цілей корпорації шляхом
розвитку людських ресурсів у процесі навчання та розвитку персоналу

Мета й завдання корпоративного
навчання

Мета й завдання корпоративного
розвитку

формування
корпоративних
компетенцій

підвищення
ефективності
роботи

зміцнення
корпоративної
культури

розвиток
людського
капіталу

розвиток
професійних
компетенцій
персоналу

розширення
можливостей
професійного й
кар’єрного
зростання

трансляція
корпоративних
цінностей

розвиток
особистісного
потенціалу
персоналу

сприяння реалізації
організаційних
змін

забезпечення
конкурентних
переваг компанії

підвищення
рівня мотивації
персоналу

зміцнення
лояльності
персоналу

сприяння
управлінню
знаннями персоналу

забезпечення
інноваційності у
підготовці кадрів

підтримання
атмосфери
довіри, взаємної
поваги

сприяння
запровадженню
інновацій

накопичення
професійних
знань і досвіду

підвищення
мотивації до
успіху корпорації

впровадження
корпоративної
етики

формування
кадрового резерву

реалізація нової
бізнес-ініціативи

зміцнення
корпоративної
ідентичності

розвиток
корпоративної
культури

подолання кадрової
кризи

забезпечення
конкурентоспроможності
компанії

розвиток талантів

розвиток
лідерства

Рис. 3.2.5. «Дерево цілей» корпоративної освіти в американських компаніях.
Разом з тим мету корпоративної освіти слід розглядати не лише в контексті
поєднання інтересів працівників та організації, а й у контексті здійснення
необхідних змін на рівні компанії та її підрозділів. Мета повинна чітко
відображати переваги, які отримають від підготовки кадрів організація та окремі її
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підрозділи, а саме: підготовка персоналу повинна й може сприяти досягненню
короткострокових і довгострокових виробничих, маркетингових, фінансових,
інформаційних

і

кадрових

завдань

організації;

сприяти

прискоренню

впровадження в роботу організації таких методів, прийомів і форм діяльності, які
допомогли б підвищити її конкурентоспроможність і ефективність; навчання
персоналу повинно й може сприяти зростанню й розвитку організації, і його
необхідно розглядати як довгострокові інвестиції в людські ресурси організації;
навчання працівників повинно й може сприяти подоланню наявних в організації
об’єктивних і суб’єктивних труднощів, що є найважливішою складовою
антикризового управління підприємством (Радаев, 2007).
Цікавим і обґрунтованим нам видається підхід до об’єднання мети й завдань
корпоративної освіти в три групи. Перша група стосується професійної
підготовки персоналу і навчання їх сучасних технологій розв’язання практичних
завдань, впровадження корпоративної культури й етики. Друга група пов’язана з
підготовкою управлінського й виробничого персоналу середньої ланки для
ефективного розв’язання економічних, технологічних, виробничих, управлінських
та інших завдань. До цієї ж групи належать мета й завдання, пов’язані з
адаптацією молодих фахівців і зміцненням корпоративної культури організації.
Як і в першій групі, тут також чимала роль відводиться корпоративній культурі й
етиці. Третя група стосується підготовки персоналу вищої управлінської ланки,
який вирішує завдання, пов’язані з розвитком та управлінням корпорації
(Малахов, 2010).
Для осмислення значення й конкретизації особливостей корпоративної
освіти в американських компаніях необхідно розглянути її функції. Дослідження
свідчать про відсутність єдиного підходу до визначення функцій корпоративної
освіти. В. Каганов (2013) виокремлює три функції корпоративної освіти:
навчальну, яка полягає у формуванні знань, умінь, навичок і досвіду професійної
діяльності; виховну, що спрямована на формування ціннісних орієнтацій,
світоглядних позицій, системи особистої мотивації, здатності дотримуватися
етичних правил поведінки в організації відповідно до особливостей її
корпоративної культури; розвивальну, яка реалізується у всебічному розвитку
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тих, хто навчається: мовленнєвому, розумовому, когнітивному, емоційновольовому тощо. На нашу думку, виокремлені В. Кагановим функції
корпоративної освіти є досить загальними й не віддзеркалюють специфічних
особливостей функціонування системи корпоративної освіти.
Доречним є трирівнева система соціальних функцій корпоративної освіти,
основою

якої

є

суб’єкти,

чий

розвиток

безпосередньо

забезпечується

корпоративним навчанням. Розрізняють три рівні його функцій: рівень
працівника, рівень організації, рівень суспільства.
Так, функціями корпоративного навчання та розвитку персоналу на рівні
працівника є гарантування збереження робочого місця; забезпечення можливості
здобувати нові знання, вміння, навички, розкриття здібностей; зростання вартості
працівника на ринку праці; розширення можливостей для професійного й
кар’єрного зростання; забезпечення можливостей для розширення соціальних
зв’язків і контактів; підвищення самооцінки й упевненості в собі.
Функціями корпоративного навчання й розвитку персоналу на рівні
організації вважають ліквідацію розриву між поточними знаннями, вміннями,
навичками працівників і кваліфікаційними вимогами до посади; розв’язання
актуальних бізнесових та організаційних завдань, що стоять перед компанією;
підвищення продуктивності та якості праці, а отже, доходів організації; зростання
внеску кожного співробітника в досягнення мети організації; мотивацію
персоналу; поліпшення морально-психологічного клімату в колективі; побудову
корпоративної

культури;

зміцнення

трудової

дисципліни;

підвищення

прихильності працівників до організації та лояльності до роботодавця; зниження
плинності кадрів.
На рівні суспільства корпоративне навчання й розвиток персоналу
виконують функції отримання більш кваліфікованих членів суспільства,
підвищення продуктивності суспільної праці (Брюхова, 2009).
Ще одну класифікацію функцій корпоративної освіти запропоновано на
основі розподілу за профільними інтересами підприємницької структури в
корпоративному навчанні. До таких інтересів належать професійний розвиток
людських ресурсів і забезпечення господарських процесів компетентними кадрами;
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формування й підтримка корпоративної ідентичності; підвищення ефективності
внутрішньофірмового

управління;

забезпечення

інформаційної

безпеки

підприємницької діяльності; формування й підтримка позитивної внутрішньої та
зовнішньої репутації; досягнення й утримання лідерства в конкуренції між фірмами
(Каганов, 2013). Ми вважаємо, що в цьому контексті не надано належної уваги
формуванню корпоративної етики та корпоративної культури.
На думку Біла Пелстера (Pelster, 2016), одного із засновників Deloitte
Corporate University, важливими функціями корпоративної освіти є управління
розвитком компанії, управління інноваціями, підтримка організаційних змін,
збереження корпоративної культури. Проте виокремлені функції зосереджують
увагу лише на очікуваних результатах корпоративної освіти для компанії,
забувши про функції, що впливають на професійний та особистісний розвиток
працівника. Інший дослідник – Л. Джуэлл (2001) – у своїй класифікації функцій
корпоративної освіти, навпаки, зосереджує увагу лише на персоналі компанії.
Такими функції він вважає: підтримуючу функцію (maintenance), яка забезпечує
виконання персоналом корпорації своїх посадових обов’язків відповідно до
очікувань організації; функцію соціалізації, яка сприяє трансляції працівниками
цінностей, норм, правил поведінки в організації; мотиваційну функцію, що сприяє
підвищенню впевненості працівників, їхньому інтересу до роботи.
Узагальнення результатів наукових розвідок дає підстави стверджувати, що
корпоративна освіта у США є поліфункціональною системою (рис. 3.2.6).
інтегративна
випереджальна

навчальна

розвивальна

аксіологічна

адаптивна

мотиваційна
транслююча

Рис. 3.2.6. Функції корпоративної освіти у США.
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Її основними функціями є інтегративна, спрямована на узгодження мети
корпоративної освіти зі стратегією організації, що забезпечує її цілеспрямованість
та своєчасність; навчальна, спрямована на розвиток професійних компетенцій
персоналу компанії, формування корпоративних компетенцій відповідно до
стратегії розвитку корпорації; адаптивна, яка створює передумови для гнучкого
реагування

та

адаптації

до

організаційних

змін

в

організації,

усуває

невідповідність між навичками працівників та кваліфікаційними вимогами до
посад; мотиваційна, спрямована на заохочення працівників до професійного й
особистісного розвитку та мотивації їх до навчання; транслююча, що забезпечує
продукування, розвиток, накопичення й розповсюдження знань в організації;
аксіологічна, яка сприяє передачі та збереженню корпоративних цінностей,
корпоративної культури організації; розвивальна, що передбачає розвиток
особистісного потенціалу працівників, з одного боку, й розвиток організації – з
іншого; випереджальна, яка сприяє генерації нових ідей та бізнес-ініціатив,
використанню нових технологій завдяки підготовці висококваліфікованого
персоналу.
Зазначимо, що навчання персоналу саме по собі традиційно вважається
однією з функцій організації.
Функції безпосередньо пов’язані з принципами, відповідно до яких
функціонує система корпоративної освіти. Проведений нами аналіз наукових
джерел показав, що вчені виокремлюють різні принципи корпоративної освіти,
серед яких провідними є такі: принцип системності – процес навчання й розвитку
співробітників розглядають як систему заходів, тісно пов’язаних із плануванням
потреб персоналу, оцінюванням компетентностей працівників, винагородою й
оплатою праці, управлінням ефективністю діяльності, розвитком корпоративної
культури; принцип випереджального навчання – розвиток знань, умінь та навичок
працівників відповідно до стратегії корпорації; принцип неперервності – постійне
оновлення знань і розвиток працівників із використанням різноманітних методів і
технологій навчання; принцип ефективності – контроль співвідношення витрат на
ресурси

й

необхідної

якості

програм

навчання

й

розвитку;

принцип

корпоративності – навчання й розвиток базуються на цінностях і нормах
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корпоративної культури; принципи адресності та індивідуального підходу –
розробка програм навчання й розвитку відповідно до потреб цільових категорій
персоналу, формування індивідуальних планів розвитку й освітніх траєкторій
працівників; принцип якості – високі вимоги до професіоналізму викладачів,
методик викладання, технічного й організаційного забезпечення навчального
процесу (Лоргина, 2011; Easterby-Smith, Crossan, & Nicolini, 2000; Easterby-Smith,
Snell, & Gherardi, 1998; Armstrong, 2001). Багато дослідників зосереджують увагу
на таких принципах корпоративної освіти: принцип перспективності, який
вимагає врахування перспектив розвитку організації у плануванні корпоративної
освіти в організації; принцип відповідності навчання стратегічній меті організації,
принцип прозорості та відкритості, відповідно до якого працівники повинні знати
перспективи свого професійного розвитку, кар’єрного зростання (Willyard, Conti,
2001), (Желнина, 2008). Формулюючи принципи корпоративної освіти, науковці
зосереджують увагу на такому важливому аспекті, як розвиток самомотивації. У
цьому контексті виокремлюють принципи партисипативності: спільне ухвалення
рішень; можливість для кожного учасника процесу навчання брати активну
участь у всіх етапах реалізації корпоративного навчання; діалог між учасниками
процесу навчання, який дає змогу ухвалювати спільні рішення на етапах
постановки завдань; реалізація досягнення компромісу у виникненні складних
проблем, що вимагають участі кожного члена групи; зацікавленість усіх
учасників; добровільна участь у реалізації поставленої мети; колективна
відповідальність; прагнення до співучасті, визнання, самовираження (Трифонова,
2011; Ильин, 2002).
Доречно звернути увагу на класифікацію принципів корпоративної освіти,
яку запропонувала С. Сичова (2008). Вона виокремлює чотири групи принципів, а
саме:
– принципи формування корпоративної освіти, які визначають основні
вимоги до її побудови: системність, неперервність, регулярність, відповідність
корпоративної освіти меті й

умовам бізнесу, випереджальне навчання,

ефективність управління корпоративною освітою, модульність, наявність чіткої
мети щодо кожного учня, залучення зовнішніх та своїх викладачів, мотивація
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викладачів, обов’язковість контролю за навчанням та оцінювання його
ефективності;
– принципи процесу корпоративної освіти, що визначають вимоги до
проведення навчання: поєднання різних форм, методів і технологій навчання;
практична спрямованість навчання (корисність); проблемність навчання; принцип
синтезу трьох підходів до навчання – андрагогічного, особистісноорієнтованого,
контекстного; активізація процесу навчання; зворотний зв’язок;
– принципи вбудовування системи корпоративної освіти в діяльність
корпорації, які забезпечують і підкріплюють взаємозв’язок системи навчання з
практикою діяльності корпорації: підтримка й залучення вищого керівництва до
процесу навчання; розвиток корпорації через розвиток персоналу; взаємозв’язок
інтересів бізнесу й тих, хто навчається; взаємоузгодження корпоративного
навчання й системи управління персоналом; мотивація учнів; затребуваність
знань і навичок, отриманих у процесі навчання;
– принципи розвитку корпоративної освіти, що визначають напрями її
розвитку в корпорації, яка в сучасних умовах повинна стати справжньою
організацією, що навчається: наступність, інноваційність, взаємозв’язок навчання
з системою управління знаннями, принципи організації, що навчається.
Безпосередньо пов’язаними з принципами корпоративної освіти є принципи
неперервної освіти, до яких належать: демократизація освіти, що виявляється в
доступності й відкритості освіти для кожного індивіда, незалежно від статі,
соціальної, національної та вікової групи; гуманізація освіти, яка передбачає
орієнтацію освітньої системи на людину, її неповторну індивідуальність і базові
потреби,

серед

яких

провідне

місце

посідає

потреба

в

неперервному

самовдосконаленні й самореалізації, зокрема, у професійній сфері; диференціація
освіти як за змістом, так і за профілем навчання, відповідно до інтересів учнів та
запитів ринку праці; диверсифікація й гнучкість навчання, що насамперед
стосуються змісту програм, структури навчальних закладів, форм організації та
методів навчального процесу; єдність і дискретність системи, які забезпечують
взаємозв’язок і спадкоємність усіх ланок і підсистем освіти, що означає
можливість переходу людей на нові, більш високі рівні освіти, відповідно до
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наявної в них підготовки; інтеграція формального й неформального видів освіти,
створення цілісного освітнього простору, який перетворює суспільство на таке,
що навчає й навчається (Филин, 2005; Cropley, 1980).
На думку Гаррі Ліндермана (Harry Lenderman), декана Sodexho Corporate
University, принципами корпоративної освіти можна вважати принцип навчання
заради навчання, який передбачає, що навчання одного дня перетвориться на
продуктивне; принцип «від зайнятих працівників» до «зайнятих учнів».
Г. Ліндерман зазначає, що, коли робоча сила вміє навчатися й діяти, компанія
досягає мети. «Усі ми знаємо, що коли ми неактивні, то не можемо навіть
наблизитися до розв’язання проблем». Працівники, які активно навчаються, мають
репутацію людей, які вміють досягати мети (Lenderman, Sandelands 2002, с. 383).
Провідними принципами корпоративної освіти М. Аллен (Allen, 2007) у
праці «Наступне покоління корпоративних університетів: інноваційні підходи до
розвитку людей та розширення організаційних можливостей» («The next
generation of corporate universities: Innovative approaches for developing people and
expanding

organizational

capabilities»)

називає

принцип

неперервного

вдосконалення умінь та навичок, принцип швидкого використання у професійній
діяльності набутих у навчанні навичок.
Отже, вивчення широкого кола наукових джерел дало нам змогу дійти
висновку, що принципи корпоративної освіти в американських корпораціях
доцільно об’єднати в певні групи, оскільки вони характеризують корпоративну
освіту з різних позицій та з урахуванням різних впливів. У процесі дослідження
ми визначили дві групи принципів.
До першої групи (організаційно-функціональних принципів корпоративної
освіти у США) ми відносимо принципи, які забезпечують розбудову й
функціонування корпоративної освіти в організації: принцип узгодженості, що
передбачає відповідність мети корпоративної освіти стратегії розвитку компанії;
принцип неперервності, який розглядає навчання персоналу як планомірний та
неперервний процес, спрямований як на розвиток компанії, так і на професійне
зростання працівників; принцип системності, відповідно до якого корпоративна
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освіта розглядається як система, тісно пов’язана з іншими елементами системи
управління людськими ресурсами в компанії; принцип інтегративності, що
наголошує на необхідності інтегрування концепції корпоративної освіти в
загальну стратегію розвитку компанії; принцип корпоративності, який наголошує
на цінностях та нормах корпоративної культури, сприяє їхньому розвитку та
збереженню; принцип ефективності, що наголошує на контролі співвідношення
витрат та якості результатів навчання; принцип стратегічної спрямованості та
прогностичності,

який

забезпечує

випереджальний

характер

розвитку

корпоративної освіти, спрямованість її на реалізацію стратегії бізнесу, завдяки
постійному моніторингу внутрішнього й зовнішнього середовища корпорації,
планування роботи в галузі навчання й розвитку персоналу та який спрямований
на підвищення ефективності корпоративної освіти, передбачення організаційних
змін, необхідних корпоративних компетенцій у майбутньому.
Друга група принципів об’єднує принципи, що забезпечують процес
корпоративного навчання й розвитку. Це андрагогічні принципи, оскільки
суб’єктом корпоративної освіти виступає доросла людина. До цієї групи
відносимо принцип цілеспрямованості, що передбачає орієнтованість на
реалізацію мети розвитку компанії; принцип науковості, за яким корпоративне
навчання повинне базуватися на сучасних досягненнях науки й техніки; принцип
мотивації, спрямований на усвідомлення необхідності набуття нових знань, умінь,
навичок, професійного й особистісного розвитку, а також розвитку корпоративної
культури; принцип результативності, відповідно до якого навчання повинне
вирішувати певне управлінське завдання; принцип гнучкості, що наголошує на
важливості швидкого реагування на змінні освітні потреби організації в
підготовці навчальних курсів та програм; принцип контекстності, який
зосереджує

увагу

на

необхідності

моделювання

професійноорієнтованих

ситуацій, що відповідають реальним бізнес-процесам організації; принцип
практикоорієнтованості, який передбачає, що процес навчання та розвитку
спрямовується на досягнення конкретних результатів як для працівника, так і для
компанії; принцип інноваційності, який передбачає використання інноваційних
технологій, форм і методів навчання; принцип партисипативності, що створює
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можливості для кожного учасника процесу навчання брати активну участь у всіх
етапах реалізації корпоративного навчання.
Окреслені нами принципи корпоративної освіти у США не вичерпують усієї
їхньої різноманітності, проте саме вони становлять основу для створення
ефективної системи корпоративної освіти в організації.
Отже, проведене дослідження дало змогу з’ясувати, що корпоративна освіта
у

США

–

це

складна,

нерівноважна,

нелінійна,

відкрита,

динамічна,

поліфункціональна система, що здатна до самоорганізації відповідно до
організаційних змін та потреб як організації, так і її працівників. Її важливими
складовими є корпоративне навчання й корпоративний розвиток. Стратегічною
метою корпоративної освіти в американських корпораціях є забезпечення процесу
організаційного розвитку та досягнення стратегічної мети корпорації шляхом
розвитку людських ресурсів у процесі навчання й розвитку персоналу. В основі
функціонування

системи

корпоративної

освіти

лежать

організаційно-

функціональні та андрагогічні принципи. Ми згодні з тим, що «корпоративна
освіта є особистісною цінністю для кожного працівника корпорації завдяки
формуванню в процесі навчання високої корпоративної культури з її
системоутворюючим духовно-моральним компонентом, оновленню життєвого
досвіду, підвищенню особистісного та професійного потенціалу, розвитку
професійно важливих якостей» (Кузнецов, 2017, с. 58).

3.3. Сучасні моделі корпоративної освіти у Сполучених Штатах
Америки
У реаліях глобалізованого світу навчання в організаціях стало інструментом
адаптації до стрімких і непередбачуваних змін, які є невід’ємним атрибутом
сучасного світу бізнесу. Разом із докорінними перетвореннями, які відбуваються в
науці й технологіях, на світовому ринку, в законодавстві, міжнародній політиці та
охороні довкілля постійно змінюються чинники, які мають вирішальне значення
для створення переваг над конкурентами в бізнесі. У різні періоди історії такими
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чинниками виступали ціни, якість, темпи виробництва, задоволення вимог
замовника (Kiernan, 1993). Проте на сучасному етапі прийшло усвідомлення того,
що визначальним фактором зростання й успіху організацій є людські ресурси та
їхнє вміння навчатись (Senge, 1990), а відтак корпоративну освіту у Сполучених
Штатах

почали

розглядати

як

основний

інструмент

забезпечення

конкурентоспроможності організацій та економіки держави в цілому.
Ми виявили, що корпоративна освіта в американських компаніях
реалізовується власними силами, із залученням зовнішніх освітніх провайдерів
або за допомогою поєднання внутрішніх і зовнішніх навчальних ресурсів.
Особливо нам імпонує модель Дейвіда Трейхлера (Treichler, 2000), який розглядає
три сучасні моделі організації корпоративної освіти у США:
–

інсорсингова модель (insourced model), за якої організація має штат

працівників, відповідальних за розробку курикулумів і курсів та навчання
працівників, і лише дуже незначну частина навчальних послуг замовляє у
зовнішніх

освітніх

провайдерів.

Прикладом

реалізації

такої

моделі

є

корпоративний університет Motorola University;
–

аутсорсингова модель (outsourced model), за якої організація, маючи

лише невеличку команду відповідальних за навчання менеджерів, купує більшість
необхідних освітніх послуг в одного чи більше провайдерів, які майже повністю
здійснюють для неї планування, розробку й реалізацію всієї навчальної
діяльності. Прикладом є корпоративний університет Vauxhall College, де все
навчання в галузі роздрібної торгівлі передається зовнішньому провайдеру;
–

гібридна модель (hybrid model), за якої організація здійснює частину

своєї основної навчальної діяльності внутрішніми силами, а частину – із
залученням сторонніх поставників. Таким чином, компанія прагне використати
сильні сторони сторонніх поставників, усвідомлюючи, що сама не може надавати
навчальні послуги на необхідному рівні, оскільки, як правило, не є освітньою
організацією. Так, наприклад, розробка курикулуму може бути внутрішньою
функцією, а розробка курсів – передаватися на аутсорсинг. Викладання може
здійснюватися за допомогою внутрішніх систем та ресурсів (наприклад, на основі
web-ресурсів), тоді як підготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів
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повністю здійснюється зовнішнім провайдером. Зразком такого підходу є
корпоративний університет Dell University.
Розглядаючи слабкі й сильні сторони кожної з моделей, Д. Трейхлер
(Treichler, 2000) зазначає, що інсорсингова модель має значні обмеження і є
найбільш «ізольованою» від зовнішніх стандартів щодо змісту курикулумів і
курсів, оскільки, розробляючи та реалізуючи їх, компанія використовує лише
наявні в неї ресурси, що значно обмежує її бачення навчального процесу. Така
модель використовується тоді, коли компанія прагне, щоб у навчанні якнайповніше
відображалася корпоративна культура і насамперед використовувалися ідеї та
стратегії, розроблені компанією. Вона передбачає ретельний контроль над змістом
курикулумів і програм, підзвітність розробників та інструкторів найвищому
керівництву, що певним чином обмежує їхню свободу дій та не дає змоги відійти
від традиційних для компанії підходів до навчання. Зокрема, у такій моделі
найбільш широко використовуються біхевіористський підхід.
Аутсорсингова модель набуває все більшої популярності, оскільки компанії
намагаються зосереджувати більшість зусиль на своїй основній діяльності й
передають справу навчання своїх працівників у руки фахівців. За такої моделі в
компанії, як правило, залишається невелика група відповідальних осіб, яка слугує
сполучною ланкою й виконує координуючу функцію. Водночас майже вся
діяльність із планування, розробки й реалізації навчального процесу здійснюється
зовнішньою компанією чи групою компаній. Така модель не обмежується
вузьким корпоративним баченням курикулумів і програм. Вона передбачає, що
працівники здобувають навчання найвищої якості, яке не поступається навчанню
в конкуруючих компаніях. Незважаючи на те що аутсорсингові компанії повинні
забезпечувати продукт, який відповідає конкретним вимогам замовника, вони
завжди керуються комплексом критеріїв та стандартів, спільних для всіх
клієнтських послуг, які вони надають. Також вони мають широкий доступ до
навчальних ресурсів і керуються найсучаснішими методиками та підходами до
навчання. Розробники навчальних курсів та інструктори, обслуговуючи різні
організації, мають широкий і різноманітний досвід роботи й можливість
порівнювати, завдяки чому мають змогу знаходити оптимальні збалансовані
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рішення і виходити за межі замкнутого корпоративного бачення. Компанії, що
спеціалізуються

на

наданні

аутсорсингових

навчальних

послуг,

також

характеризуються значним ступенем мобільності й гнучкості. Вони швидко
реагують на всі зауваження, побажання й негативні оцінки учнів, адже від цього
залежить можливість продовження співпраці з клієнтом. Зовнішній провайдер
дбає не лише про якість, а й про привабливість свого продукту для учня, який
повинен не лише здобути необхідні знання, уміння й досвід, а й отримати
задоволення від процесу навчання. Проте, незважаючи на всі переваги,
аутсорсингова модель також має свої слабкі сторони, основна з яких така:
організація-замовник не завжди чітко усвідомлює свої потреби в корпоративному
навчанні. Це пояснюється насамперед тим, що коло відповідальних за навчання
осіб в організації, як правило, дуже обмежене. Крім того, оскільки їх призначають
на ротаційній основі, вони недостатньо володіють стратегічним баченням
організації і не можуть адекватно визначити її освітні потреби та оцінити,
наскільки повно зовнішній провайдер задовольняє їх (Treichler, 2000).
Гібридна модель, як ми вже зазначали, є поєднанням інсорсингової та
аутсорсингової моделей. У такому разі організація бере на себе відповідальність
за планування, розробку й реалізацію частини курикулумів та курсів, передаючи
іншу частину їх аутсорсинговій організації на контрактній основі чи створивши з
нею спільне підприємство. Співвідношення цих частин може значно варіюватися.
Деякі компанії самостійно здійснюють планування, розробку і реалізацію майже
всіх курсів для своїх працівників. З іншого боку, є також компанії, які майже всю
навчальну діяльність передають на аутсорсинг, залишаючи лише невелику групу
інструкторів для підготовки нових працівників чи викладання курсів, що
найбільше орієнтуються на корпоративну культуру підприємства, наприклад,
обслуговування клієнтів. Гібридна модель стає найбільш поширеною в
корпоративній практиці, оскільки вона дає змогу подолати певні недоліки й
обмеження, притаманні інсорсинговій та аутсорсинговій моделям. Найчастіше
зовнішніх провайдерів залучають для підготовки управлінських кадрів, а вся
діяльність, пов’язана з вивченням корпоративної культури, виробничих та інших
процесів, технічного обладнання, здійснюється внутрішніми силами організації.
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Важливим фактором, який змушує компанії передавати на аутсорсинг підготовку
управлінських кадрів, є конкуренція. Вони, як правило, досліджують, де навчають
своїх топ-менеджерів найбільш успішні компанії в їхній галузі, і намагаються
навчати своїх топ-менеджерів там само. Тобто якби, наприклад, компанія
Microsoft відправила свою команду менеджерів навчатися до школи бізнесу
Університету

Вашингтона,

то,

найімовірніше,

інші

компанії-розробники

програмного забезпечення зробили б те саме, оскільки вони прагнуть, щоб їхні
менеджери здобували таку саму підготовку, як менеджери найбільш успішних
компаній у їхній галузі (Treichler, 2000). У додатку З ми наводимо причини, що
спонукають американські компанії використовувати аутсорсингові чи інсорсигові
освітні послуги.
Вважаємо за доцільне проаналізувати, як американські компанії поєднують
внутрішні й зовнішні освітні ресурси в навчанні своїх працівників. За даними
Американського товариства навчання й розвитку (American Society for Training &
Development – ASTD), у 2015 р. сумарні витрати американських компаній на
навчання, яке здійснюється своїми силами, становили 61 %, витрати на оплату
послуг зовнішніх освітніх провайдерів – 39 % (2016 State of the industry report,
2016). Опитування, проведене Товариством управління людськими ресурсами
(Society for Human Resource Management – SHRM), свідчить, що 57 %
американських компаній повністю або частково передають на аутсорсинг
розробку й реалізацію своїх навчальних програм (Johnson, 2004). Так, компанія
«Avaya», світовий лідер ринку систем корпоративних комунікацій, повністю
передала управління своїм корпоративним університетом «Avaya University»
зовнішньому освітньому провайдеру «Accenture Learning». Так само компанія
«SonicWALL», розробник програм Інтернет-безпеки, повністю делегувала
функцію навчання персоналу зовнішньому освітньому провайдеру «Convergys»,
який допоміг їй перейти від традиційних семінарів, що проводили тренери, до
електронного навчання не лише для працівників, а й для клієнтів компанії (Harris,
2004). Компанії, які кваліфіковано забезпечують навчання своїх працівників
внутрішніми силами, не потребують передавати цю функцію повністю зовнішнім
провайдерам і, зазвичай, роблять це лише в тому разі, коли для здійснення певної
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навчальної діяльності не вистачає компетентності внутрішніх тренерів чи коли
зміст навчання дуже швидко змінюється. Саме такі курси технічного навчання,
що

потребують

постійного

оновлення

змістового

наповнення,

замовляє,

наприклад, компанія-виробник напівпровідникових елементів та електроніки
«Texas Instruments» в освітнього провайдера аутсорсингових послуг «General
Physics». Але спеціалізоване професійне навчання своїх працівників компанія
здійснює самостійно (Cornell, 2005b; Gainey, Klass, 2003; Noe, 2010).
Важливим для нашого дослідження вважаємо аналіз структурної одиниці чи
підрозділу організації, який відповідає за управління навчанням працівників.
Історично ця функція покладалася на відділ людських ресурсів (Human Resources
/Human Resource Development) (Baron, & Armstrong, 2007; Lewin, Mitchell, 1995;
Mabey, Salaman, 1995; Callery, 2001). Зазначимо, що сучасному терміну «людські
ресурси» передував термін «персонал». У наш час підпорядкування навчальної
діяльності цьому відділу або відділу організаційного розвитку (organizational
development) також є найбільш типовим, хоча можливі й інші способи
підпорядкування. Управління навчальною функцією, зокрема, досить часто
здійснюють виробничі відділи, що безпосередньо керують процесом виробництва
товарів. Таке підпорядкування компанії обирають тоді, коли прагнуть забезпечити
максимально тісний зв’язок навчання з виробництвом. І лише в рідкісних
випадках за навчальну діяльність відповідає окремий відділ, не підпорядкований
іншим підрозділам. Підпорядкування навчання в організації залежить від місії
організації та від того, яка роль у її реалізації відводиться навчанню (Carnevale,
Gainer, & Schulz, 1990).
Зазначимо, що, крім професійної підготовки й розвитку персоналу (training
and development), до функцій відділу людських ресурсів належить удосконалення
організаційної структури (organization development), організація та планування
кар’єри (career development), а також інші традиційні функції, пов’язані з роботою
з персоналом: рекрутинг та відбір кадрів, управління ризиками (risk management),
забезпечення однакових можливостей для працевлаштування (equal employment
opportunity), компенсації та заохочення (compensation and benefits), атестація

211

працівників

(performance

appraisals)

та

інші

питання,

які

стосуються

законодавства і внутрішнього регулювання (McLagan, 1989).
Необхідно наголосити, що пріоритетним завданням розвитку людських
ресурсів є його зв’язок зі стратегічною метою та місією організації. Для цього, як
зазначають Е. Карневале, І. Гейнер, Е. Шульц (Carnevale, Gainer, & Schulz, 1990),
компанії залучають викладацький персонал до процесу стратегічного планування
організації, який передбачає визначення місії організації, а потім – мети, стратегії
та конкретного бізнес-плану, що дасть змогу її втілити. Таке залучення може
варіюватися від простого спостереження за здійсненням планування до
забезпечення того, щоб навчальна діяльність стала частиною стратегії розвитку
організації. Науковці підкреслюють, що в другому випадку організація здатна
більш гнучко реагувати на виклики й використовувати нові можливості, які перед
нею відкриваються. Якщо ж викладацький персонал не бере участі в ухваленні
стратегічних рішень, він подібний до пожежників, яких залучають до розв’язання
проблем лише після того, як криза вже настала. Також зазначені вчені
наголошують,

що

для

повноцінної

участі

в

стратегічному

плануванні

представники викладацького персоналу повинні розуміти бізнес і те, яким чином
навчання може сприяти досягненню стратегічної мети організації, а відтак вони
повинні мати таку саму освіту, як і управлінський апарат.
Як показує здійснений нами аналіз, структурні підрозділи, створювані
компаніями для навчання своїх працівників, можуть бути різними. Ще в 1989 р.
Джек Боушер (Bowsher, 1989) спостерігав, що все більше корпорацій створюють
навчальні відділи або навчальні центри (ці дві назви вживаються як
взаємозамінні), які очолює віце-президент, що має великі повноваження й бере
участь у стратегічному плануванні діяльності компанії. Як приклад він наводить
віце-президентів із навчальної діяльності Motorola Corporation та IBM-United
States і зазначає, що така особа, як правило, підпорядковується генеральному
директору або, якщо компанія дуже велика, віце-президенту, наприклад, віцепрезиденту

з

питань

людських

ресурсів.

Найчастіше

посада

головної

відповідальної особи за навчання в організації називається директор із навчання й
розвитку (Director, Training and Development).
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Зазначимо, що освітня функція може реалізовуватися цілою низкою
працівників. Крім головної відповідальної особи, навчання в організаціях
здійснюється такими фахівцями: директором із питань освіти (director of
education), менеджером / спеціалістом із людських ресурсів (Human Resource
Manager/Specialist), менеджером навчального

центру (Training

Department

Manager), менеджером із освітніх технологій (manager of education technology),
менеджером із освітніх медійних засобів (manager of education media production),
менеджером із розробки курсів (manager of course development), менеджером із
навчальної роботи (manager of instruction), фахівцем з освітніх технологій
(education technologist), фахівцем з освітніх медійних засобів (education media
specialists), розробником курсів (course developer / instructional designer),
розробником навчання з використанням комп’ютерних технологій (CBT / Web /
Multimedia Programmer / Designer / Manager), спеціалістом із розвитку
менеджменту / кар’єри / організації (Management / Career / Organization
Development Specialist), тренером (classroom instructor / trainer) (Callery, 2001; Noe,
2010; Stuller, 1998; Kimmerling, 1993).
Мануель Лондон (London, 1989) звертає увагу на те, що великі компанії, як
правило, мають не один, а низку різних навчальних відділів. Підготовка
управлінських кадрів, зазвичай, підпорядковується відділу людських ресурсів, а
технічне та інші видми навчання здійснюють різні підрозділи. У деяких компаніях
виробничі підрозділи мають свої окремі навчальні центри та спеціалізовані
програми. У частині компаній технічне навчання здійснюється централізовано
загальним корпоративним навчальним центром. У тих випадках, коли компанія
має різні навчальні центри, підпорядковані різним виробничим підрозділам,
М. Лондон вважає за доцільне створення консультативної групи, до складу якої
входять

директори

з

питань

навчання

від

кожного

підрозділу.

Така

консультативна група контролює витрати й прибутки, забезпечує найбільш
раціональне

використання

ресурсів,

відповідає

за

спільне

використання

необхідних курсів різними підрозділами, зміцнює матеріально-технічну базу
навчання, узгоджує програми із загальною стратегією організації. Навчальні
відділи або центри деяких корпорацій можуть мати окремий кампус, де

213

здійснюються всі види навчання – від підготовки менеджерів до формування й
розвитку технічних навичок, необхідних для виконання виробничих завдань.
Прикладами таких навчальних центрів є McDonald’s Hamburger College,
Motorola’s Training and Education Center, Arthur Andersen’s Center for Professional
Education та General Electric’s Crotonville Management Training Center (London,
1989; Callery, 2001).
Наведемо приклад того, як корпорація реалізує різні види навчання за
допомогою різних навчальних центрів. Ford Motor Company має кілька окремих
спеціалізованих навчальних підрозділів, що забезпечують різні освітні потреби
працівників: Ford Executive Development Center, Quality Education and Training
Center, Finance and Insurance Training Center, Service Training Center та місцеві
навчальні центри (Local Learning Centers), один із яких, зокрема, діє на заводі
компанії «Ford Assembly Plant» у м. Сент-Пол (штат Мінесота) і був заснований
нею спільно із Профспілкою працівників автомобільної промисловості (United
Auto Workers union – UAW) та Асоціацією закладів вищої освіти під назвою
Minnesota State Colleges and Universities (MnSCU). До ради директорів цього
навчального підрозділу, який називається UAW-Ford-MnSCU Training Center,
входять президент UAW, головний менеджер відділу людських ресурсів заводу,
президент одного з навчальних закладів, що входять до MnSCU, та спеціальний
уповноважений від адміністрації штату Мінесота. Центр працює в новому
приміщенні, оснащеному найсучаснішим обладнанням, і пропонує широкий
спектр програм різного спрямування – від навчання менеджменту до формування
технічних навичок та особистісного розвитку працівників (Callery, 2001).
Зазначимо, що від способу підпорядкування й моделі управління
навчальним підрозділом залежить, наскільки ефективно він буде функціонувати.
Проте такі підрозділи в різних організаціях істотно відрізняються один від одного,
оскільки немає такої моделі їхньої побудови, яка могла б однаково задовольнити
різні компанії. Основні фактори, що визначають специфіку навчального
підрозділу конкретної організації, насамперед такі:особливості працівників, які
будуть там навчатися; особливості галузі індустрії, у якій працює компанія, її
продукції чи послуг; рівень та обсяг використання технологій тощо.
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Відповідно до способу підпорядкування, А. Карневале та ін. розрізняють
централізовану, децентралізовану та комбіновану моделі управління навчальних
підрозділів (Carnevale, Gainer, & Schulz, 1990). Централізованим вони називають
таке навчання, яке контролюється й координується з єдиного центру в організації.
За централізованої моделі штаб-квартира фірми здійснює повне керівництво всією
функцією навчання – від визначення потреб, планування й розробки до реалізації
та оцінювання результатів навчальної діяльності всіх своїх працівників. До
централізованого належать не лише навчання, яке контролюється на найвищому
організаційному рівні, а й модель, за якої дочірні підприємства компанії мають у
своєму підпорядкуванні окремі навчальні підрозділи та здійснюють керівництво
ними автономно. Переваги такого навчання, особливо для компаній, що
здійснюють однакову господарську діяльність у всіх своїх підрозділах, такі:
запобігання дублюванню програм та забезпечення їхньої уніфікації; заощадження
коштів, насамперед, завдяки об’єднанню всіх навчальних ресурсів; розширення
матеріально-технічної

бази

навчання,

підвищення

стандартів

навчання;

спрямування його на досягнення стратегічної мети, сприяння впровадженню
нових продуктів і процесів.
Децентралізованим Е. Карневале, І. Гейнер, Е. Шульц (Carnevale, Gainer, &
Schulz, 1990) називають навчання, яким керують підрозділи нижчих рівнів. За цієї
моделі немає єдиного центру, що

координував би всю розрізнену навчальну

діяльність на найвищому організаційному рівні. Така модель, як правило,
підходить для організацій, які виробляють продукцію багатьох різних видів,
наприклад для різних галузей промисловості, або використовують багато
різноманітних виробничих процесів. У таких випадках кожний підрозділ має
значну автономію не лише у здійсненні господарської діяльності, а й у всьому, що
стосується навчання. Позитивний аспект децентралізованої системи в тому, що
навчання максимально наближене до виробництва, і ті, хто проходить підготовку,
можуть навчатися безпосередньо в тих, хто в цей час працює на своєму робочому
місці.

Децентралізація

дає

змогу

підрозділам

самостійно

забезпечувати

тренерський персонал, який організовує розробку та реалізацію навчальних
програм відповідно до конкретних потреб цих структурних одиниць. Проте за
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такого підпорядкування навчального відділу складно забезпечувати зв’язок
навчання з метою й завданнями корпорації. Також керівництву компанії складно
здійснювати координацію всієї навчальної діяльності.
Учені (Carnevale, Gainer, & Schulz, 1990) також виокремлюють комбіновану
модель, яка поєднує централізовану й децентралізовану систему управління
навчанням. З єдиного центру координуються ті види навчання, що стосуються
всіх працівників або певних цільових груп, наприклад, безпека праці, певні
технічні та теоретичні курси тощо. У підпорядкуванні підрозділів перебуває
навчання, безпосередньо пов’язане з продуктами й послугами, які ці підрозділи
виробляють. До переваг такої моделі належить можливість забезпечувати
централізований контроль над курсами, спільними для всіх працівників
організації або для певних груп та водночас гнучко реагувати на потреби
конкретних підрозділів у кадрах із необхідними технічними навичками. Основний
недолік такого навчання – труднощі в координації дій між штаб-квартирою та
індивідуальними підрозділами організації.
Реймонд Ноу (Noe, 2010) пропонує свою класифікацію навчальних центрів,
проте порівняння її з класифікацією Е. Карневале, І. Гейнер, Е. Шульц дає нам
підстави проводити між ними певні паралелі. Факультетську модель Р. Ноу
(Faculty Model) можна віднести до централізованої системи управління,
клієнтську модель (Customer Model) – до децентралізованої, матричну модель
(Matrix Model) – до комбінованої. Модель корпоративного університету
(Corporate University Model) та інтегрована модель (Business-Embedded Model)
можуть бути як у централізованій, так і в децентралізованій системі управління.
Науковець зазначає, що навчальний центр, побудований за факультетською
моделлю, за своєю структурою подібний до коледжу (Див. рис. 3.3.1). Його
очолює директор, а викладацький склад – це тренери, які є експертами в певних
галузях знань. Вони здійснюють розробку, адміністрування, оновлення та
викладання навчальних програм. Наприклад, фахівці з продажу відповідають за
підготовку всіх працівників, що здійснюють продажі в компанії. Експерти з
комп’ютерних технологій навчають усього, що пов’язане з використанням
технологій

у роботі

компанії.

Безперечною перевагою

такої

моделі

є
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компетентність тренерів у своїй галузі. Значні недоліки полягають у тому, що
навчання може не відповідати поточним потребам організації, оскільки тренери
не мають безпосереднього зв’язку з виробничим процесом, а отже, можуть не
знати, у яких саме технічних навичках працівників є потреба на певному етапі,
або просто не бути експертами в зазначеній сфері.
Директор з питань
навчання

Техніка
безпеки

Методи
забезпечення
якості

Технології та
комп’ютерні
системи

Розвиток
лідерства

Ведення
торгівлі

Галузь знань

Рис. 3.3.1. Факультетська модель організації навчального центру за Р. Ноу
(Noe, 2010).
Клієнтська модель (Див. рис. 3.3.2), на відміну від факультетської, повністю
відповідає потребам компанії, оскільки передбачає, що навчальний центр
підпорядковується конкретному підрозділу компанії та забезпечує підготовку
працівників саме для нього. За такої моделі тренери розуміють потреби підрозділу
в конкретних кваліфікаціях працівників і, відповідно до того, як ці потреби
змінюються, постійно оновлюють та адаптують свої програми. Якщо в
навчальному центрі не вистачає своїх внутрішніх ресурсів для навчання, він може
звернутися до зовнішніх експертів чи консультантів. Недоліки такої моделі
випливають із децентралізованої системи управління. По-перше, така модель
вимагає від тренерів тривалої та ретельної підготовки до навчального процесу.
По-друге, у межах компанії можливе дублювання певних програм. По-третє,
керівництву важко відстежувати, наскільки їхня якість відповідає очікуванням
компанії. Такий підхід до організації навчального центру застосовує Transamerica
Life Insurance Company, яка спочатку визначає технічні знання й навички,
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необхідні в межах усієї компанії (наприклад, у галузі телекомунікацій, уміння
вести звітність, виявляти ініціативу, працювати в команді), а потім ті, які
необхідні в межах різних структурних підрозділів компанії. Враховуючи зібрану
інформацію, компанія зосереджує діяльність кожного свого навчального центру
на розвитку знань і навичок, необхідних для всієї компанії та конкретного її
підрозділу (Noe, 2010).
Директор з питань
навчання

Інформаційні
системи

Маркетинг

Виробництво
та операції

Фінанси

Господарська діяльність

Рис. 3.3.2. Клієнтська модель організації навчального центру за Р. Ноу (Noe,
2010).
Матрична модель, яку ми зарахували до комбінованої системи управління,
передбачає одночасну підзвітність тренерів як керівнику навчального центру, так
і керівникам виробничих підрозділів. Наприклад, тренер із продаж повинен
звітувати перед керівником навчального центру й перед менеджером із
маркетингу. Головними перевагами такої моделі є тісний зв’язок навчання з
потребами бізнесу, високий методичний рівень та знання й досвід тренерів у
конкретній сфері господарської діяльності. Недолік полягає в тому, що
підзвітність двом керівникам збільшує навантаження на тренерів і може
спричинювати певні конфліктні ситуації (Noe, 2010).
Модель корпоративного університету ми детально аналізуватимемо в
наступному розділі, а інтегровану модель не будемо розглядати окремо від моделі
корпоративного університету, оскільки вважаємо, що вона не відрізняється за
своїми структурно-функціональними особливостями і є найбільш сучасною та
прогресивною формою еволюції корпоративного університету.

218

Особливо слушною, з нашого погляду, є думка Д. Боушера (Bowsher, 1989)
про те, що навчальний центр повинен відповідати структурі організації. Так, якщо
організація дуже децентралізована і складається з окремих підрозділів, кожний із
яких виробляє продукцію, відмінну від тієї, що виробляють інші підрозділи, то їй
доцільно обрати децентралізовану модель управління навчальним центром.
Відповідальна за навчання особа може бути підзвітною або керівнику підрозділу,
або керівнику відділу людських ресурсів у цьому підрозділі. Але за такої моделі,
наголошує науковець, обов’язково повинен бути штат тренерів, що на
централізованому рівні координують усю навчальну діяльність в організації.
Якщо організація обирає централізовану модель управління, то всією навчальною
діяльністю керує віце-президент із питань освіти (vice president of education), який
разом із командою керівників різних напрямів навчання також відповідає за всі
навчальні ресурси.
Як свідчать результати досліджень, на сучасному етапі простежується
тенденція до централізації навчальної діяльності в компаніях. Такий підхід
демонструють компанії Boeing, Cingular Wireless, Harley-Davidson, Wyeth та ін.
Раніше

підготовка

працівників

у

цих

корпораціях

здійснювалася

децентралізовано, насамперед через географічну розрізненість філіалів компаній у
різних країнах світу. Проте згодом вони перейшли до централізованої моделі, яка
дала змогу уніфікувати програми, уникати дублювання їх, узгоджувати їх зі
стратегією діяльності підприємства, заощаджувати кошти, наприклад, за рахунок
використання, в разі необхідності, послуг зовнішніх провайдерів. Компанія
Wyeth, світовий лідер у фармацевтичній галузі, таким чином змогла досягти
єдиних стандартів навчання фахівців із продажу в усіх своїх філіалах у понад 140
країнах світу, а Cingular Wireless та Harley-Davidson – уніфікації використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (Noe, 2010; Oakes, 2005).
Здійснений

аналіз показує,

що

традиційно корпоративне навчання

відбувається на території компанії, наприклад, безпосередньо на робочому місці,
у корпоративному навчальному центрі, кімнатах для ділових зустрічей (як на
території компанії, так і за її межами, наприклад, у готелях та конференц-залах),
аудиторіях та інших приміщеннях, спеціально виділених компанією для навчання.
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Як правило, навчання управлінського складу відбувається за межами компанії,
навчання й розвиток професійних навичок відбувається на території компанії: або
в навчальній аудиторії, або безпосередньо на робочому місці. Щодо чисельності
учасників, то вона може бути дуже різною. Навчання може здійснюватися у формі
індивідуальних занять з одним учнем, тренінгів у малих групах або великих
конференцій. Навчальна діяльність може здійснюватися протягом коротких
зустрічей чи великоформатних сесій, що тривають довгий період часу, або вона
може бути зовсім неінтенсивною, проте тривати неперервно (Callery, 2001;
Carnevale, Gainer, & Villet, 1990; Marquardt, 2011; Sims, 1998).
Отже, наше дослідження свідчить про варіативність та гнучкість
корпоративної освіти у США, яка виявляється в різноманітності форм її реалізації
(внутрішніми, зовнішніми силами організації, а також поєднанням цих двох
моделей),

способів

управління

навчанням,

організаційно-функціональних

особливостей структурних підрозділів, які компанії створюють для навчання
своїх працівників.

3.4.

Взаємозв’язок

та

взаємовплив

корпоративної

культури

й

корпоративного навчання в американських компаніях
В умовах глобалізованої економіки з притаманними їй швидкими змінами
та жорсткою конкуренцією виникає потреба в нових підходах до управління
організаціями, які базуються на врахуванні різних точок зору, цінностей, стилів
життя працівників та складних і різнопланових взаємин між ними. Оскільки в наш
час працівники все більше часу проводять на робочому місці, організації
починають до певної міри замінювати їм сім’ї та перетворюються на основний
колектив, у якому вони живуть (Morgan, 1986, c. 113). Відтак розуміння
корпоративної культури дає змогу повніше зрозуміти взаємини в колективі й має
важливе значення для ухвалення оптимальних рішень та управління змінами.
«Сильна культура завжди була рушійною силою тривалого успіху американського
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бізнесу» (Deal, Kennedy, 1982, с. 5). Інакше кажучи, основоположна філософія,
дух та устремління організації відіграють набагато більшу роль у досягненні
успіху, ніж технологічні та економічні ресурси, організаційна структура, інновації
та узгодженість дій (Posner, Kouzes, & Schmidt, 1985).
Культура відіграє важливу роль у навчанні, оскільки вона виступає
«символом і сховищем знань, набутих у процесі минулого навчання», а також
інструментом поширення цих знань у всій організації (Normann, 1985, c. 230).
Формуючи світогляд і поведінку членів колективу, корпоративна культура цілком
природно справляє значний вплив на розвиток навчання в організації. У
середовищі науковців побутує одностайна думка, що позитивна корпоративна
культура – це обов’язкова умова організаційного навчання (Belardo, & Belardo,
2002; Gupta, Govindarajan, 2000; Lipshitz, Popper, 2000; Marwick, 2001). Для того
щоб організаційне навчання було успішним, важливо, щоб корпоративна культура
підтримувала моделі поведінки, необхідні для ефективного навчання (Kilmann,
1989). Як стверджують Ен Грем та Вінсент Піцо (Ann Graham and Vincent Pizzo),
організації,

що

навчаються,

мають

«генетичну

перевагу»

над

іншими

організаціями насамперед завдяки тому, що мають корпоративну культуру й
лідерів, які підтримують навчання (Graham, Pizzo, 1998). Скотт Кук та Двора Янов
(Scott Cook and Dvora Yanow) тлумачать організаційне навчання як «набуття,
утримання та перетворення за допомогою колективних дій змістів, що вкладені в
артефакти організаційної культури» (Cook, Yanow, 1993, c. 384).
Поняття «культура» як один з основоположних термінів культурології має
багато різних визначень. Зокрема, Іван Аллер та Міхаела Фірсіроту (Yvan Allaire
and Mihaela Firsirotu) налічують 164 визначення культури (Allaire, & Firsirotu,
1984), що насамперед можна пояснити міждисциплінарністю цього поняття, яке є
предметом вивчення різними науками, у тому числі культурології, соціології,
психології та ін. У культурології, де цей термін з’явився вперше, він означає
систему значень, принципів, основоположних цінностей, що поділяються різними
групами людей (Rousseau, 1990). У бізнесовій літературі часто використовують
визначення Рут Бенедикт (Benedict, 2005): «культура – це основоположний
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термін, за допомогою якого пояснюється впорядкованість та структурованість
значної частини життєвого досвіду». Найчастіше культуру пов’язують із діями,
ідеями та артефактами, які вивчають, поділяють та цінують у певній групі
індивідуумів. Основні положення формулюють у вигляді узагальнених тверджень
про поведінку, які також називають характерними рисами культури (Keesing,
1958).
Культура – це власність групи, що починає формуватися тоді, коли група
людей має певний спільний досвід. Вона виникає на рівні невеликих команд,
сімей та робочих груп, а також на рівні департаментів чи інших структурних
підрозділів організації, об’єднаних спільним професійним досвідом, на рівні всієї
організації і навіть усієї галузі промисловості, а також на рівні регіонів та націй,
що мають спільну мову, етнічне походження, релігію та історичний досвід.
Культура має важливе значення, оскільки вона є потужним, хоча й неявним і
часто неусвідомлюваним комплексом сил, які визначають як нашу індивідуальну,
так і колективну поведінку, спосіб мислення, світосприйняття, цінності (Schein,
2009).
Термін

«корпоративна

культура»

(використовується

також

термін

«організаційна культура») почав входити у вжиток на початку 1980-х років. До
того в бізнесовій літературі з питань менеджменту переважно вживалося поняття
«клімат». Зв’язок між кліматом в організації та навчанням учені почали
досліджувати ще в першій половині ХХ ст. Джордж Літвін та Роберт Стрінгер
(George Litwin and Robert Stringer) визначають організаційний клімат як
особистісне сприйняття працівниками низки ситуаційних характеристик, таких як
відповідальність, винагороди, структура, ризик тощо. Водночас це сприйняття
може змінюватися мало не щодня, а отже, корпоративний клімат може швидко й
постійно змінюватися, залежно від внутрішніх або зовнішніх чинників (Litwin,
Stringer, 1968). Саме мінливість, тимчасовість, тактичне призначення клімату
організації відрізняє його від корпоративної культури, яка розрахована на
тривалий

період

і

має

стратегічну

спрямованість.

Першим

основним

дослідженням, що виявило позитивний вплив сприятливого клімату на
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застосування набутих знань та вмінь на робочому місці, була праця Едвіна
Флейшмана, Гарольда Буртта та Едвіна Гарріса (Edwin Fleishman, Harold Burtt,
Edwin Harris) «Leadership and supervision in industry» (Fleishman, Harris, & Buntt,
1955).
Поняття «корпоративна культура» було вперше вжито в таких чотирьох
працях: «Corporate culture: the rites and rituals of organizational life» (Deal, Kennedy,
1982), «Theory Z: how American business can meet the Japanese challenge» (Ouchi,
1981), «The art of Japanese management» (Pascale, Athos, 1981), «In search of
excellence» (Peters, Waterman, 1982). У 1983 р. два провідних бізнесових журнали
«Administrative Science Quarterly» та «Organizational Dynamics» присвятили цілі
випуски обговоренню проблем корпоративної культури.
Соня Сакман (Sackmann, 1991) розглядає корпоративну культуру в трьох
площинах: поведінковій, когнітивній та холістичній. У поведінковій площині
проявом корпоративної культури є зміна поведінки: норм, стереотипів, процедур
тощо. У когнітивній площині корпоративна культура – це ідеї, концепції,
переконання, цінності, усі знання, які члени організації засвоюють, інтерпретують
та інтегрують у щоденну роботу і які лежать в основі корпоративної культури. У
холістичній

площині

корпоративна

культура

інтегрує

поведінковий

та

когнітивний аспекти. Таким чином, корпоративна культура поєднує відкриту
(таку, яку можна спостерігати) і закриту (таку, що лежить в основі) складові в
одне ціле та долучає усталені способи мислення, почуття, поведінку, що
виробляються й передаються видимими й невидимими символами. Відтак
корпоративну культуру можна розуміти як комплекс основоположних цінностей,
ідей та принципів, які є історично сформованими й зумовлюють подальші
майбутні дії, а також як комплекс різних видів корпоративної діяльності й
моделей поведінки, що характеризують життя в організації.
У холістичній площині розглядає корпоративну культуру й Едгар Шейн
(Schein, 1992), який запропонував одне з найбільш відомих і цитованих визначень
і який розуміє її як «комплекс основних принципів, що виробляються певною
групою людей, коли вони навчаються долати проблеми, пов’язані із зовнішньою
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адаптацією та внутрішньою інтеграцією, і які виявляються достатньо дієвими для
того, щоб вважатися валідними й передаватися новим членам організації для
вироблення в них правильного способу мислення й розуміння проблем та
ставлення до них» (с. 3).
Е. Шейн (Schein, 1990) розглядає корпоративну культуру на трьох рівнях:
видимих артефактів, спільних цінностей та основоположних принципів. Видимі
артефакти – це структура організації (ієрархія її структурних компонентів),
архітектура (фізичне планування будівель, робочого простору тощо), процеси,
технології, манера одягатися, офіційна документація, імідж, ритуали, церемонії.
До видимих артефактів також належить поведінка (її можна побачити й почути),
тобто певні її моделі та норми, яких очікують від усіх працівників. В одних
компаніях, наприклад, вважається неприйнятним для працівників висловлювати
свою думку на зборах, пропонувати ідеї, тоді як в інших компаніях таку поведінку
заохочують. Деякі організації заохочують роботу допізна, доки не буде виконано
певний обсяг роботи, натомість інші чітко нормують робочий день своїх
працівників. Саме за допомогою видимих артефактів та поведінки реалізуються
цінності та основоположні принципи організації. Спільні цінності організації, які
Е. Шейн розглядає як другий рівень корпоративної культури, відображені в
нормах поведінки, способах взаємодії з навколишнім середовищем. Цінності
відображаються також в ідеології, зазвичай, закладеній у місії та філософії
компанії. Науковець зазначає, що аналіз цінностей нерідко дає змогу передбачити
поведінку організації, оскільки вони, як правило, відображають її майбутні
прагнення. Третій, найбільш фундаментальний, рівень корпоративної культури –
це основоположні принципи організації, які іноді важко визначити, оскільки
усталені в організації порядки з часом починають сприйматися як належне й не
аналізуються на рівні свідомості (Schein, 1990; Erwin, 1996).
На нашу думку, розуміння корпоративної культури Е. Шейна можна
зобразити графічно, як показано на рисунку 3.4.1.
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АРТЕФАКТИ

•Видимі організаційні
структури та процеси
СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ

•Стратегії, завдання, філософія
ОСНОВОПОЛОЖНІ
ПРИНЦИПИ

•Підсвідомі, прийняті за
належне переконання,
уявлення, погляди, ідеї та
почуття

Рис. 3.4.1. Структурні компоненти корпоративної культури за Е. Шейном
(Schein, 1990).
Дещо інше бачення

корпоративної культури

знаходимо

в моделі

Д. Денісона та А. Мішри, проте в її основі також лежать основоположні принципи
й переконання (Див. рис. 3.4.2) (Denison, Mishra, 1995; Fey, Denison, 2003).
МІСІЯ

Створення змін
Орієнтованість на клієнта
Організаційне навчання

Стратегічне спрямування
Мета й завдання
Бачення

Гнучкість

Зовнішнє
cпрямування

АДАПТИВНІСТЬ

Основоположні принципи
й переконання

Надання повноважень
Командний підхід
Розвиток компетентностей

Внутрішнє
cпaрямування

ЗАЛУЧЕННЯ

Стабільність

ПОСЛІДОВНІСТЬ
Ключові цінностіі
Узгодженість
Координація та інтеграція

Рис. 3.4.2. Модель корпоративної культури Д. Денісона та А. Мішри
(Denison, Mishra, 1995; Fey, Denison, 2003).
Як бачимо з рисунка, корпоративна культура характеризується чотирма
аспектами, які автор називає адаптивністю, місією, залученням, послідовністю.
Адаптивність і місія належать до аспектів, пов’язаних із діяльністю організації,
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спрямованою на взаємодію з чинниками зовнішнього середовища, а залучення й
послідовність – до аспектів діяльності, спрямованої на врегулювання внутрішніх
проблем. З іншого боку, адаптивність і залучення спрямовані на забезпечення
гнучкості компанії, а місія й послідовність – на забезпечення її стабільності.
Адаптивність пов’язана зі здатністю організації впоратися з чинниками
зовнішнього середовища. Вона передбачає здатність до створення змін,
орієнтованість на клієнта, уміння навчатися. Реалізація місії організації
забезпечується її стратегічним спрямуванням, метою, завданнями та баченням і
дає змогу відповідати на виклики зовнішнього середовища насамперед завдяки
забезпеченню стабільності. Залучення як аспект внутрішнього спрямування
діяльності компаній реалізується шляхом надання повноважень, запровадження
командного підходу, розвитку здібностей працівників, що забезпечує гнучкість
організації. Міцна корпоративна культура забезпечує послідовність діяльності
компанії, яка, за словами Карла Фея та Деніела Денісона (Carl Fey and Daniel
Denison), виявляється в гармонізації стосунків між членами організації та
реалізується

за

допомогою

утвердження

основоположних

цінностей,

узгодженості, координації та інтеграції всіх процесів, що відбуваються в компанії
(Fey, Denison, 2003).
Аналіз літератури показує, що різні науковці у своїх визначеннях
корпоративної культури зосереджують увагу на різних аспектах цього феномену,
проте в основі їх лежить розуміння того, що корпоративна культура є: системою
цінностей та переконань, які об’єднують людей та контролюють роботу й
поведінку організації; результатом історичного розвитку; продуктом поведінки
колективу людей; предметом вивчення й поширення; контекстною, залежною від
конкретних умов і характерною лише для конкретної групи осіб; механізмом
забезпечення стабільності, з одного боку, і створення змін – з іншого; засобом
формування поведінки, що виявляє себе у формі корпоративних цінностей та
практик.
Розвиток корпоративної культури в організації може супроводжуватися
виникненням на її основі низки субкультур, які є груповим феноменом,
пов’язаним із рівнем діяльності організації, на якому ухвалюються тактичні
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рішення технологічного характеру, що сприяють уособленню спеціалізованих
робочих груп і формуванню специфічних локальних групових цінностей.
Субкультури формуються на різних ієрархічних рівнях організації, у різних
підрозділах, не лише географічно віддалених один від одного, а й таких, що діють
на одній території. У деяких організаціях субкультури можуть бути навіть
сильнішими за домінуючу культуру, а отже, керівництву компаній необхідно
приводити різні субкультури у відповідність до спільної корпоративної мети,
особливо в умовах ХХІ ст. з характерними для нього: злиттями й поглинаннями, а
також спільними підприємствами, у яких субкультури фактично є окремими
культурами, не менш потужними, ніж домінуюча культура організації;
глобалізацією, що породжує багато різноманітних мультикультурних підрозділів
в організації, відмінних за національною, мовною та етнічною ознаками;
технологічним ускладненням усіх процесів і систем, яке зумовлює появу великої
кількості «зрілих» субкультур, пов’язаних із професійною діяльністю (наприклад,
у підрозділах фінансів, маркетингу, науково-дослідницьких лабораторіях тощо);
розвитком інформаційних технологій, завдяки якому з’являються субкультури
працівників, що взаємодіють у роботі в електронному режимі й, можливо, ніколи
не зустрічалися (Schein, 2009).
Досягнення ефективності компанії невід’ємно пов’язане з розумінням ролі
культури в житті організації, визначальне значення у формуванні якої мають
цінності та способи мислення лідерів, які, у свою чергу, визначаються їхнім
особистим культурним корінням і вихованням.
Науковці визначають основну мету й завдання корпоративної культури, що
полягають у тому, щоб виховувати у працівників відчуття належності до
організації, розвивати почуття відданості організації, сприяти стабільності
соціальної

системи,

слугувати

механізмом

осмислення,

спрямування

та

формування діяльності індивідуумів (Smircich, 1983; Louis, 1980; Ott, 1989; Siehl,
Martin, 1984; Alvesson, 2016; Kono, Clegg, 2017; Howard-Grenville, 2009; Solberg,
Ali, 2017; Медведєва, 2008; Синицька, 2010).
Відповідно до мети й завдань, науковці окреслюють основні функції
корпоративної культури як такої, що: забезпечує послідовний спосіб інтерпретації
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навколишнього середовища, спільний комплекс поглядів та уявлень, які дають
змогу членам організації розуміти, якого способу мислення й поведінки від них
очікують. Завдяки цьому компаніям вдається знизити ступінь тривожності у своїх
працівників; забезпечує комплекс спільних для всіх членів колективу емоцій,
пріоритетів, цінностей. Відповідно члени організації знають, яких проявів
почуттів від них очікують; визначає орієнтири, за допомогою яких члени
організації ідентифікують один одного та відрізняють себе від тих, хто в ній не
працює; виступає механізмом контролю в організації, визначає межі дозволеного
для її працівників; має безпосередній вплив на ефективність та виробничі
показники компанії, особливо якщо вона сповідує філософію неперервного
навчання (Smircich, 1983; Louis, 1980; Ott, 1989; Siehl, Martin, 1984; Schein, 1990;
Deal, Kennedy, 1982).
У науковій літературі виокремлюють різні види корпоративної культури.
Так Джефрі Сонненфельд (Sonnenfeld, 1988) визначає чотири з них і називає їх
«академія», «клуб», «бейсбольна команда» та «фортеця». Вид «академія»
передбачає надання працівникам можливостей навчатися виконання різних видів
робіт, щоб, у разі необхідності, забезпечувати їхню ротацію. Культура, яка
належить до виду «клуб», приділяє особливу увагу відповідності працівників
вимогам компанії. «Бейсбольна команда» складається з талановитих людей, або
«зірок», які отримують щедрі винагороди за свої досягнення, не замислюючись,
залишать компанію, коли відкриються кращі можливості працевлаштування.
Корпоративна культура, яку називають «фортецею», переважно дбає про своє
виживання.
Роб Гоффі та Гарет Джоунс (Goffee, Jones, 1996) пропонують іншу
класифікацію, що базується на різних рівнях спілкування (щирих товариських
взаєминах між працівниками) та згуртованості (здатності колективу швидко й
ефективно досягати спільної мети). Поєднання цих чинників породжує чотири
види корпоративної культури, які науковці називають мережевою (networked),
користолюбною

(mercenary),

(communal) (Див. рис. 3.4.3).

фрагментованою

(fragmented),

колективною

Згуртованість
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Спілкування
Висока

Низька
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Колективна

Користолюбна
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Фрагментована

Рис. 3.4.3. Класифікація корпоративної культури Р. Гоффі та Г. Джоунса
(Goffee, Jones, 1996).
Одну з найбільш ґрунтовних класифікацій здійснив Джефрі Керр (Jeffrey
Kerr), який виокремлює два основні види корпоративної культури – кланову (clan
culture) та ринкову (market culture). В умовах кланової культури відносини між
індивідуумами в організації такі, як у групі побратимів. Кожний працівник визнає,
що його обов’язки виходять за межі простого обміну праці на заробітну платню, і
без слів розуміє, що від нього можуть вимагати більше, ніж обумовлено
контрактом. Тривала відданість працівника організації (вірність) обмінюється на
тривалу відданість організації працівникові (безпеку). Такі відносини базуються
на взаємному інтересі й досягаються в ході довгого й ретельного процесу
соціалізації. Старші члени клану слугують менторами і взірцями для наслідування
для молодших. Саме через такі взаємини підтримуються й передаються
наступним поколінням менеджерів цінності й норми поведінки компанії. Клан
усвідомлює свою унікальну історію та святкує традиції, використовуючи для
цього різноманітні церемонії. Члени кланової культури поділяють почуття
братерства й належності до організації. Процесам комунікації, координації та
інтеграції сприяють спільна мета, погляди, уявлення, моделі поведінки. Проте
негативною рисою є те, що працівники перебувають під тиском необхідності
відповідати очікуванням компанії. Крім того, кланова культура в цілому не сприяє
підприємництву, ухваленню ризикованих та інноваційних рішень (Kerr, Slocum,
1987). Схематичне зображення характерних ознак кланової культури подано в
таблиці 3.4.1.
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Таблиця 3.4.1
Характерні ознаки кланової культури (Kerr, Slocum, 1987)
Відносини між індивідуумом та організацією:
– братерські відносини;
– взаємна тривала відданість;
– спільні інтереси, спільна доля як основа відносин;
– шанування традицій, історії, стилю компанії;
– ієрархічна структура відносин.
Відносини між членами організації:
– відчуття гордості за членство в організації;
– відчуття взаємозв’язків, солідаризація з колегами;
– наявність широкої корпоративної мережі працівників;
– тиск з боку колег у тому, щоб відповідати очікуванням компанії;
– колективна, а не індивідуальна ініціатива.
Процес засвоєння культури:
– тривала, ретельна соціалізація;
– керівники є менторами, зразками для наслідування, агентами
соціалізації;
– система нормативних баз для управління широким спектром стилів
поведінки.

На відміну від кланової, ринкова культура передбачає, що відносини між
працівником та організацією визначаються винятково умовами контракту.
Зобов’язання кожної зі сторін обумовлені наперед. Працівник зобов’язаний
забезпечувати певний рівень виконання своїх професійних обов’язків, а
організація обіцяє за це певний рівень винагород. Виконання обов’язків на
підвищеному рівні обмінюється на більші винагороди, відповідно до укладеної
угоди. Жодна зі сторін не визнає права іншої вимагати більше, ніж було
визначено на початку. Організація не обіцяє безпеки, а працівник не обіцяє
відданості. Якщо кожна зі сторін виконує свої зобов’язання належним чином, то
контракт продовжується щороку. Він є суто прагматичним, оскільки кожна зі
сторін використовує іншу як засіб досягнення своєї мети. Замість почуття
належності до соціальної системи ринкова культура сприяє розвитку почуття
незалежності та індивідуальності. В організації з такою культурою кожний
працівник має свої особисті інтереси (Kerr, Slocum, 1987).
Ринкова культура не здійснює значного нормативного впливу на членів
організації. Значна частина взаємодії між керівництвом і підлеглими полягає в

230

обговоренні угод, які стосуються виконання обов’язків та винагород. Керівники
не є зразком для наслідування чи менторами і справляють обмежений вплив на
підлеглих, а брак довготривалих взаємних зобов’язань між двома сторонами
послаблює процес засвоєння культури. Відносини між колегами відсторонені. У
компанії немає широких інформаційних мереж між колегами. Ринкова культура
не ставить за мету виховання відданості компанії, почуття належності до
соціальної системи. Працівники не обмежені нормами, цінностями, моделями
поведінки та способами мислення, прийнятими в організації. Проте ринкова
культура

сприяє

розвитку

особистої

ініціативи,

почуття

особистої

відповідальності за дії та рішення організації, підприємницькому підходу до
управління.
Схематичне зображення характерних ознак ринкової культури наведено в
таблиці 3.4.2.
Таблиця 3.4.2
Характерні ознаки ринкової культури (Kerr, Slocum, 1987)
Відносини між індивідуумом та організацією:
– трудові відносини на умовах контракту;
– взаємні короткострокові зобов’язання;
– особистий інтерес, прагматизм як основа відносин;
– відносини на основі взаємного обміну;
Відносини між членами організації:
– незалежність від колег;
– обмежена взаємодія;
– майже повна відсутність тиску з боку колег у тому, щоб відповідати
очікуванням компанії;
– пріоритетність індивідуальної ініціативи.
Процес засвоєння культури:
– незначна соціалізація;
– керівники тримаються на відстані, виконують роль переговорників,
розпорядників ресурсів;
– «недостатня» нормативна база для управління нечисленними стилями
поведінки.

З огляду на визначальну роль культури в житті, розвитку та досягненні
ефективності організації, важливим завданням у бізнесовому середовищі є
формування позитивної корпоративної культури (positive corporate culture), яка:
відповідає чітко визначеній місії організації й корпоративному баченню (corporate
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vision), тобто уявному образу бажаного майбутнього компанії. Корпоративне
бачення найбільш ефективне тоді, коли його озвучують керівники найвищого
рівня, які мають сильну харизму й непохитно демонструють дотримання
корпоративних цінностей; базується на міцних корпоративних цінностях, що
відповідають меті організації й особистим інтересам її членів; високо цінує
працівників усіх рівнів та створює умови для широкої взаємодії між працівниками
як усередині підрозділу, так і з колегами з інших підрозділів; здатна швидко
адаптуватися до умов зовнішнього середовища (Sadri, Lees, 2001; Qubein, 1999;
Greenberg, Baron, 1997; Baron, Kreps, 1999; Clemente, Greenspan, 1999; Ahmed,
Loh, & Zairi, 1999).
У бізнесовому середовищі Сполучених Штатів Америки є багато прикладів
компаній, що мають позитивну корпоративну культуру. Насамперед, це компанії,
які досягли найвищого рівня розвитку, адже саме корпоративна культура стала
основою їхнього успіху та процвітання. Так, у компанії Wal-Mart Stores,
найбільшій мережі роздрібної торгівлі у світі, атмосфера довіри й турботи про
працівників, створена засновником Семом Уолтоном від перших днів її існування,
зберігається й досі. С. Уолтон на особистому прикладі демонстрував моделі
поведінки, особливо у сфері обслуговування клієнтів, які хотів бачити у своїх
працівників. Він особисто приходив до своїх магазинів, зустрічався з покупцями,
вітався з працівниками, звертаючись до них на ім’я. С. Уолтон також заохочував
зміни

заради

збереження

конкурентоспроможності

компанії,

сприяв

професійному розвитку працівників, даючи їм можливість почергово працювати
на різних посадах. Компанія вважає корпоративну культуру ключем до свого
успіху, а працівники й досі перед ухваленням рішення замислюються над тим, «як
би вчинив у цій ситуації Сем» (Discount Store News, 1999; Fay, McCune, & Begin,
1987; Sadri, Lees, 2001).
Ще один яскравий приклад позитивної корпоративної культури демонструє
Southwest Airlines, одна з найбільш відомих американських авіакомпаній.
Неформальною, невимушеною атмосферою компанія завдячує насамперед своєму
президентові та співзасновнику Гербу Келлеру, який завжди закликав усіх
працівників підтримувати неформальні, дружні відносини й насолоджуватися
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роботою. Приклади такої поведінки міг бачити кожний, хто літав цими
авіалініями й, наприклад, чув жарти стюардес. Г. Келлер запроваджував таку
культуру в організації, здійснюючи незвичні вчинки, наприклад, приїздив на
збори акціонерів на мотоциклі, одягнений у джинси та футболку, або
організовував о другій годині ночі барбекю для механіків компанії, які працюють
у нічну зміну. Він також посилає всім працівникам поштівки на дні народження, з
нагоди одружень, смерті близьких та інших подій у їхньому житті. Іще Г. Келлер
заохочує працівників у разі необхідності допомагати колегам на тих ділянках
роботи, що цього потребують. Наприклад, в аеропорту часто можна спостерігати,
як пілоти здійснюють перевірку пасажирів на рейс. Це дало змогу компанії
скоротити час підготовки літака в аеропорту до вильоту більш ніж удвічі,
порівняно з середнім показником у галузі. Для того щоб підтримувати й
зміцнювати корпоративну культуру, потенційні працівники проходять ретельну
процедуру відбору, аби довести, що вони придатні працювати в такій компанії
(Donlon, 1999; Sadri, Lees, 2001).
Hewlett Packard – це приклад компанії, яка успішно вдосконалила свою
корпоративну культуру. Кілька років тому працівники підрозділу, розташованого
в районі Великих озер, почали скаржитися на значний стрес і виснаження від
роботи. Це змусило компанію запровадити певні незвичні зміни для того, щоб
удосконалити

свою

корпоративну

культуру.

Тепер

працівники

повинні

сформулювати три бізнесових і три особистих мети щороку. Тих, хто досягає
мети, колеги вітають різними способами, наприклад, проводять час із їхніми
дітьми або грають із ними в гольф. Усього за два роки компанія досягла бажаних
результатів. Незважаючи на те, що час роботи працівників зменшився,
продуктивність компанії не знизилася. До того ж вдалося досягнути зниження
плинності кадрів (Cole, 1999; Colombo, 2015; Sadri, Lees, 2001).
Позитивна корпоративна культура приносить компаніям цілу низку переваг,
серед яких насамперед створення приємного середовища для роботи працівників,
що, у свою чергу, сприяє їхньому моральному піднесенню, а відтак і розвитку
групової роботи, обміну інформацією, відкритості до нових ідей. Результатом
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посиленої взаємодії між працівниками є активізація навчальної діяльності
насамперед завдяки більш вільному обміну знаннями (Goffee, Jones, 1996).
Тут важливо наголосити на тому, що зв’язок та вплив корпоративної
культури й корпоративного навчання є взаємним. Насамперед слід розуміти, що
корпоративна культура – це продукт соціального навчання. Способи мислення й
моделі поведінки, якими обмінюються в організації і які виявляють свою дієвість,
стають елементами культури, а в разі тривалого успіху перетворюються на
основоположні принципи, якими керується в роботі організація (Schein, 2009). З
цього погляду, «корпоративна культура … відображає зусилля групи людей,
спрямовані на подолання труднощів, і є результатом процесів навчання» (Schein,
1992, с. 68).
Якщо розглядати сутність корпоративної освіти з погляду функціонального
підходу, як це робить, наприклад, Наталія Патутіна (2013), цей процес слід
розуміти як єдність трьох його функцій: навчальної, виховної та розвивальної.
Відтак структура корпоративної освіти – це сукупність таких елементів, як
навчання, виховання й розвиток працівників. Навчання як перша складова
спрямоване на формування професійної компетентності працівників. Розвиток
працівників як ще одна складова передбачає створення умов для акумулювання,
актуалізації, гармонізації та реалізації їхнього професійного потенціалу й
саморозвитку. І, нарешті, виховання як складову корпоративної освіти можна
розглядати як цілеспрямований процес створення умов для формування й
розвитку корпоративної культури шляхом засвоєння працівниками системи
корпоративних цінностей і формування на цій основі системи відносин та
поведінки, відповідних очікуванням компанії.
Механізмами

формування

організаційної

культури

за

допомогою

корпоративного навчання можна вважати (Дубиненкова, 2004): рефлексію
керівником і співробітниками своєї діяльності; наслідування референтної особи
або професійної групи, орієнтованої на професійно-особистісний розвиток та
ідентифікацію з ними; аналіз, постановку й коригування мети професійного
розвитку організації та персоналу; проблематизацію, виявлення й усвідомлення
суперечностей діяльності організації, професійної групи та співробітника;
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виявлення й задоволення освітніх потреб; визначення основних установок і
стереотипів ставлення до проблем; моделювання; залучення працівників до
проектування й реалізації навчання, особисту активність тощо.
Проте, як ми вже зазначали, діє і зворотний зв’язок між корпоративною
культурою та корпоративним навчанням. У контексті того, що основним
призначенням навчальної діяльності є системне заохочення до створення й обміну
знаннями (Klein, 1998), корпоративна культура, невід’ємною складовою якої є
обмін знаннями, відіграє важливу роль у розвитку навчання персоналу в
організації. У науковій літературі розглядають такі структурні компоненти
культури обміну знаннями: відкритість, довіра, доступність і використання різних
каналів комунікації, підтримка топ-менеджменту, система винагород. Ганс-Георг
Грубер (Hans-Georg Gruber) зображає її у вигляді моделі (Див. рис. 3.4.4) (Gruber,
2000).
Відкритість

Довіра

Доступність і використання
різних каналів комунікації
Підтримка топменеджменту

Поширення
прихованих знань

Поширення явних
знань

Система винагород

Рис. 3.4.4. Модель культури обміну знаннями Г. Грубера (Gruber, 2000).
Відкритість розуміють як бажання партнерів бути чесними один з одним,
усувати всі приховані перешкоди до взаєморозуміння, відкрито повідомляти про
свої думки, мотиви, почуття, а також спонукати до такої самої поведінки своїх
колег (Stata, Kiernan, 1989). Довіра має визначальний вплив на відносини між
людьми в організації. Вона передбачає усунення страху перед можливою
опортуністичною поведінкою партнера (Bradach, & Eccles, 1989).

Довіра

235

починається на рівні індивідуумів і з часом охоплює всю організацію, тим самим
поширюючи спільні сподівання та зближуючи членів колективу. Доступність і
використання різних каналів комунікації відіграють важливу роль у процесі
передачі й обміну знаннями. Обмін знаннями й досвідом відбувається різними
способами: за допомогою електронної пошти, онлайнових дискусійних сайтів,
телефонних та комп’ютерних конференцій, у процесі особистого спілкування.
В управлінні знаннями особливо важлива підтримка топ-менеджменту.
Т. Дейвенпорт, Д. Де Лонг, М. Біерз (Davenport, De Long, Beers, 1998).
зазначають, що така підтримка може мати різні вияви, проте найбільш
ефективними вважають: (1) посилання чітких меседжів про те, що управління,
обмін знаннями й організаційне навчання вкрай необхідні для успіху компанії; (2)
забезпечення фінансування, інших ресурсів та необхідної інфраструктури для
обміну знань; (3) роз’яснення того, які види знань найбільш важливі для компанії
Одним із найбільш потужних механізмів впливу на корпоративну культуру є
система винагород, пов’язана з обміном знань. Науковці зазначають, що
винагороди – це більше, ніж плата організації працівникові. Це можна назвати
обміном. Оскільки організації очікують від працівників певного типу поведінки,
то працівники у відповідь очікують певних винагород. Грошові компенсації є
лише частиною винагород разом із підвищенням по роботі, додатковими
пільгами, бонусами, особистим визнанням працівників, які сприяють підвищенню
їхньої самооцінки (Cummings, Worley, 1997).
Отже, корпоративна культура не лише відображає результати минулого, а й
визначає зміст майбутнього навчання й завдяки цьому має безпосередній вплив на
надійність роботи організації, яка, за словами Джеспера Соренсена (Sоrensen,
2002), перебуває під загрозою змін умов зовнішнього середовища, насамперед
через створення внутрішніх (збоїв в інформаційній взаємодії, координації та
контролі) та зовнішніх (невідповідності усталених в організації порядків
швидкозмінним вимогам часу) проблем. Подолання цих проблем можливе
завдяки навчанню працівників та модифікації заведених в організації порядків
відповідно до нових умов. Як зазначає Джеймс Марч (March, 1991), «знання
роблять діяльність організації більш надійною. Коли робота стандартизована, а

236

працівників навчають методів роботи, зменшуються розбіжності в часі,
необхідному для виконання завдань, та якості їх виконання» (c. 83).
Розвиток умінь та навичок працівників має вирішальне значення для
компанії. Саме компетентності працівників можуть виявитися тим чинником,
який перетворює посередню компанію на першокласну. Корпоративні цінності є
визначальними у виборі курикулумів, тренерського складу та розробці всієї
навчальної діяльності організації. Усі важливі цінності повинні бути відображені
в навчальних програмах. Аналізуючи роль корпоративної культури в навчанні та
сприянні культурним змінам і трансформаціям в організації, Е. Шейн (Schein,
2009) розглядає навчання на основі теорії змін і зазначає, що основною причиною
опору змінам є те, що нова поведінка, якої людям необхідно навчитися, вимагає
від них попередньо забути те, чого вони навчалися раніше, а люди не завжди
виявляються до цього готовими. Цю проблему науковець розглядає в контексті
розуміння різниці між навчанням дорослих і дітей. Оскільки для дітей усе, що
вони вивчають, є новим, і їм, відповідно, не доводиться відмовлятися від старих
знань, вони вільні від консерватизму й відкриті до сприйняття нових ідей.
Натомість для працівників, як дорослих учнів, характерний опір змінам, особливо
якщо вони стосуються принципів корпоративної культури. Як тільки в організації
оголошується програма змін, працівників охоплює тривога й дискомфорт,
оскільки вони усвідомлюють, що їм доведеться відмовитися від певних
переконань, установок, поглядів та принципів і замість них у результаті навчання
прийняти нові культурні цінності.
Одна з особливостей навчання дорослих – постійне перебування в стані
«квазістаціонарної рівноваги», тобто вони завжди намагаються стабілізувати свій
емоційний та когнітивний стан, що постійно піддається впливу нових зовнішніх
та внутрішніх чинників, здатних зруйнувати цю рівновагу та зумовити перехід до
нового стану (Lewin, 1952). І хоча значну частину цих стимулів можна вважати
рушійними силами, які спонукають людей до чогось нового, у них виробляються
певні «стримуючі сили», що заважають перейти до нового стану. Навчання або
зміна відбуваються тоді, коли «рушійні сили» потужніші за «стримуючі сили».
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Організації усвідомлюють, що єдиним способом переконати працівників та
менеджерів у необхідності змін є навчання, оскільки для того, щоб працівники
повірили своїм лідерам, їх необхідно навчати відповідно до вимог сучасного
бізнесу. Отже, програми змін, як правило, починаються з навчальних курсів різної
тривалості та інтенсивності. Те саме стосується навчання в галузі екології,
охорони здоров’я, безпеки праці тощо.
Тривожність, пов’язана з навчанням, є комбінацією кількох чинників,
зокрема: страху втратити посаду (працівник боїться, що після навчання його
переведуть на іншу, нижчу за статусом позицію в компанії); страху тимчасової
некомпетентності (під час навчання працівник може почуватися некомпетентним
через те, що відкинув старий спосіб роботи і ще не опанував новий); страху бути
покараним за некомпетентність (якщо навчання нових підходів до роботи вимагає
тривалого

часу,

працівник

може

боятися

покарання

за

недостатню

продуктивність) тощо. Подолання тривожності, пов’язаної з навчанням, вимагає
від компаній здійснення певних заходів, зокрема:
– створення переконливого позитивного бачення. Працівники повинні
вірити, що вони особисто й організація в цілому будуть краще матеріально
забезпечені, якщо опанують нові способи мислення й роботи. Таке бачення
повинно бути озвучене вищим керівництвом як необхідне для виживання й
розвитку організації;
– забезпечення організованого навчання. Якщо працівники повинні
навчатися мислити по-новому, опановувати нові вміння й навички, компанія
повинна організовувати для них різні види необхідної навчальної діяльності.
Наприклад, якщо підприємство вимагає від працівників командної роботи, воно
повинно організувати курси навчання тімбілдінгу (team building), тобто взаємодії
та злагодженої роботи в команді;
– залучення учнів до активної участі в процесі організації свого навчання.
Зважаючи на індивідуальні особливості навчання, кожного з працівників
необхідно залучити до розробки оптимального для себе навчального курсу. Мета
навчання повинна бути спільною для всіх, а методи – індивідуальними;
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– сприяння інформальному навчанню в групах і командах. Оскільки опір
змінам, як правило, відбувається на рівні груп, то й інформальне навчання
повинно відбуватися в групах, щоб працівники могли опановувати нові ідеї
спільно і в них не виникало враження, що, вирішивши розпочати навчання, вони
відриваються від колективу й відступають від загальноприйнятих норм;
– забезпечення тренувальними полями (practice fields), тренерами та
зворотним зв’язком (feedback). Неможливо навчитися чогось абсолютно нового,
якщо для цього недостатньо часу, ресурсів, інструктажу та обґрунтованого
зворотного зв’язку, який допомагає працівникам зрозуміти, наскільки успішних
результатів вони досягли;
– демонстрації рольових моделей або зразків для наслідування. Новий
спосіб мислення й нові моделі поведінки можуть бути настільки відмінними від
старих, що працівники повинні побачити їх перед тим, як самі почнуть їх
практикувати;
– організації

груп

підтримки.

Необхідно

сформувати

групи

для

обговорення проблем, пов’язаних із навчанням. Якщо працівники відчувають
зневіру у своїх силах чи труднощі в навчанні, у них повинна бути можливість
поговорити про це з іншими колегами, які переживають такі самі труднощі, а
отже, можуть надати підтримку в спільному пошуку нових шляхів їх подолання;
– запровадження систем та структур, призначених для сприяння змінам.
Необхідно мати систему винагород та дисциплінарних стягнень, а також
організаційних структур, які сприятимуть утвердженню нових способів мислення
й виконання службових обов’язків. Наприклад, якщо працівників навчають
командної роботи, система винагород повинна бути спрямована на групи, система
дисциплінарних стягнень повинна здійснювати покарання за індивідуальну
агресивну

чи

егоїстичну

поведінку,

а

організаційні

структури

повинні

забезпечувати можливості для командної роботи (Schein, 2009).
Отже, здійснений аналіз показує, що сприятливою для ефективного
навчання є така корпоративна культура, яка створює атмосферу психологічної
безпеки в колективі й тим самим: заохочує до дискусій та надання можливостей
кожному члену колективу вільно висловлювати свої думки; забезпечує умови для
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залучення працівників до процесу ухвалення рішень; сприяє активному пошуку
нових ідей; формує у працівників усвідомлення того, що навчання приносить
користь не лише організації, а й їм особисто; не вимагає від працівників
конформізму; передбачає відкритість у взаєминах, можливість вільно ділитися
своїми почуттями та інтуїтивним баченням; надає можливості кожному відкрито
говорити про свої проблеми й помилки; культивує толерантне ставлення до
помилок, за які не передбачено покарань, які вважають неминучими в процесі
реалізації амбітної мети і які розглядають як стимул до нового навчання; заохочує
експериментування з новими підходами до роботи; цінує нові ідеї та схвалює
ризиковані рішення; спонукає ставити під сумнів усталені порядки й практики,
виховує прагнення до постійного розвитку й удосконалення; створює атмосферу
підтримки та співпраці, без якої неможливий обмін знаннями та втілення
інновацій.
Таким чином, можемо стверджувати, що корпоративна культура відіграє
важливу роль у підвищенні ефективності роботи компанії, оскільки вона є
продуктом і результатом навчання в організації, з одного боку, й обов’язковою
умовою навчання – з іншого. Таким чином, вона є не лише відображенням
минулого, а й чинником, що визначає майбутнє навчання в організації.

3.5.

Соціальне

партнерство

у

функціонуванні

й

управлінні

корпоративною освітою у США
Співпраця університетів із промисловою галуззю у Сполучених Штатах
Америки триває понад століття, проте саме з розвитком глобальної економіки
знань ця співпраця набула масштабного поширення та вийшла за межі
традиційного фінансування окремих дослідницьких проектів. Дослідницькі
університети, бізнесові структури та уряд країни працюють над спільними
новаторськими ініціативами зі створення й розвитку нових прогресивних форм
партнерства між освітою та бізнесом, тим самим сприяючи потужному розвитку
знань, усуненню суперечностей між освітньою галуззю та потребами ринку праці,
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розв’язанню складних соціальних проблем, прискоренню економічного зростання
країни.
Яскравим прикладом є проект «Силіконова долина», де понад п’ятдесят
років тісної та багатогранної співпраці дали поштовх до стрімкого розвитку
технологій, кардинальних перетворень в економіці, осмислення нової ролі
закладів вищої освіти в інноваційному розвитку суспільства.
Олена Огієнко (2008) називає соціальне партнерство в освіті визнаним
фактором ефективного розвитку різних галузей освіти, особливо професійної, яке
слід розуміти як взаємодію освітніх закладів з асоційованими суб’єктами
економічного життя та сфери праці з метою підвищення ефективності
професійної освіти та задоволення попиту на вміння й компетенції робочої сили.
Г. Де ла Ґарза, Б. Ландрум та Б. Сем’юелз (De la Garza, Landrum, Samuels,
1997) розглядають партнерство як співпрацю корпорації із закладом вищої освіти
для надання професійної підготовки працівникам корпорації у галузях, які
сприяють досягненню місії та мети організації. Таке партнерство перетворює на
капітал сильні сторони й професійні знання та досвід як корпорацій, так і закладів
вищої освіти.
Корпоративна сфера розвиває партнерство із закладами освіти з певною
метою. Національний науковий фонд (National Science Foundation) визначає п’ять
причин, які спонукають бізнес розвивати партнерство з університетами: 1) для
задоволення потреб, пов’язаних із управлінням підприємством, випуском
продукції, наданням послуг; 2) для отримання доступу до кадрів у сферах, де
нечасто зустрічаються таланти, таких, як комп’ютерні науки, інженерія тощо;
3) для вдосконалення навчання й розвитку персоналу; 4) для мінімізації витрат на
дослідження; 5) для здійснення наукових досліджень за рахунок коштів державної
підтримки (Powers, Powers, Betz, Aslanian, 1988). Партнерство бізнесу й освіти
забезпечує механізми створення нових високотехнічних галузей промисловості,
сприяє поширенню технологій, створенню нових робочих місць, розвитку нових
продуктів. Бізнес використовує партнерство для розширення бази знань та
розвитку персоналу як механізм ефективного використання своїх інвестицій у
людський капітал (Hasseltine, 2000).
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Заклади вищої освіти також мають певну мету, запроваджуючи партнерські
зв’язки з бізнесовими структурами. Для них таке партнерство дає змогу:
1) забезпечити регулярний потік прибутків до свого закладу; 2) розширити
можливості студентів досліджувати реальні бізнесові проблеми; 3) удосконалювати
навчальні програми з урахуванням зростання кількості випускників, які йдуть
працювати на виробництво; 4) уникнути копітких і тривалих бюрократичних
процедур звітування, обов’язкових, якби їм довелось отримувати гроші від
держави; 5) працювати над складними дослідницькими проектами, які мають
пріоритетне значення для суспільства; 6) отримати доступ до обладнання та
науково-дослідницької бази компанії (Powers, D. R., Powers, M. F., Betz, Aslanian,
1988). Завдяки партнерству з бізнесовими організаціями заклади вищої освіти
мають змогу розробляти інноваційні курикулуми, розширювати інформаційні
мережі між академічною та бізнесовою спільнотами, задовольняти освітні потреби
приватного бізнесу (Fenwick, 1986; Hasseltine, 2000).
Учені розрізняють різні форми партнерства між освітою та бізнесом. Так, на
думку Хізер Сміт (Smith, 1999), до таких форм належать: входження керівників
промисловості й бізнесу до ради піклувальників освітніх закладів; допомога
університетських професорів у розробці й викладанні навчальних програм у
корпораціях; забезпечення корпораціями необхідного обладнання для закладів
вищої освіти, що надають підготовку персоналу підприємств із використанням
найновіших технологій; практика й стажування студентів та подальше
працевлаштування їх у корпораціях; співпраця бізнесу й університетів та
коледжів у здійсненні наукових досліджень на дотації бізнесу; програми оплати
навчання працівників тощо.
Інші науковці, зокрема Нелл Юріх (Eurich, 1985), серед форм соціального
партнерства між бізнесом і вищою освітою виділяють: програми обміну
викладачами, консультування викладацького складу, спільні дослідницькі
проекти, навчання керівних працівників, розроблені на замовлення корпорацій
програми підготовки персоналу, які не ведуть до отримання вчених ступенів,
спільне обладнання для здійснення навчальної діяльності, практика й стажування
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в корпораціях, навчання без відриву від виробництва, обмін інформацією та
консультативні послуги, благодійність.
Радою з урядових відносин (Council on Governmental Relations) визначено
шість основних механізмів здійснення наукової співпраці між університетами та
компаніями (Review of University-Industry, 1996): пряме фінансування компаніями
університетських досліджень як найбільш поширена форма наукової співпраці;
часткове фінансування федеральним урядом спільної дослідницької роботи
університетів і компаній; здійснення групами компаній та університетів,
об’єднаних спільними інтересами, роботи над різними дослідницькими проектами
в одному напрямі; надання університетами дозволу компаніям на використання
патентів (зазвичай, отриманих у результаті досліджень, фінансованих державою) з
метою отримання прибутків; започаткування стартапів, зокрема за участі
університетських

науковців,

які

отримують

доступ

до

технічної

бази

університету; обмін матеріалами досліджень на основі спеціальних угод між
університетами й компаніями.
Як свідчать результати дослідження, об’єктивними чинниками соціального
партнерства в освіті стають глибинні зміни, які відбуваються в галузі праці та
зайнятості, необхідність розв’язання економічних проблем та підтримки
конкурентоспроможності підприємств і держави в цілому на тлі швидкого
розвитку технологій та науки; потреба в постійному навчанні дорослого
населення з метою набуття професійних компетенцій відповідно до вимог ринку
праці, які швидко змінюються. У цьому контексті соціальне партнерство
розглядають як засіб усунення протиріч між освітою та ринком праці, як механізм
розвитку та адекватного функціонування системи освіти дорослих (Огієнко,
2008). У додатку И наводимо перелік бізнесових сфер, які найбільше залучені до
соціального партнерства із закладами вищої освіти.
Здійснений аналіз показує, що першим кроком до партнерства між
корпораціями й закладами вищої освіти було ухвалення Закону Моррілла (The
Morrill Act, 1862), який створював умови для встановлення угод про співпрацю
між промисловістю й вищою освітою та сприяв перетворенню аграрної економіки
країни на промислову. У цей час заклади вищої освіти почали здійснювати
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навчання всіх соціальних верств населення, а не лише привілейованих класів для
забезпечення потреб індустріальної економіки у кваліфікованих кадрах. Протягом
усього минулого століття зв’язки між вищою освітою та бізнесом мали велике
значення, проте вони періодично зміцнювалися або послаблювалися відповідно
до конкуруючих інтересів федерального уряду та урядів штатів, керівників освіти
й бізнесу (Kerr, 1994).
Звернімо увагу, що активна державна підтримка партнерства між бізнесом
та

освітою

розпочалася

з

ухвалення

в

1944

р.

Закону

про

перехід

військовослужбовців на цивільне становище (Servicemen’s Readjustment Act або
G.I. Bill, 1944), також широко відомого як G. I. Bill і спрямованого насамперед на
допомогу в адаптації до мирного життя ветеранів Другої світової війни, які
повернулися зі служби. Цей закон забезпечував широкий доступ до вищої освіти
студентів, що закінчили школу певний час назад і починають навчання в коледжі
або повертаються до нього після певної перерви. Наступним кроком стало
започаткування федеральної фінансової підтримки працюючих студентів з
ухваленням у 1965 р. Закону про вищу освіту (Higher Education Act, 1965), який
передбачав для них спеціальні програми та кредити на навчання. Подальше
розширення доступу до навчання було забезпечене в 1970 р. із започаткуванням
Pell Grant, що надавав субсидії на навчання в коледжі студентам з обмеженими
фінансовими можливостями. Це значно збільшило набір до закладів вищої освіти
студентів, які суміщають роботу з навчанням, і спонукало ці заклади до
започаткування програм вечірнього навчання та заснування кафедр неперервної
освіти заради забезпечення потреб такого контингенту студентів. Ці кафедри
згодом розширилися й перетворилися на факультети неперервної та професійної
освіти, корпоративних відносин, розвитку людських ресурсів, що розвивають
партнерство, створюють програми для корпорацій, у тому числі й ті, які
присвоюють учені ступені працівникам та викладають за цими програмами
(Hasselmo, McKinnell, 2001).
Щодо фундаментальних наукових досліджень, то необхідно зауважити, що
до Другої світової війни більшість із них здійснювалися в університетах Європи.
У Сполучених Штатах вони проводилися переважно в корпоративних науково-
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дослідних лабораторіях (Hasselmo, McKinnell, 2001). Проте під час війни
федеральний уряд почав виділяти значні кошти на фінансування університетських
досліджень, і в подальшому Ванневар Буш (Vannevar Bush), радник із питань
науки президентів Франкліна Рузвельта й Гаррі Трумена, переконав уряд у
необхідності

продовження

урядових

інвестувань

у

дослідницьку роботу

університетів. Його доповідь “Science, the endless frontier” мала вирішальне
значення для створення Національного наукового фонду (Bush, 1945).
І лише після того як Радянський Союз запустив у 1957 р. перший супутник
землі, фінансування федеральним урядом університетських досліджень, справді,
набуло значних масштабів. У період із 1960 по 1966 рр. витрати держави на
дослідницьку діяльність, не пов’язану з обороною, зросли на 6 млрд. доларів і
досягли 35 млрд. щорічно. Від 1966 р. до нашого часу це фінансування ніколи не
опускалося нижче двадцяти млрд. щорічно (Hasselmo, McKinnell, 2001). Але
значною проблемою був брак єдиної для всієї країни політики в галузі
федеральної підтримки університетських досліджень. Її було розв’язано в 1980 р.
з ухваленням Закону Бея-Доула (Bayh–Dole Act or Patent and Trademark Law
Amendments Act, 1980). Цей закон не лише забезпечував єдність політики, а й
дозволяв університетам залишати собі право власності на патенти, отримані в
результаті досліджень, фінансованих федеральним урядом, і тим самим
заохочував університети співпрацювати з промисловим сектором заради
отримання прибутків від університетських винаходів. Це принесло сорок млрд.
доларів капіталовкладень в економіку США в 1999 р. (Review of UniversityIndustry, 1996).
Від часів ухвалення Bayh-Dole Act у країні відбулися значні зміни. На
початку 1980-х років Сполучені Штати почали активно розвивати свою
конкурентоспроможність на світовому ринку, і в авангарді цього процесу
виступили вищі освітні заклади країни. У доповіді організації «Business-Higher
Education Forum» про співпрацю бізнесу з вищою освітою наведено слова голови
Федеральної резервної системи Алана Грінспана: «У сучасному глобалізованому
світі, у якому перспективи економічного зростання значною мірою залежать від
здатності країни розвивати й використовувати технології, нашим університетам
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заздрять в усьому світі. Винагороди, наприклад, створення нових знань, нових
продуктів, нових компаній, справді вражають». Темпи розвитку університетських
досліджень, фінансованих промисловим сектором, вражають також. Наприклад,
витрати на такі дослідження в 1997 р. були в сім разів вищими, ніж у 1970 р.
Однією з форм заохочення соціального партнерства в наш час є запровадження
федеральним урядом спеціальних програм, що передбачають співпрацю між
університетами й компаніями та їхню дольову участь у витратах на спільну
дослідницьку роботу (Hasselmo, McKinnell, 2001).
Особливе місце серед них посідають програми економічного розвитку
штатів (State economic development programs), які, за словами Е. Карневале,
І. Гейнер, Е. Шульц (Carnevale, Gainer, & Schulz, 1990), можливо, зробили більше
для зміцнення зав’язків між бізнесом та освітніми закладами, ніж будь-що інше.
Більшість із п’ятдесяти штатів пропонують кастомізоване навчання як стимул для
роботодавців, що розглядають можливість переміщення бізнесу до цих штатів або
розширення бізнесу в цьому штаті. Освітні заклади, зокрема дворічні
муніципальні коледжі та технічні інститути, використовуються з цією метою,
оскільки їхня мережа охоплює весь штат і вони мають матеріально-технічну базу
та ресурси, необхідні для такого навчання. Більшість програм економічного
розвитку призначені для виробничих галузей і забезпечують технічне навчання за
різними спрямуваннями. Роль освітніх закладів не обмежується лише реалізацією
навчальних програм для бізнесу. Вони здійснюють набагато ширшу діяльність у
межах такого партнерства, зокрема, встановлюють широкі зв’язки з різними
компаніями для забезпечення відбору, тестування, рекрутингу студентів,
забезпечення

навчальних

ресурсів

відповідно

до

індивідуальних

потреб

замовників, аналізу особливостей і специфіки різних професій та вимог до
працівників тощо. Компанії є рівноправними партнерами в розробці й реалізації
навчальних програм.
Однією з найбільш важливих складових соціального партнерства є
програми учнівства (Apprenticeship training programs), які можна назвати найбільш
традиційною

і,

очевидно,

найбільш

поширеною

формою

організації

корпоративного навчання у Сполучених Штатах. Учнівство поєднує навчання на
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робочому місці з аудиторним навчанням. Відповідно до нормативних вимог
федерального рівня та рівня штатів, участь у цих програмах передбачає успішне
завершення 144 годин аудиторного навчання в закладі освіти, наприклад, у
місцевій професійно-технічній школі або дворічному муніципальному коледжі, та
2 тис. годин або одного року виробничої практики. Програми учнівства
вимагають чіткого виконання всіх визначених у них вимог до розвитку
необхідних знань та вмінь, передбачають роботу учня на виробництві під
керівництвом закріпленого за ним наставника, допомогу з боку наставника в
розвитку професійних компетентностей учня, а також оцінювання результатів
його навчання. Після закінчення учень отримує диплом Міністерства праці США
або Агенції учнівства конкретного штату. Оскільки таке навчання може тривати
кілька років, однією з істотних переваг програм учнівства є одержання учнями під
час навчання платні, яка до того ж автоматично зростає разом з розвитком їхніх
умінь та навичок (Noe, 2010).
Ці програми є втіленням тристороннього партнерства між роботодавцем,
профспілкою та освітнім закладом. Кожний із партнерів вносить свою частку в цю
справу. Наприклад, визначення змісту програм, забезпечення матеріальнотехнічної бази та штату тренерів можуть здійснюватися освітнім закладом і
бізнесовою структурою, а тестування та прийом студентів – профспілковою
організацією. Кожна сторона отримує від такого партнерства певні переваги.
Профспілки контролюють набір студентів на ці програми, бізнес отримує
працівників вищої кваліфікації, освітні заклади вдосконалюють свої курикулуми,
покращують свій імідж та отримують допомогу у виконанні своєї основної місії –
служіння суспільству (Carnevale, Gainer, & Schulz, 1990).
Поняття партнерства між освітою й бізнесом тісно пов’язане з поняттям
контрактного навчання (contract training), яке визначається як «пряма угода між
організацією, незалежно від того, чи це бізнесова структура, урядова установа чи
добровільна асоціація, з одного боку, та коледжем – з іншого, про навчання своїх
працівників, клієнтів або членів» (Alsanian, 1988, c. 243). Такі навчальні програми
спрямовані на задоволення конкретних професійних потреб і функціонують
окремо від традиційних програм вищої освіти, за проходження яких студенти
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отримують кредити. Розробку корпоративних програм, у тому числі й
акредитованих, та викладання за ними, а також розвиток партнерства здійснюють
окремі

факультети

або

відділення

неперервної

та

професійної

освіти,

корпоративних відносин, розвитку людських ресурсів (Hasseltine, 2000). Такі
програми можуть реалізовуватися як за межами компанії, так і на її території.
Вони варіюються від короткострокових курсів до програм MBA для керівників, а
також інших університетських програм, учасники яких навчаються і живуть на
території університету. До цих програм можуть входити лекції, які читають
експерти в галузі бізнесу або професори, ділові ігри, симуляції, навчанняпригоди, зустрічі з клієнтами (Noe, 2010).
Аналіз джерел показує, що угоди між бізнесовими структурами, урядовими
установами, добровільними асоціаціями та коледжами можуть бути дуже різними,
оскільки всі ці види організацій мають свою специфіку. За результатами
загальнонаціонального дослідження, здійсненого Офісом освітніх послуг для
дорослих (Office of Adult Learning Services), соціальне партнерство між бізнесом і
освітою набуло поширення по всій країні. До нього залучено всі види коледжів,
від Гарвардського університету до П’ємонтського технічного коледжу (Piedmont
Technical College) в Південній Кароліні, усі види організацій, від Monsanto
Textiles Company до Catholic Diocese of Corpus Christi. Навчальні програми
охоплюють широке коло тем – від лікування виразкової хвороби до управління
фінансами, вивчення комп’ютерних програм та розмовної французької. Навчання
своїх працівників, зазвичай, оплачують організації (Alsanian, 1988). Більшість
програм, які реалізуються в режимі соціального партнерства, присвячені
комерційній діяльності, менеджменту, інженерії, технічним, комп’ютерним
наукам, фінансам, бухгалтерському обліку (Bedar, 1999; Hasseltine, 2000). Вони
обирають партнерство з вищими освітніми закладами, оскільки ці заклади мають
необхідне матеріальне та методичне забезпечення, знання й досвід, необхідні для
навчання працівників господарської сфери, а відтак немає необхідності наймати
штатний персонал тренерів та облаштовувати матеріальну базу для навчання в
корпорації.
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Відділення неперервної освіти в традиційних університетах обслуговують
усі сектори бізнесу та промисловості. Дослідження, здійснене Дональдом
Гассельтайном (Hasseltine, 2000), показує, які бізнесові сфери найбільше залучені
до соціального партнерства із закладами вищої освіти. Серед лідерів науковець
називає галузі виробництва, охорони здоров’я, інформаційних технологій. Також
значна

кількість

корпоративних

програм,

пропонованих

традиційними

університетами, призначені для сфер фінансів, комунальних послуг, державного
управління, оборонної галузі, агробізнесу, консалтингових фірм, гірничої
промисловості, промислових конгломератів, видавничої справи (Hasseltine, 2000).
Так, Гарвардський університет пропонує кілька різних програм для директорів та
інших керівників найвищої ланки з високими потенційними можливостями
(наприклад, поглиблену програму менеджменту). Програми цього університету
стосуються різних аспектів менеджменту, наприклад, ведення переговорів. Вони
також можуть мати конкретне цільове призначення, наприклад, діє програма
навчання управлінців найвищої ланки для Південної Африки (Noe, 2010).
Учені визначають різні сприятливі для формування й розвитку такого
партнерства чинники. Серед них Д. Гасселтайн (Hasseltine, 2000) виокремлює
такі: талановитий викладацький склад, розробка курикулумів, викладання курсів,
маркетинг, чітко розроблений процес навчання, попередні бізнесові зв’язки між
навчальним закладом та корпорацією, розроблена процедура оцінювання
корпоративних навчальних програм із відстеженням у подальшому їхньої
ефективності, відданість справі партнерства, залучення управлінців найвищого
рівня, сприяння з боку органів влади на федеральному рівні та рівні штату.
Керівники підприємств та викладачі вищих навчальних закладів визначили
такі визначальні позиції, які сприяють реалізації успішних партнерських відносин
між бізнесом і освітою (Edmondson, 2012):
1. Керівництво університету відіграє ключову роль у такому партнерстві.
Ректори університетів повинні зробити партнерство стратегічним пріоритетом
діяльності закладу й регулярно доносити цю ідею до всієї академічної спільноти;
управління стратегічним партнерством повинно здійснюватися керівниками
найвищого рівня як університету, так і компанії; інформацію про мету й користь
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від

партнерських

викладацького

відносин

складу;

необхідно

необхідно

зробити

розробити

зрозумілою
систему

для

всього

стимулювання

викладацького штату й забезпечити ресурси для управління культурними
змінами, які не применшують важливості основної науково-дослідницької роботи
університету, але водночас чітко визначають своїм пріоритетом партнерство з
промисловим сектором заради взаємної користі та користі для суспільства.
2. Довготривале стратегічне партнерство та гнучкість у роботі забезпечують
найбільшу ефективність. Довготривале стратегічне партнерство зосереджує
творчі можливості й таланти університету на створенні майбутніх інноваційних
продуктів, які промисловість може випустити на ринок і які принесуть користь
суспільству протягом п’яти – десяти років.
3. Розвиток

стратегії

починається

зі

спільного

бачення.

Керівники

найвищого рівня та експерти університетів разом повинні окреслити ключові
питання й основні проблеми наукових досліджень, що мають першочергове
значення для обох. Розрізняють три види партнерства: стратегічне, операційне та
трансакційне. Стратегічне партнерство триває від п’яти до десяти років і
передбачає гнучку угоду. Знання, вироблені в результаті такого партнерства, у
майбутньому матимуть вплив на напрями досліджень університету та на
стратегію компанії. Операційне партнерство реалізується як дослідницький
проект компанії з одним із підрозділів чи науково-дослідною лабораторією
університету і триває від одного до трьох років. Трансакційним партнерством
можна вважати, наприклад, практику, коли працівник компанії погоджується
викладати курс в університеті.
4. На відповідальних посадах повинні бути люди, здатні вийти за межі
звичної практики. Оскільки саме люди визначають успіх чи провал партнерства,
керувати ним повинні лише ті, хто здатний будувати й підтримувати партнерські
відносини та має глибоке розуміння обох культур, які необхідно об’єднати
співпрацею.
5. Не слід приділяти надмірної уваги питанням інтелектуальної власності. У
випадках, коли університети не проявляють достатньої гнучкості в розв’язанні їх,
компанії прагнуть припинити партнерство.
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6. Слід дотримуватися міждисциплінарного підходу до дослідження й
навчання. Інновації все більше залежать від спроможності фахівців освітньої та
промислової галузей співпрацювати, поєднуючи в роботі знання з різних
дисциплін, наприклад, технології, проектування, інженерії тощо.
7. Не слід надавати занадто великого значення вимірюванню результатів
стратегічного партнерства. Найбільш плідне партнерство приносить результати не
відразу й будується на довірі.
8. Необхідне переосмислення ролі університетів дослідницького типу як
такої, що виходить за межі лише викладання й наукових досліджень і полягає в
розв’язанні найважливіших соціальних проблем та сприянні економічному
розвитку суспільства.
Проте, незважаючи на широке використання соціального партнерства між
бізнесом і освітою, вважаємо за доцільне зазначити, що існують певні чинники,
які перешкоджають встановленню зв’язків між цими двома галузями. За словами
науковців (Hasselmo, McKinnell, 2001), корпорації та університети не є
природними партнерами, з огляду на відмінність їхніх культур та місії. Основна
мета компаній – отримання прибутків та примноження капіталу своїх акціонерів.
Місія університетів традиційно полягає в розвитку нових знань та освіті й
вихованні наступних поколінь. Серед основних чинників, які заважають
університетам співпрацювати з компаніями, учені (Hasseltine, 2000; Powers, D. R.,
Powers, M. F., Betz, Aslanian, 1988) називають брак часу на розробку навчальних
програм, нестачу кваліфікованих викладачів, труднощі в узгодженні розкладу
занять із режимом роботи працівників компанії, неналежне стимулювання
викладачів та їхнє небажання брати участь у співпраці з бізнесом, слабкість
маркетингової стратегії, обмеження в часі, які стосуються інших програм,
недостатність підтримки всередині університету, обмеженість матеріальної бази
для корпоративного навчання, конкуренція з боку інших внутрішніх підрозділів
навчального закладу (наприклад, вищої школи бізнесу), конкуренція з боку інших
освітніх провайдерів, повільний цикл розробки курсів, невміння надавати
навчальні послуги на робочому місці в компанії, фінансові обмеження. Серед
несприятливих зовнішніх чинників університети називають негативне ставлення
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керівництва корпорацій, слабку координацію з боку органів влади як на
федеральному рівні, так і на рівні штатів. Компанії також вимагають від
університетів розвитку професійних компетентностей, задоволення особистих
освітніх потреб працівників, готовності до викладання за межами навчального
закладу, бажання використовувати дистанційне навчання, до чого освітні заклади
не завжди виявляються готовими.
Однак, незважаючи на можливі проблемні аспекти соціального партнерства
між вищою освітою та бізнесом, його користь для корпорацій та навчальних
закладів, а також для суспільства в цілому не викликає сумнівів. Дослідження 424
компаній із найвищим темпом розвитку показало, що компанії, які мають
партнерські відносини з університетами, отримують на 59 % річних доходів від
кожного працівника більше, ніж компанії, які не мають партнерства (Valentine,
1997). Дослідження (Gerlach, 1992) показують, що, незважаючи на певний
скептицизм та взаємну недовіру, кількість прикладів успішного партнерства між
освітою та бізнесовою сферою значно зросла за останні тридцять років. Таке
зростання насамперед було зумовлене жорсткою конкуренцією на світовому
ринку та зниженням ефективності виробництва всередині країни. Обидві галузі
відзначили, що партнерство приносить їм користь.
Учені (De la Garza, Landrum, & Samuels, 1997) наголошують на взаємній
користі для бізнесу й галузі освіти від такого партнерства. З одного боку,
академічні заклади зосереджуються на тому, що вони вміють робити найкраще, –
розвивати навички критичного мислення, логічного аналізу, синтезу, розв’язання
проблем, запровадження інновацій. З іншого боку, бізнес та промисловість
можуть робити те, що вони вміють робити найкраще, – забезпечувати реальні
виробничі

умови

для

набуття

практичного

досвіду

з

використанням

найсучасніших засобів і технологій. Партнерство може заощаджувати гроші
шляхом об’єднання технологій та професійних знань.
Сьюзан Морзе (Morse, 1984) також звертає увагу, що роботодавці й
традиційна освіта можуть отримати взаємну користь від партнерства й співпраці.
Для промисловості й бізнесу традиційна освіта надає талановитих викладачів,
результати наукових досліджень, матеріально-технічну базу для навчання та
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адміністративну структуру для акредитації курсів і присвоєння вчених ступенів.
Для традиційної освіти промисловість є джерелом студентів, особливо в часи
значного скорочення чисельності їхнього контингенту, і забезпечує можливості
для викладацького складу опановувати найновіші сучасні технології та набувати
знання і вміння, необхідні для викладання в корпоративній сфері (с. 69).
Звернімо увагу, що соціальне партнерство має низку переваг не лише для
бізнесу й закладів вищої освіти, а й для учнів. Порівняно з традиційними
програмами в коледжах чи університетах, корпоративні програми забезпечують
для них зручний час і місце для занять; розуміння зв’язку між теорією і
практикою, а також можливості застосовувати знання, отримані в навчальному
закладі, на робочому місці; розширення контактів з іншими студентами, які мають
ту саму мету в навчанні; збільшення шансів отримати роботу після закінчення
навчання; навички, необхідні для навчання протягом усього професійного життя;
можливості навчатися у викладачів, які мають найсучасніші знання в зазначеній
сфері (Alsanian, 1988).
У нашому дослідженні неможливо залишити поза увагою важливу роль, яку
відіграють у здійсненні соціального партнерства між освітою та виробництвом у
Сполучених

Штатах

корпоративні

університети.

Важливою

тенденцією

сучасності є те, що не лише корпоративні університети прагнуть до встановлення
партнерських зв’язків із традиційними університетами з метою надання вищої
освіти та вчених ступенів своїм працівникам, а й традиційні університети в
умовах глобалізаційних викликів, конкуренції, зростання матеріальних потреб та
одночасного зменшення фінансування з боку держави, а відповідно й
необхідності знаходження додаткових джерел прибутків, шукають зв’язків із
корпоративними навчальними закладами. Усе це є свідченням нового рівня
співіснування, на який вийшли ці дві інституційні форми освіти, незважаючи на
те, що, як зазначає Едді Бласс (Blass, 2001), традиційно спостерігається конфлікт
філософій акредитованих і корпоративних університетів, оскільки мета перших –
формування у студентів вільного, незалежного мислення, а другі зацікавлені в
асиміляції студентів у корпоративній культурі організації.
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Слід зазначити, що реалізація таких партнерських відносин може
здійснюватися у двох основних формах, перша з яких широко використовується
корпоративними університетами як залучення на контрактних умовах до розробки
та

реалізації

своїх

внутрішньокорпоративних

програм

викладачів

та

консультантів традиційних закладів освіти. Проте швидкого розвитку набуває й
друга форма соціального партнерства між корпоративними й традиційними
університетами, яка реалізується як корпоративні програми, створені на
замовлення бізнесових структур на базі діючих акредитованих закладів системи
вищої освіти. Тенденцію до прискореного розвитку цієї форми партнерських
зв’язків відзначено в доповіді Corporate University Xchange (2004), організації, що
здійснює дослідження в освіті та надає аналітичні й консультативні послуги
корпоративній сфері Америки. У зазначеній доповіді проаналізовано сучасний
стан навчання в 170 корпоративних університетах і, зокрема, зазначено, що 46%
опитаних організацій мають партнерські відносини з університетами, які надають
освітні послуги на території корпорації, використовуючи її матеріально-технічну
базу, а 45% реалізують партнерство у вигляді курсів на замовлення організацій та
програм, що присвоюють учені ступені. Ця тенденція зумовлена насамперед
запровадженням корпоративними університетами більш стратегічного підходу до
своїх програм та усвідомленням ними престижності акредитованих програм.
Таке партнерство приносить їм значну взаємну користь. Для традиційних
університетів, особливо найбільш престижних у світі, така стратегічна співпраця
має пріоритетне значення, оскільки вона забезпечує джерела отримання значних
додаткових прибутків, відкриває нові можливості для професорів та студентів
здійснювати дослідження найбільш нагальних проблем науки й техніки, сприяє
забезпеченню найвищого рівня навчання й викладання дисциплін, дає змогу
робити внесок у вирішення нагальних світових проблем, забезпечує можливості
для практики, стажування й працевлаштування своїх студентів у корпораціях. З
іншого боку, корпоративні університети та їхні материнські компанії мають
можливість використовувати теоретично обґрунтовані підходи до навчання й
наукових досліджень, розширюють свої рекрутингові можливості, розглядаючи
студентів традиційних університетів як своїх потенційних працівників, отримують
доступ до навчальних ресурсів та бібліотечних фондів університетів. Завдяки
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програмам обміну викладачі традиційних університетів можуть ознайомлюватися з
практичним досвідом роботи організацій, а працівників бізнесу та викладачів
корпоративних університетів запрошують викладати студентам вищих навчальних
закладів (Cervero, 2001; Stewart, Shaw, & Blass, 2005).
Наголосимо на тому, що суспільна користь корпоративних програм,
створених на базі традиційних закладів вищої освіти й відкритих не лише для
працівників корпорацій, які їх започаткували, а й для ширшої аудиторії (зокрема,
для працівників інших компаній, які навчаються на договірних умовах, тощо),
полягає в розширенні можливостей отримання неперервної професійної освіти й
підготовки, яка відповідає вимогам сучасної економіки, а відтак у сприянні
підвищенню якості ринку праці та конкурентоспроможності економіки в цілому.
Основною формою соціального партнерства є співпраця промислового й
освітнього секторів у здійсненні наукових досліджень, але нестача кваліфікованих
та обдарованих працівників змусила найбільш далекоглядні компанії засновувати
партнерські відносини з університетами заради модернізації навчання й
викладання відповідно до сучасних потреб. Професори академічних закладів
освіти викладають на території компаній, готують нове покоління працівників,
здійснюючи взаємний обмін думками й досвідом та оновлюючи курикулуми на
рівні останніх вимог.
Розглянемо кілька прикладів такого партнерства, які свідчать про посилення
ролі промисловості й бізнесу в модернізації курикулумів, розширенні бази знань,
розвитку компетенцій майбутніх випускників, сприянні конкурентоспроможності
економіки. У 2008 р. компанії Microsoft, Cisco та Intel вирішили заснувати
партнерські відносини з Мельбурнським університетом заради амбітної мети –
здійснити важливі трансформації в освіті ХХІ ст. Мета проекту під назвою
ATC21S (Assessment and Teaching of 21st Century Skills) полягала в тому, щоб
спершу визначити компетенції найвищого порядку, необхідні студентам
навчальних закладах та працівникам на робочому місці, а потім змінити підходи
до оцінювання й викладання, яке має забезпечити розвиток цих компетенцій,
необхідних у ХХІ ст. в умовах економіки знань. У результаті такого партнерства у
провідних економічних журналах світу було опубліковано п’ять Білих книг, у
яких: визначено компетенції ХХІ ст.; розроблено механізми оцінювання для двох
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визначальних видів компетенцій, що стосуються спільного розв’язання проблем
та комп’ютерної грамотності; у навчальних лабораторіях у шести країнах
(Сполучених Штатах Америки, Австралії, Коста-Ріці, Фінляндії, Нідерландах та
Сінгапурі) запущено пілотні проекти з оцінювання рівня зазначених компетенцій
за участі п’яти тисяч студентів; вироблено стратегію широкого використання
зазначених

механізмів

оцінювання

та

розроблено

рекомендації

щодо

вдосконалення курикулумів (Edmondson, 2012).
Серед прикладів найбільш успішного й довготривалого партнерства
університетів і промислового сектору також можна назвати багатолітню
співпрацю між Monsanto Co. (тепер Pharmacia Corporation) та Вашингтонським
університетом у м. Сент-Льюіс. У результаті цієї угоди, підписаної між ними в
1981 р., було забезпечено фінансування наукових досліджень Медичної школи
Вашингтонського університету в сумі 100 млн. доларів, зареєстровано близько
190 патентів (Hasselmo, McKinnell, 2001).
Наведемо також приклад успішної й довготривалої співпраці між Коледжем
готельного бізнесу Розен (Rosen College of Hospitality Management – RCHM), що
входить до Університету Центральної Флориди (University of Central Florida’s –
UCF’s), і туристичним та готельним бізнесом Центральної Флориди, яка є
найбільш популярним місцем для туризму у США (у 2012 р., наприклад, її
відвідали 55 млн. туристів). У цьому бізнесі працює найбільша кількість людей,
порівняно з усіма іншими бізнесовими сферами в регіоні (360 тис. працівників із
витратами на зарплату в сумі 14 млрд. щорічно). Завдяки успішному партнерству
програми RCHM у галузі туризму стали найкращими у світі. Насамперед слід
зазначити, що коледж було засновано на кошти бізнесу й штату Флорида (36 млн.
доларів разом – по 18 млн. доларів від кожної зі сторін). З часів свого заснування
в 1983 р. RCHM отримав понад 101 млн. доларів дотацій (у рівних долях від
туристичного й готельного бізнесу та штату Флорида) (Pizam, Okumus, &
Hutchinson, 2013).
Форми співпраці між коледжем і бізнесовою сферою є різноманітними.
Однією з них є стипендії, якими готельні корпорації забезпечують студентів
бакалаврату й магістратури. Наприклад, у 2012 – 2013 навчальному році
шістнадцять готельних компаній, благодійних фондів та торгових асоціацій
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надали 278 тис. доларів для 142 студентів коледжу (в середньому по 2 тис. доларів
на одну стипендію). Іншою формою співпраці є участь представників вищого
керівництва компаній в кількох консультативних радах RCHM. У межах
партнерства коледж наймає понад тридцять позаштатних викладачів та
викладачів, що працюють неповний робочий день і викладають різні
спеціалізовані курси для бакалаврів. Ці викладачі – кваліфіковані експерти у своїх
галузях, мають ступінь магістра в галузях управління готельним бізнесом
(Hospitality Management), бизнес-управління (Business Administration) та ін.
Управлінці зі сфери бізнесу неофіційно виконують роль менторів, наставників та
консультантів з питань розвитку кар’єри для студентів бакалаврату й
магістратури. Корпорації забезпечують місця для практики студентів (коледж
вимагає, щоб усі студенти бакалаврату обов’язково пройшли три періоди
оплачуваної практики в готельних і туристичних компаніях в обсязі однієї тисячі
годин). 80 % цих студентів продовжують працювати в цьому бізнесі після
проходження практики. Співпраця також реалізується у формі міжнародних
програм суміщення роботи й навчання. Так, RCHM у партнерстві з корпорацією
Walt Disney запрошують студентів-бакалаврів готельної та туристичної галузей із
різних країн проходити шестимісячну оплачувану практику з паралельним
вивченням трьох академічних курсів у коледжі. Після закінчення програми
студенти повертаються у свої країни, і їм зараховуються вичені в межах програми
кредити (Pizam, Okumus, & Hutchinson, 2013).
Ще одним яскравим прикладом соціального партнерства є створений у
м. Берклі (штат Каліфорнія) Energy Biosciences Institute (EBI) найбільший у світі
державний проект із залученням приватних інвесторів. Інститут було створено у
2007 р. в рамках стратегічного науково-дослідницького партнерства з метою
розв’язання проблеми застосування знань сучасної біології в енергетиці. Головне
завдання полягає в розробці сталих видів біопалива нового покоління та зниженні
впливу викопного палива на глобальне потепління. Корпорація BP (British
Petroleum) здійснює підтримку інституту протягом десяти років (сума дотації –
п’ятсот мільйонів доларів). Її партнерами є Каліфорнійський університет
(University of California) у м. Берклі (Berkeley), Lawrence Berkeley National
Laboratory та Університет штату Іллінойс (University of Illinois) в Урбана-
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Шампейн (Urbana-Champaign). Інститут складається з шістдесяти дослідницьких
груп, до яких входять 129 університетських викладачів та понад триста
дослідників із докторським ступенем, аспірантів та магістрантів. Завдяки
застосуванню компанією BP міждисциплінарного підходу до проблеми створення
сталих видів біопалива на базі Energy Biosciences Institute виникла нова наукова
галузь – енергетичні біонауки (energy biosciences), яка інтегрує біологію, хімію,
інженерію, екологію, сільське господарство та економіку. Створення інституту
здійснює значний вплив на навчання й викладання, розширює міждисциплінарні
дослідження в Каліфорнійському університеті та Університеті Іллінойсу.
Талановиті університетські викладачі публікують свої праці й виграють державні
гранти, пов’язані з роботою в EBI, одночасно в цих університетах-партнерах
компанії BP почалося розроблення курикулуму з дисципліни енергетичні
біонауки, що сприяє підвищенню статусу університетів та визнанню їхніх
науково-педагогічних кадрів лідерами нової міждисциплінарної галузі науки
(Edmondson, 2012). Інші приклади соціального партнерства наведено нами в
додатках К, Л, М.
Отже, соціальне партнерство між університетами й промисловою галуззю у
Сполучених

Штатах

масштабністю,
потужному

Америки

різноманітністю

розвитку

знань,

має
форм

тривалу

історію,

реалізації,

розв’язанню

характеризується

новаторством

складних

соціальних

і

сприяє
проблем,

прискоренню економічного зростання країни.

Висновки до розділу 3
Аналіз

сукупності

історичних,

соціально-економічних,

соціально-

політичних, технологічних, освітніх та інших чинників національного і
глобального характеру дав змогу виокремити й теоретично обґрунтувати шість
періодів становлення та розвитку корпоративної освіти у США.
Нижня межа першого періоду – періоду учнівства (1776–1871) збігається з
проголошенням у 1776 р. Декларації незалежності, появою нової держави –
Сполучених Штатів Америки. Верхня – із закінченням промислового перевороту
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в країні, утвердженням фабричного типу виробництва, що зумовлювало
необхідність пошуку нових форм підготовки робітників для фабрик та
корпорацій. Визначальною характеристикою цього періоду є інтенсивне
поширення ремісничого учнівства, яке можна вважати ранньою формою
корпоративного навчання. Учнівство, перебуваючи в постійному розвитку, досі
залишається однією з форм практичної підготовки персоналу.
Другий період (1872–1919) – інституційний. Його нижня межа пов’язана зі
створенням першої фабричної школи (Hoe Company School), а верхня – з виходом
праці Роя Келлі (Roy Kelly) «Навчання працівників у галузі промисловості», яка
поклала початок наукового обґрунтування необхідності підготовки персоналу
компаній і зумовила наступні кроки в розвитку корпоративної освіти у США.
Провідною тенденцією цього періоду став процес інституалізації корпоративної
освіти, пов’язаний із формуванням структури системи корпоративної освіти,
заснуванням

корпоративних

шкіл,

інститутів,

професійних

асоціацій,

дослідницько-експериментальних лабораторій, розробкою програм та курсів
корпоративного навчання в компаніях і традиційних освітніх закладах, появою
бізнес-шкіл

та

першого

корпоративного

університету,

що

забезпечило

педагогічно-технологічний ривок у підготовці великої кількості працівників
відповідно до вимог корпорацій.
Третій період (1920–1959) – період утвердження неперервної професійної
освіти. Нижня межа цього періоду збігається з початком економічної кризи 1920–
1921 рр., а верхня – з економічною кризою 1958–1959 рр., які спричинили
зростання рівня безробіття у США, змусили шукати нові підходи до навчання
персоналу. Саме економічні кризи стали мотиваційним фактором розвитку
корпоративної освіти в зазначений період. Визначальними характеристиками
цього періоду є усвідомлення на теоретичному та практичному рівнях значення
корпоративного навчання; поява перших ґрунтовних досліджень у галузі
корпоративного навчання персоналу; покладання відповідальності за належний
професійний рівень працівників на уряд та роботодавців; інтенсивне зростання
числа корпоративних освітніх закладів, формування національної політики
комплексної підтримки професійної освіти дорослих; перехід до децентралізації
управління навчанням та посилення відповідальності штатів і місцевих органів
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управління; ширше залучення державою корпорацій до навчання своїх
працівників, консолідація зусиль держави та бізнесу, стрімкий розвиток різних
форм соціального партнерства.
Четвертий – стратегічний період розвитку корпоративної освіти у США –
період розроблення законодавчого забезпечення (1960–1980). Його нижня межа
збігається з ухваленням Закону про цивільні права (Civil Rights Act) (1960) і
Закону про розвиток та підготовку робочої сили (Manpower Development Training
Act) (1962). Верхня межа періоду збігається з ухваленням Закону про неперервну
освіту (Lіfelong Learnіng Aсt) (1978) та Податкового закону про економічне
відновлення (Economic Recovery Tax Act – ERTA) (1980), який передбачав
податкові пільги компаніям на фінансування університетських досліджень. У цей
період відбувалося створення розгалуженої нормативно-правової бази, у якій
значна увага приділялася регулюванню професійного навчання та розвитку
працівників; істотне збільшення інвестицій у навчання персоналу в корпораціях;
зростання варіативності змісту освітніх програм корпоративного навчання;
посилення узгодженості мети та змісту корпоративної підготовки персоналу зі
стратегічною метою компанії; зародження навчання середнього менеджменту;
підвищення ролі навчання в управлінні персоналом; розширення соціального
партнерства між державою та бізнесом у розв’язанні проблем підготовки
персоналу; подальше наукове обґрунтування необхідності та підходів до розвитку
людських ресурсів, який охоплює три сфери: навчання та розвиток, розвиток
організації, підвищення кваліфікації й організація та планування кар’єри.
П’ятий період (1981–1999) – період розвитку корпоративних університетів.
Його

нижня

хронологічна

межа

позначена

створенням

корпоративних

університетів у таких великих корпораціях, як AT&T та Motorola, що стало
початком «ери корпоративних університетів» у США, а верхня хронологічна
межа збігається з ухваленням Закону про інвестування в трудові ресурси
(Workforce Investment Act), який стосується й корпоративних університетів.
Визначальною для цього періоду є тенденція до утвердження й інтенсивного
розвитку корпоративних університетів, про що свідчить інтенсивне зростання
кількості цих освітніх інституцій у США та підвищення їхньої ролі й значення як
в освітньому, так і в бізнесовому середовищі. Корпоративний університет стає
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структурним підрозділом в американських корпораціях, основною метою якого є
забезпечення

реалізації

стратегічних

планів

корпорації.

Спостерігається

розширення його функцій: від забезпечення навчання персоналу корпорації до
управління знаннями, впровадження організаційних змін, збереження та
трансляції корпоративної культури, ініціювання інновацій. Посилюється увага до
законодавчого забезпечення розвитку людських ресурсів.
Шостий період (2000 – дотепер) – модернізаційний. До основних його
тенденцій

належать

широке

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій навчання та комп’ютерного й мобільного програмного забезпечення;
розширення доступу до навчання завдяки розміщенню компаніями своїх
навчальних ресурсів у мережі Інтернет; зростання адаптивності й гнучкості
навчальних програм; збільшення кількості програм із розвитку талантів; активне
використання інтерактивних технологій навчання, у тому числі модульного,
дистанційного навчання, навчання дією, навчання в групах тощо. Спостерігається
поступовий перехід корпоративних університетів від моделі очного навчання до
моделі «тренінгового обслуговування», за якою провайдери організовують
навчання персоналу в режимі он-лайн; підвищення запиту на аутсорсинг
тренінгових послуг; збільшення кількості програм неформального навчання
персоналу компаній.
В результаті становлення й розвитку корпоративна освіта у США стала
складною, відкритою, динамічною, поліфункціональною системою, здатною до
самоорганізації відповідно до організаційних змін та потреб як організації, так і її
співробітників.

Її

важливими

складовими

є

корпоративне

навчання

та

корпоративний розвиток.
У розробленому «дереві цілей» корпоративної освіти стратегічною метою
визначено забезпечення процесу організаційного розвитку корпорації, досягнення
її стратегічної мети шляхом розвитку людських ресурсів у процесі навчання
персоналу. Її досягнення ґрунтується на реалізації узгоджених цілей і завдань
корпоративного навчання й розвитку.
Корпоративна освіта є особистісною цінністю для кожного працівника
корпорації завдяки формуванню в процесі навчання високої корпоративної
культури

з

її

системоутворювальним

духовно-моральним

компонентом,
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підвищенню особистісного та професійного потенціалу, розвитку професійно й
особистісно важливих рис. Кожна організація має свою корпоративну культуру,
яка є системою цінностей, принципів, традицій, норм та правил поведінки, що
тісно пов’язані та взаємозумовлені й відображають індивідуальність та
специфічність організації; відіграє істотну роль у досягненні бізнес-мети. Існує
тісний взаємозв’язок та взаємовплив корпоративної культури й корпоративного
навчання. З одного боку, корпоративна культура – це продукт соціального
навчання, з іншого – це обов’язкова умова навчання в організації. Вона не лише
відображає результати минулого, а й визначає зміст майбутнього навчання і
завдяки цьому має безпосередній вплив на ефективність роботи компанії.
Корпоративна освіта у США є поліфункціональною. Їй притаманні
інтегративна, навчальна, адаптивна, мотиваційна, аксіологічна, розвивальна,
випереджальна функції. Принципи, покладені в основу її функціонування,
класифіковано за двома групами: 1) організаційно-функціональні (принципи
узгодженості, неперервності, системності, інтегративності, корпоративності,
стратегічної спрямованості, прогностичності); 2) процесуальні, що забезпечують
процес корпоративного навчання й розвитку (принципи цілеспрямованості,
науковості, гнучкості, контекстності, практикоорієнтованості, інноваційності,
партисипативності).
Існують такі сучасні моделі організації корпоративної освіти у США:
інсорсингова модель (корпорація має штат працівників, що розробляють
курикулуми й програми навчання персоналу, і лише дуже незначну частину
навчальних послуг замовляє у зовнішніх освітніх провайдерів); аутсорсингова
модель (корпорація має лише невеликий штат менеджерів, відповідальних за
навчання, тоді як планування, розробку й реалізацію навчальної діяльності майже
повністю здійснюють зовнішні освітні провайдери); гібридна модель (раціонально
поєднує кращі якості обох інших моделей: здійснення процесу навчання
персоналу внутрішніми силами й залучення сторонніх поставників освітніх
послуг). Функцію управління корпоративною освітою в американських компаніях
покладено на спеціально створені структурні підрозділи, для яких характерна
значна організаційно-функціональна різноманітність. Відповідно до способу
підпорядкування розрізняють централізовану, децентралізовану й комбіновану
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моделі управління. Спосіб підпорядкування й модель управління визначають
ступінь ефективності їхнього функціонування в конкретній організації.
Особливе значення у функціонуванні системи корпоративної освіти у США
має соціальне партнерство між університетами, бізнесовими структурами та
урядом, яке в умовах глобальної економіки знань набуло масштабного поширення
та вийшло за межі традиційного фінансування окремих дослідницьких проектів.
Найбільш поширеними формами соціального партнерства між освітою та
бізнесом є входження керівників промисловості й бізнесу до ради піклувальників
освітніх закладів; допомога університетських професорів у розробленні й
викладанні навчальних програм у корпораціях; забезпечення корпораціями
необхідного обладнання для закладів вищої освіти, що надають підготовку
персоналу підприємств із використанням найновіших технологій; практика й
стажування студентів та подальше працевлаштування їх у корпораціях; співпраця
бізнесу й університетів та коледжів у здійсненні наукових досліджень на дотації
бізнесу; програми оплати навчання працівників тощо.
Зміст

розділу

викладено

в

таких

наукових

працях

автора:

Литовченко, 2017f; Литовченко, 2016g; Литовченко, 2016d; Литовченко, 2015a;
Lytovchenko, 2015; Lytovchenko, 2016a; Lytovchenko, 2016b; Литовченко, 2015c;
Литовченко, 2017; Литовченко, 2017k; Литовченко, 2017a; Литовченко, 2015d;
Литовченко, 2016i; Литовченко, 2013c; Литовченко, 2013b; Литовченко, 2013e.
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РОЗДІЛ 4. КОРПОРАТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК ІННОВАЦІЙНА
ФОРМА ОСВІТИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
У розділі проаналізовано діяльність корпоративного університету в
структурі корпоративної освіти у США, розкрито сутність освітнього процесу в
корпоративних університетах, спрямованого на професійний розвиток персоналу
в американських корпораціях, визначено типологію та особливості моделей
американських корпоративних університетів.

4.1. Корпоративний університет у структурі корпоративної освіти у
США
Основні структурні компоненти системи корпоративної освіти такі:
корпоративний університет, корпоративний навчальний центр та зовнішні освітні
провайдери, які надають корпоративні програми. У цьому контексті насамперед
важливо

проаналізувати,

у

чому

полягає

різниця

між

традиційними

корпоративними навчальними центрами й корпоративними університетами як
найбільш прогресивною формою організації корпоративної освіти. На відміну від
корпоративних навчальних центрів, що є більш локальними навчальними
підрозділами й виконують вузькоспеціалізовані функції розвитку професійних
навичок окремих груп працівників та в цілому орієнтуються на виконання лише
тактичних завдань компанії, корпоративні університети є окремою стратегічною
бізнесовою одиницею в корпорації, яка забезпечує освіту й навчання персоналу –
від програм початкового рівня до програм, що відповідають рівню традиційних
закладів вищої освіти. Їхнє завдання – не лише підвищення кваліфікації
персоналу, набуття ним певних компетентностей, а й підвищення ефективності
працівників для досягнення стратегічної мети компанії, забезпечення її
конкурентоспроможності. Саме корпоративний університет сприяє процесу
неперервного вдосконалення системи управління корпорацією і її розвитку в
цілому. Як стверджує Едді Бласс (Blass, 2005), «корпоративний університет
розвинувся для того, щоб заповнити порожнечу, яка виникла між корпораціями й
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університетами, оскільки попит у корпораціях та послуги, пропоновані
традиційними університетами, постійно змінюються, а ці інституції все більше
віддаляються одна від одної». Як стверджує Марк Аллен (Allen, 2010), «за останні
два десятиліття ми побачили еволюцію корпоративних університетів від
навчальних центрів до повноцінних освітніх партнерів і далі, до складних
структурних одиниць, що займаються розвитком людей та організацій із
використанням численних інноваційних методів» (с. 52).
Аналіз проаналізованих нами джерел (Rademakers, 2014; Barrow, 2017;
Dealtry, 2017; Wheeler, Clegg, 2012; Lipp, 2013; Збрицька, 2013; Красношапка,
Буданова, 2013; Макдональд, 2014) показує, що корпоративний університет стає
символом, який показує значимість для компанії навчання й розвитку свого
персоналу, слугує стимулом до постійного професійного вдосконалення кожного
працівника, забезпечує тісний зв’язок між навчанням і виробництвом в умовах,
коли традиційні освітні заклади надають більш широку професійну освіту й
підготовку і не можуть врахувати у своїх програмах потреби кожної окремої
корпорації.
Б. Фрейзі (Frazee, 2002) виокремлює низку основних відмінностей між
корпоративними університетами й корпоративними навчальними центрами (Див.
таблицю 4.1.1).
Таблиця 4.1.1
Відмінності між корпоративними університетами й корпоративними
навчальними центрами (Frazee, 2002)
Корпоративні навчальні центри
Обирають курси на основі популярності
та попиту.
Використовують електронне навчання
як засіб економії коштів.

Корпоративні університети
Узгоджують навчання з ініціативами
компанії.
Стратегічно використовують технології
з метою підтримки та закріплення знань
і вмінь.
Віддають навчальну діяльність на Започатковують зовнішнє партнерство
аутсорсинг заради зменшення часу заради досягнення мети організації.
присутності людей на підприємстві.
Адміністрація розглядає навчання як Вище керівництво активно залучене до
статтю видатків, які необхідно зводити процесу навчання і вважає відданість
до мінімуму.
навчанню перевагою, що забезпечує
конкурентоспроможність.
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Джин Мейстер (Meister, 1998b, с. 23) характеризує відмінності між
корпоративними університетами й корпоративними навчальними центрами за
низкою інших параметрів (Див. таблицю 4.1.2).
Таблиця 4.1.2
Порівняння корпоративних навчальних центрів і корпоративних
університетів (Meister, 1998b, с. 23)
Навчальний центр
Реагує на поточні виклики
Розосереджений та
децентралізований
Тактичні
Незначна / немає зовсім
Здійснюється інструктором
Директор з питань підготовки
кадрів
Широка аудиторія / недостатня
фундаментальність програм
Відкрите для всіх
Розвиток професійних навичок
Існує як функція центрального
апарату підприємства

Корпоративний університет
Спрямування
Організація
Вид завдань
Особиста
зацікавленість у
навчанні
Навчальна
діяльність
Підпорядкування
Аудиторія та
програми
Зарахування на
навчання
Результат
Функціонування

Здійснює підготовку кадрів

Репутація

Здійснюється тренерами

Маркетинг
навчальних
послуг

Працює на випередження подій
Взаємопов’язаний та
централізований
Стратегічні
З боку управлінців та
працівників
Здійснюється з використанням
різноманітних технологій
Менеджери філіалу компанії
Курикулуми, розроблені на
замовлення для груп
споріднених професій
Відбувається лише тоді, коли
виникає потреба в навчанні
Підвищення ефективності праці
Функціонує як структурний
підрозділ організації або
дочірня компанія
«Університет» – це бренд, який
символізує престижність
навчання
Здійснюється консультантами,
які допомагають у визначенні
навчальних потреб потенційних
учнів

Корпоративний університет як форма організації корпоративного навчання
має такі переваги над традиційним корпоративним навчальним центром:
–

потужна модель стимулювання людей до навчання. У цьому сенсі

корпоративний університет подібний до школи чи університету, де люди
отримують натхнення до навчання й особистісного розвитку протягом усього
життя;
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–

бренд, який має потужні маркетингові можливості, назву, логотип,

друковані видання, Web-сайти, пропонує вчені ступені й сертифікати, охоплює
стратегічних партнерів, членів виробничо-збутового ланцюга, аутсорсингові
освітні компанії, програми місцевих коледжів та університетів;
–

залучення до процесу топ-менеджерів компанії, більшість із яких вірять,

що ми живемо в епоху знань, і прагнуть отримати вигоду від навчальних
ініціатив. Топ-менеджери повинні визначати, у чому має полягати вплив навчання
на компанію, у чому полягають основні проблеми компанії, які знання, вміння й
навички необхідні працівникам для створення стратегічної конкурентної переваги
компанії;
–

зменшення плинності кадрів. Працівники більш імовірно залишаються

працювати на роботодавців, які надають пріоритетне значення їхньому навчанню.
Корпоративний

університет

забезпечує

індивідуальні

траєкторії

розвитку

працівників, програми сертифікації, створює можливості для кар’єрного
зростання (Frazee, 2002).
Здійснений аналіз свідчить, що корпоративні університети пропонують
ширший спектр навчальних програм, ніж інші форми організації корпоративного
навчання.

Ця

модель

передбачає централізацію

навчання,

забезпечуючи

поширення найкращих видів навчальної діяльності, а також узгодження та
координацію їх у межах усієї компанії, тим самим сприяючи заощадженню
коштів організації. К. Елліс (Ellis, 2005) наводить приклад компанії, яка, завдяки
заснуванню корпоративного університету, скоротила витрати на навчання й
розвиток персоналу на третину та зменшила кількість навчальних програм на
43 %.
Переваги моделі корпоративного університету над іншими формами
корпоративного навчання узагальнено на рис. 4.1.2 (Noe, 2010, с. 82).
Проте слід зазначити, що разом із перевагами корпоративного університету,
обґрунтованими нами раніше, є й певні недоліки його як форми навчання в
організації.

Так, деякі

університети

насправді

не відповідають

статусу

університету, залишаючись навчальними центрами. Брак належного планування
такого закладу лише шкодить організації, оскільки викликає певний цинізм з боку
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працівників у ставленні до навчання та знижує його важливість. Корпоративні
університети часто критикують за те саме, що й традиційні університети: їх
звинувачують у відірваності від реальних умов виробництва. Створення
університету, який би повністю відповідав сучасним потребам бізнесу, вимагає
значних зусиль, довготривалої та ретельної розробки навчальних матеріалів,
залучення запрошених викладачів. Крім того, заснування й утримання такого
закладу вимагає значних капіталовкладень. Так, компанії у Сполучених Штатах
витрачають на це, за різними оцінками, від 2,5 % до 10 % фонду заробітної плати,
що, як мінімум, удвічі перевищує середній показник витрат на навчання по країні
(Frazee, 2002).

Людські ресурси

Продаж та маркетинг

Робочий процес

Програми розвитку лідерства
Розробка нового продукту

Проблеми
традиційного
корпоративного
навчання:
 Надмірні витрати
 Низька якість
навчальних
послуг
 Неузгодженість
навчальних
програм
 Брак
централізації та
поширення
найкращих
освітніх практик
у межах усієї
організації
 Брак інтеграції та
координації
навчання

Переваги
корпоративного
університету:
 Поширення
найкращих
освітніх практик
у межах усієї
організації
 Узгодження
навчання з
потребами
виробництва
 Інтеграція та
координація
навчання
 Ефективне
використання
нових методів і
технологій
навчання

Програми розвитку нових працівників

Рис. 4.1.2. Переваги моделі корпоративного університету над іншими
формами корпоративного навчання (Noe, 2010, с. 82).
Що ж до третьої форми організації корпоративної освіти у США, а саме
корпоративних програм зовнішніх провайдерів, то науковці визначають такі види
провайдерів, які компанії використовують для навчання своїх працівників,
зазначаючи, що послугами деяких із них працівники можуть користуватися навіть
без посередництва своїх роботодавців (Carnevale, Gainer, & Schulz, 1990):
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– чотирирічні коледжі та університети, які є основним провайдером
навчання й підвищення кваліфікації працівників технічного профілю, особливо
інженерів, техніків, кваліфікованих робітників, а також медиків, учителів,
науковців тощо; дворічні муніципальні коледжі; професійно-технічні навчальні
заклади; збройні сили, що надають технічне навчання в галузі електроніки,
комп’ютерних

технологій,

авіаційної

інженерії,

машинобудування,

використовуючи як внутрішні освітні резерви, так і зовнішніх провайдерів,
наприклад, цивільні університети й коледжі для надання вищої освіти
працівникам оборонної сфери; школи бізнесу; професійні організації, які
здійснюють навчання за допомогою семінарів, конференцій, виставок; місцеві
громадські організації, що організовують навчання представників національних
меншин, одиноких матерів, молоді, дислокованих працівників тощо;
– компанії-виробники комплексного обладнання, у яких компанії купують
обладнання і які навчають їхній персонал працювати на новій апаратурі. Зазвичай,
навчальні курси купують у комплекті з новим обладнанням;
– інші провайдери, у тому числі консалтингові компанії та фірми, які
випускають комплекти навчальних матеріалів для продажу на ринку. Вони також
проводять семінари й тренінги на замовлення та відповідно до конкретних потреб
корпорацій, що можуть надаватися як на території замовника, так і на території
провайдера.
Як стверджують Е. Карневале, І. Гейнер, Е. Шульц (Carnevale, Gainer, &
Schulz, 1990) партнерство між замовниками та провайдерами навчальних послуг
постійно розвивається, а відносини між ними можуть мати як формальний, так і
неформальний характер. Неформальні відносини, як правило, реалізуються у
формі консультативної допомоги, яку корпорації надають провайдерам щодо
тенденцій ринку праці, потреб у конкретних навичках і вміннях працівників,
курсах і програмах, що допомагали б людям знайти роботу в місцевій громаді.
Корпорації навіть можуть надавати в користування зовнішнім провайдерам
необхідне для навчання обладнання та консультації щодо розробки й реалізації
курикулумів. Така діяльність корпорацій спрямована на допомогу провайдерам у
задоволенні потреб промисловості й бізнесу в кадрах із необхідною кваліфікацією
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і тому, фактично, є роботою на користь громади. Неформальні відносини також
реалізуються

у

формі

участі

представників

бізнесових

структур

у

консультативних радах (Advisory Committees) освітніх закладів; забезпечення
можливостей проходження виробничої практики в компаніях для студентів
навчальних закладів; обміну кадрами, у ході якого освітні заклади наймають на
умовах часткової зайнятості працівників корпорацій; обміну курикулумами;
можливостей

отримання

працівниками

корпорацій

подальшої освіти, не

пов’язаної з їхньою теперішньою роботою; встановлення особистих зв’язків між
фахівцями освітньої галузі й бізнесу, що дають можливість освітянам
ознайомлюватися з новими технологіями. Специфікою таких відносин є те, що
корпорації не оплачують такого навчання, оскільки воно надається не для їхніх
працівників, і, відповідно, не укладають жодних угод. Формальні відносини між
замовником та провайдером навчальних послуг, навпаки, здійснюються на
контрактних умовах, оскільки в цьому разі компанії платять за підготовку й
перепідготовку

своїх

працівників.

Навчання

ініціюється

корпорацією

і

спрямоване винятково на задоволення її конкретних бізнесових потреб (Carnevale,
Gainer, & Schulz, 1990).
Отже, корпоративна освіта у США спрямована на підготовку персоналу
організацій, яка реалізовується за допомогою цілої низки її важливих функцій.
Корпоративна освіта в цій країні відповідає потребам корпорацій, має
випереджальний характер, є практикоспрямованою та неперервною. Основними
формами

її

організації

такі:

корпоративний

університет,

корпоративний

навчальний центр та корпоративні програми зовнішніх освітніх провайдерів.

4.2. Корпоративний університет як механізм навчання та розвитку
персоналу в американських корпораціях
Глобалізація та стрімкий розвиток технологій вирішальною мірою
визначають

способи

ведення

бізнесу

й

потреби

організацій

у

висококваліфікованих кадрах, здатних пристосовуватися та адаптуватися до
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нових умов і реалій. У корпоративному світі настає усвідомлення того, що
навчання працівників – це не витрати, а капіталовкладення, завдяки яким компанії
можуть приваблювати й утримувати найкращі кадри. Прагнучи до об’єднання й
централізації всіх видів освітньої та навчальної діяльності, організації створюють
корпоративні університети, які разом із корпоративними програмами зовнішніх
освітніх провайдерів та корпоративними навчальними центрами є інституційною
формою корпоративного навчання.
Проаналізовані нами джерела свідчать про те, що корпоративний
університет як форма організаційної освіти перебуває в процесі прискореного
розвитку. За останні десятиліття спостерігається тенденція до швидкого зростання
їхньої кількості в усьому світі, а особливо у Сполучених Штатах. Науковці
стверджують, що у США їхня чисельність зростає удвічі кожні десять років. Так,
протягом 1997 – 2007 рр. кількість корпоративних університетів подвоїлася: з
однієї до двох тисяч. Відповідно, вважають, що у 2017 р. їхня кількість становила
чотири тисячі. (Kolo, Strack, Cavat, Torres, & Bhalla, 2013). Таке зростання
зумовлене змінами в бізнесовому середовищі, ускладненням технологій, змінами
демографічної ситуації, зростанням попиту на ринку освіти.
Як приклад можна назвати перший корпоративний університет у США
(Nixon, Helms, 2002), General Motors Engineering and Management Institute, тепер –
Kettering University, заснований у 1927 р. компанією General Motors, який
спочатку орієнтувався лише на підготовку фахівців з продажу (The School of
Automobile Trades), а в наш час здійснює підготовку фахівців за програмою MBA,
менеджерів виробництва, інженерів, фахівців зі всебічно раціоналізованого
виробництва.
Якщо в 1950 – 1960 рр. потужним поштовхом до подальшого розвитку
корпоративних університетів стало заснування корпоративних університетів
найбільшими американськими корпораціями, зокрема Disney University, General
Electric University, Motorola University, Hamburger University та ін., то в наш час
свій корпоративний університет має майже кожна велика корпорація США, а
середні за розміром компанії виступили з ініціативою заснування нових освітніх
проектів під назвами корпоративні університети, академії, інститути та школи.
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Так, близько 80 % зі списку Fortune 500 (500 найбільших промислових компаній
США, які щорічно визначає журнал Fortune за критерієм величини річного
доходу), мають корпоративні університети або планують їх заснувати (Nixon,
Helms, 2002).
У 1980-х роках налічувалося лише 400 компаній, які мали корпоративні
університети. Усі вони були великими конгломератами, такими, як, наприклад,
компанія Boeing. Однак тепер їх мають не лише великі, а й середні за розміром
компанії. «Приливна хвиля корпоративних університетів дісталася до берегів
країн, що розвиваються» (Sinha, Kaul, 2013). Важливою тенденцією сучасності є
те, що розвиток корпоративних університетів не обмежується Сполученими
Штатами Америки. З кінця 1990-х років вони набули поширення у Великій
Британії, у Канаді, країнах Європи, Азії та Австралії.
Дослідження чинників, які спонукають організації у США до заснування
корпоративних університетів, свідчать, що 84 % компаній ставлять за мету
пов’язати освіту й навчання зі своєю стратегічною метою, 61 % – сприяти змінам
в організації, 59 % – підвищити значимість навчання серед своїх працівників, 48
% – скоординувати всі навчальні програми в єдиному навчальному центрі, 55 % –
розвивати лідерство та сприяти зміцненню управління організацією (Ryan, 2013).
Здійснений нами аналіз діяльності корпоративних університетів провідних
американських компаній (їх перелік наводимо в додатку Н) переконує, що в
умовах безпрецедентного промислового зростання й світової конкуренції вони
стають рушійною силою розвитку й конкурентоспроможності організацій.
Компанії здійснюють навчання своїх працівників заради досягнення комерційних
результатів. Д. Мейстер стверджує, що мета корпоративного університету –
підвищення ефективності та розвиток організації (Meister, 1998b). Таке розуміння
мети поділяє Ентоні Фресіна (Fresina, 1997), який вбачає її у збереженні та
зміцненні корпоративних цінностей, сприянні досягненню мети організації,
управлінні змінами, визначенні напрямів майбутнього розвитку компанії.
За результатами дослідження діяльності корпоративних університетів у
різних країнах світу, в тому числі у США, Ліндсі Раян (Ryan, 2008) стверджує, що
значна кількість їх (23 %) вважають своїм основним завданням розвиток
компетентностей своїх працівників, необхідних для досягнення стратегій

272

розвитку організації. В умовах глобальної економіки компанії усвідомлюють
свою роль у підготовці персоналу, здатного конкурувати на світовому ринку
праці, надавати послуги на рівні очікувань клієнтів, адаптуватися до змін,
опановувати нові технології, відповідати на сучасні та майбутні глобалізаційні
виклики. Ще одна важлива мета, яку зазначили 17 % корпоративних
університетів, охоплених дослідженням, – уніфікація та узгодженість навчальних
програм, що особливо актуально для міжнародних компаній із дочірніми
підприємствами в різних країнах, що прагнуть до утвердження єдиної
корпоративної культури та цінностей, а також створення єдиної бази знань про
продукцію, з якою вони працюють, і послуги, які вони пропонують. Наступне
важливе завдання, яке назвали 16 % університетів, – узгодження освітньої
діяльності з метою корпорації, адже в умовах, коли дочірні підприємства порізному інтерпретують освітні пріоритети компанії, неможливе ні ефективне
використання виділених на навчання коштів, ні досягнення максимальних
прибутків від нього. І, нарешті, четвертою за пріоритетністю метою (14 %)
корпоративних університетів є формування організації, що навчається. Саме це є
свідченням усе більшого усвідомлення у сфері бізнесу, що неперервне навчання
працівників – це стратегічний підхід до розвитку організації.
З нашого погляду, мету корпоративного університету важливо розглядати в
контексті управління людськими ресурсами (Human Resource Management –
HRM). Хоча термін «управління людськими ресурсами» вживається багато років,
чітке визначення його було сформульовано лише на початку 1980-х років, коли в
Гарвардському та Мічиганському університетах було запроваджено курси в
програмах MBA з такою назвою. Ці курси виникли у відповідь на запити
керівників вищого рангу, які потребували допомоги у розв’язанні кадрових
проблем, таких як найм працівників, оцінювання їхньої роботи, навчання та
розвиток персоналу на стратегічному рівні. Постала необхідність розуміння того,
яким чином належне управління персоналом може сприяти формуванню та
зміцненню корпоративної культури, досягненню мети корпорації та отриманню
нею переваг над конкурентами на ринку. У цьому полягала кардинальна
відмінність нових програм від попередніх курсів з управління персоналом,
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присвячених насамперед законодавчим та адміністративним аспектам роботи з
кадрами.
Також важливо наголосити, що мета корпоративного університету тісно
пов’язана з розвитком управління знаннями (Knowledge Management – KM), яке в
умовах стрімких науково-технічних змін у суспільстві знань є нагальною
потребою. Розробляючи та надаючи навчальні курси, створені всередині компанії
для її працівників, корпорація формує системну основу для процесу обміну
знаннями. Процес поширення знань, як правило, супроводжується поглибленням
їх і зростанням їхнього обсягу (Blass, 2005). Іншими словами, курикулуми
корпоративних університетів складаються з курсів професійного навчання й
розвитку, створених на основі сукупності всіх знань, напрацьованих та
накопичених

в

організаціях.

Таким

чином,

корпоративні

університети

розв’язують проблему накопичення знань в організації та систематизації їх,
забезпечують їхню функціональність та доступність. Тут простежуємо подібність
корпоративних і традиційних університетів. Так само, як в основі діяльності
традиційних університетів лежить вироблення, збереження й поширення знань,
основою діяльності корпоративних університетів є управління знаннями в
організації.
Узагальнюючи проаналізовані нами джерела, можемо стверджувати, що
метою корпоративних університетів у США є надання працівникам можливостей
неперервного навчання для забезпечення високої ефективності праці та
досягнення стратегічної мети компанії, що здійснюється шляхом створення
системи ефективного управління знаннями й системи внутрішньофірмового
навчання, об’єднаних єдиною для працівників усіх рівнів концепцією відповідно
до стратегії розвитку організації. На відміну від навчального центру, який
розв’язує

тактичні

завдання,

зберігає

та

передає

накопичений

досвід,

корпоративний університет спрямовує свою освітню політику не лише на
виконання поточних завдань, а й на майбутнє, працюючи на випередження подій
та реалізацію стратегічних завдань компанії. Випереджальний характер реалізації
неперервного професійного навчання та системний підхід до нього можна
вважати характерними особливостями освітньої діяльності корпоративного
університету.
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У компаніях є певна процедура заснування корпоративного університету,
яка складається з кількох етапів (Meister, 1998a; Noe, 2010). На першому етапі з
керівників вищої ланки створюється керівний орган, що відповідає за розвиток
загальної концепції університету. Цей орган повинен дати відповіді на такі
запитання:
У чому полягає політика університету?
Якою є його оганізаційно-структурна модель?
У чому полягають процесуальні особливості навчання?
Для яких галузей будуть розроблятися навчальні курси?
На

другому

етапі

відбувається

конкретизація

загальної

концепції,

виробляється кінцева мета всіх програм, узгодження їх зі стратегією діяльності
підприємства. Наприклад, компанія Ingersoll Rand поставила за мету отримання в
2010 р. 38 % прибутку від випуску нової продукції (Freifeld, 2008). Відповідно
більшість програм та курсів, запропонованих Ingersoll Rand University, спрямовані
на роботу з клієнтами й покупцями, запровадження інновацій та стратегічний
маркетинг. Здійснюється розробка програм для робочих груп, які працюють над
реальними виробничими проблемами. Фахівці відповідної галузі та менеджери
викладають ці програми на ринок відповідно до графіка випуску нової продукції.
Наступний крок компанії – визначення способів фінансування університету,
яке може здійснюватися з бюджетів філіалів компанії або із загального бюджету
корпорації, а також спільними коштами з обох цих джерел.
На четвертому етапі визначається ступінь централізації навчальної
діяльності. Здебільшого університети централізовано визначають філософію
навчання, розробляють програми з основних навчальних дисциплін, загальну
політику,

механізми

дистанційного

реєстрації,

навчання.

адміністрування,

Розв’язання

проблем,

маркетингу,

пов’язаних

а

також

із розробкою

вузькоспеціалізованих курсів та навчанням на місцях, належить до компетенції
філіалів.
Ще одним важливим кроком є визначення потреб потенційних учнів, а саме
працівників та менеджерів компанії-засновника, а також її поставників, покупців,
клієнтів, після чого на наступному етапі здійснюється розробка освітніх послуг.
Зокрема, Монреальський банк використовує для цього робочу групу, до якої
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входять менеджер із питань роботи з клієнтами, спеціаліст у відповідній галузі та
менеджер із навчальної роботи. Менеджер із питань роботи з клієнтами працює з
підрозділами й філіалами компанії та визначає їхні потреби. Спеціаліст у
конкретній галузі визначає навички та вміння, необхідні для задоволення потреб
клієнтів. Менеджер із навчальної роботи рекомендує оптимальне поєднання
різних видів навчальної діяльності, у тому числі аудиторних занять та
електронного навчання. Наступний етап передбачає вибір освітніх партнерів,
серед яких можуть бути зовнішні провайдери, консультанти, навчальні заклади та
компанії, що спеціалізуються на наданні освітніх послуг.
На

восьмому

етапі

здійснюється

розробка

стратегії

використання

електронних технологій, які мають зробити навчання менш затратним, більш
інтенсивним та спроможним охопити якомога ширшу аудиторію. Важливим
наступним кроком є зв’язок навчання в корпоративному університеті з
покращенням виробничих показників, що передбачає розробку механізмів
визначення такого покращення (тести, інформація про обсяги продажів тощо). І,
нарешті, на останньому етапі до потенційних споживачів освітніх послуг
доводиться інформація про цінність та важливість університетського навчання,
спектр запропонованих програм, особливості процесу навчання та зарахування.
Зазначимо, що такий поетапний підхід до створення корпоративного
університету широко застосовується в корпоративній практиці, незважаючи на те,
що корпоративні університети різних компаній можуть діяти в різних формах,
відповідно до їхнього призначення, мети й поставлених завдань.
Фінансування

корпоративних

університетів

зазвичай

здійснюється

комбіновано з центрального бюджету корпорації та внесків дочірніх компаній.
Зазвичай

фонди

з

центрального

бюджету

спрямовуються

на

розвиток

інфраструктури та розробку й апробацію нових навчальних програм. Однак
згодом переважна більшість корпоративних університетів повинні переходити на
самоокупність та приносити компанії дохід.
Освітні

програми

деяких

корпоративних

університетів

пройшли

акредитацію, незважаючи на складність цієї процедури. У 1974 р. було створено
Американську раду з освітніх програм та неакадемічного навчання (American
Council on Education’s Program on Noncollegiate Sponsored instruction –
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ACE/PONSI) «з метою оцінювання навчальних курсів і програм, які пропонують
бізнес і промисловість, профспілки, професійні та волонтерські асоціації, урядові
організації, та надання рекомендацій щодо їхньої акредитації» (Thompson, 2000,
с. 323). До кінця 2000 р. ACE/PONSI рекомендувала до зарахування в кредитнотрансферній системі результатів оцінювання програм двохсот п’ятдесяти
компаній, серед яких були McDonald’s, Bell Telephone, Ford Motor Сompany та ін.
Гордон Томпсон (Thompson, 2000) також зазначає, що певні корпоративні заклади
отримали акредитацію програм на одержання вчених ступенів. Такі заклади
переважно називаються корпоративними коледжами. У 2000 р., за оцінками цього
вченого, налічувалось менше десяти корпоративних університетів із такою
акредитацією у Сполучених Штатах та Канаді, разом узятих (Thompson, 2000).
М. Аллен (Allen, 2007) стверджує, що ситуація з акредитацією залишається
без змін і тепер. З огляду на складність програм, що надають учені ступені, їхню
високу вартість та низку бюрократичних перешкод на шляху до отримання
акредитації, корпоративні університети, які прагнуть надати такі програми своїм
працівникам, вважають, що набагато ефективніше зробити це в режимі
партнерства з традиційними університетами. Також, як зазначає М. Аллен,
наукові дослідження в корпоративних університетах здійснюються інакше, ніж в
академічних закладах. Зокрема, результати досліджень не друкують у наукових
журналах, оскільки вважають, що це не сприяє розвитку компанії. Більшість
великих компаній мають окремі департаменти, які здійснюють наукові
дослідження на користь компанії. Наприклад, Enclos University, що належить
Enclos Corporation, надає грошові гранти на інноваційні розробки та виділяє час
для створення нових продуктів, послуг чи процесів, які принесуть користь
компанії.
Брак програм, які надають учені ступені, та наукових досліджень у
традиційному розумінні їх свідчить про те, що, незважаючи на подібність у
назвах, корпоративні університети мають низку характерних особливостей, які
відрізняють їх від традиційних вищих навчальних закладів. У цьому контексті
вчені звертають увагу як на позитивні, так і на негативні риси обох освітніх
інститутів. Так, М. Хіраяма (Hirayama, 2004) зосереджується на характеристиках
корпоративного університету, які перетворюють його на механізм швидкого

277

розвитку

й

оновлення

професійних

компетенцій

для

забезпечення

конкурентоспроможності підприємств на ринку, а саме: ширший вибір дисциплін,
прагнення максимально оптимізувати якість професійної освіти й підготовки;
поглиблений рівень освітніх послуг та підвищені вимоги до студентів;
перебування в управлінні корпорації, завдяки чому особлива увага приділяється
їхній ефективності та матеріальній віддачі; можливість для студентів набувати
компетенції,

необхідні

в

бізнесовому

середовищі;

можливість

набуття

академічних ступенів, що є показником досягнутих результатів у професійному
навчанні й підготовці; надання освіти, яка має практичну користь для потреб
економіки, усунення таким чином розриву між освітою та практикою економічної
діяльності, чого не можуть повною мірою забезпечити заклади традиційної
системи освіти.
Едді Бласс (Blass, 2001) розглядає відмінності між двома видами закладів у
специфіці знань та їхній вузькій корпоративній спрямованості: «традиційні
університети» намагаються дозволяти студентам відкривати свою особисту
«правду» за допомогою знань, тоді як корпоративні університети пропонують
корпоративне бачення «правди». Обидва види закладів пропонують великі
можливості розвитку, але в корпоративному університеті цей розвиток
зосереджується на розв’язанні проблем організації та отриманні переваг над
конкурентами» (c. 167).
Інші вчені, навпаки, вважають, що корпоративне навчання відкриває нові
перспективи, розширює діапазон розвитку особистості: «університети працюють
над

дослідженням,

викладанням

та

навчанням,

яке

здійснюється

в

гуманістичному дусі інтелектуальної свободи, мультидисциплінарності та строгої
методології … Можливості бізнес-школи дають змогу стимулювати клієнтів
виходити за межі своїх дуже вузьких особистих інтересів» (Wankel, DeFillippi,
2002, с. 39).
Е. Бласс здійснює детальний аналіз відмінностей між традиційними та
корпоративними університетами за основними організаційно-функціональними
параметрами та підсумовує їх у таблиці (Див. таблицю 4.2.1).
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Таблиця 4.2.1
Порівняльний аналіз традиційного й корпоративного університетів
(Blass, 2001, c. 167)
Традиційний університет
Корпоративний університет
Назва закладу Слово Universitas виникло в науковій Відображає
культуру
спільноті.
внутрішньофірмового навчання в
корпоративній спільноті.
Історичне
Виник у середньовіччі як заклад Виникли в результаті еволюції
походження
класичної
освіти.
Розвиток навчання на робочому місці та
закладу
університетів
старої
формації навчальних центрів, насамперед
відбувався в XVII – XIX ст., розвиток завдяки новим видам послуг, які
університетів нової формації та вони пропонували.
масове поширення їх – у XX ст.
Мета
Надавати на найвищому рівні Розширювати базу знань компанії,
широку загальну освіту та/або сприяти
підвищенню
професійну освіту широкому колу конкурентоспроможності,
бути
осіб.
каталізатором змін.
Результат
Наукові
ступені,
професійна Найбільш
прогресивна
форма
кваліфікація та наукові дослідження. організаційної освіти, у тому числі
навчання етики, цінностей та історії
компанії.
Освітні рівні Бакалавр, магістр, доктор.
Варіюється від невисокого рівня
вузькоспеціалізованого навчання до
магістерських
і
докторських
програм, які надаються в режимі
соціального
партнерства
з
традиційними університетами.
Кількість та Будь-які
представники
світової Усі працівники організації.
контингент
спільноти, які відповідають вимогам
студентів
вступу.
Генерування
Процес оновлення знань відбувається Процес
оновлення
знань
знань
повільно,
генерування
ідей відбувається за короткий час, коли
здійснюється переважно одноосібно, багатопрофільні групи збираються
творчі ініціативи не часті. Єдиною разом і працюють над конкретною
мотивацією процесу генерування проблемою в реальних життєвих
знань
є
наукове
пізнання. умовах. Фінансування здійснюється
Дослідження мають теоретичний зацікавленими
сторонами
для
характер, їхня практична цінність не конкретних практичних потреб.
має пріоритетного значення. Наукові Результати наукових досліджень
дослідження
публікуються
для доступні в межах організації, для
широкого
загалу.
Статті партнерських
організацій
та
рецензуються колегами, які є широкого загалу.
фахівцями в зазначеній галузі (Peer
reviewed).
Право
Перебувають у володінні держави в Перебуває у власності компанії.
власності,
аспекті фінансування. Підзвітний Ступінь
контролю
може
контроль та
державним організаціям. Контроль та варіюватися залежно від ступеня
управління
управління – лише найзагальніший з децентралізації
корпоративного
закладом
огляду на академічну свободу.
університету.
Його
наявність
завжди має бути виправдана
потребами бізнесу.

279

Підсумовуючи основні відмінності між зазначеними видами університетів,
можна сказати, що традиційні університети надають учені ступені з різноманітних
дисциплін та здійснюють наукові дослідження з метою створення знань, а
корпоративні університети надають обмежений діапазон навчальних послуг,
безпосередньо пов’язаних із виконанням конкретних видів робіт у компанії.
Проте таким чином вони розв’язують надзвичайно важливу проблему підготовки
випускників традиційних університетів до виконання професійних обов’язків.
У цілому, корпоративний університет – це новітня інституційна форма
корпоративного навчання, окрема стратегічна бізнесова одиниця в корпорації,
спрямована не лише на підвищення кваліфікації працівників, а й на досягнення
стратегічної мети компанії, забезпечення її конкурентоспроможності.

4.3. Структурні та організаційні моделі американських корпоративних
університетів
З огляду на відмінності концепцій розвитку та стратегічних завдань і потреб
організацій, особливостей їхньої корпоративної культури та обсягів ресурсів, що
виділяються ними на навчання, корпоративні університети різних компаній у
США відрізняються за призначенням, поставленими завданнями, структурними
особливостями,

методами

навчання.

Кожний

корпоративний

університет

унікальний настільки, наскільки унікальна його материнська компанія, а
призначення

і

структурно-функціональна

характеристика

кожного

корпоративного університету визначається виділеними на нього ресурсами,
поставленими перед ним завданнями та культурою організації (Kent, 2005).
Результати дослідження дають підстави стверджувати, що зараз у США
корпоративними університетами можуть називатися структури різних освітніх
рівнів. Спектр освітніх програм, які вони надають, варіюється від базового рівня
до аспірантури, хоча в наш час лише невелика кількість університетів пропонують
бакалаврські, магістерські чи докторські програми, з огляду на складність
процедури акредитації для програм внутрішньофірмового навчання та витрати,

280

пов’язані з підтримкою такої акредитації. Корпоративний університет може бути
як великим навчальним закладом, що не поступається розмірами й обсягами
навчальних курсів традиційним університетам, так і невеликим навчальним
центром, який, називаючи себе університетом, прагне підвищити свій статус. Як
зазначають Гейко Хілз та Александер Ніколай (Hilse, Nicolai, 2004), відповідно до
призначення, він може існувати в різних форматах: від «тренувального центру для
новачків» до елітної програми підготовки керівників високого рангу або
універсальних внутрішньофірмових навчальних центрів, доступних для всіх
працівників. Наголошуючи на гнучкості моделей корпоративного університету,
Роб Пейтон, Джоф Пітерз, Джон Сторі та Скот Тейлор (Paton, Peters, Storey, &
Talor, 2005) стверджують, що в практиці немає двох однакових корпоративних
університетів, і навіть пропонують замість терміна «корпоративні освітні
програми» вживати термін «стратегічні навчальні ініціативи».
З огляду на це, вважаємо за необхідне розглянути різні класифікації
корпоративних університетів, що мають важливе значення для розуміння їх мети,
структури, організаційних особливостей, процесу навчання, дають змогу більш
детально аналізувати, порівнювати, прогнозувати їхню діяльність. Водночас
науковці наголошують, що класифікації не є постійними чи незмінними і повинні
еволюціонувати разом з еволюцією корпоративних університетів (McKinney,
1966).
Є багато спроб визначення основних характеристик, за якими доцільно
класифікувати корпоративні університети і які дають змогу знаходити їхні спільні
й відмінні риси та аналізувати причини того, чому одні з них більш успішні й
ефективні за інші, тим самим допомагаючи керівництву університетів визначати
шляхи їхнього вдосконалення. За основу таких класифікацій учені здебільшого
беруть такі критерії: стратегію, рівень розвитку, розмір, використання технологій,
організаційну структуру, спосіб підзвітності, мету, ступінь автономії в прийнятті
рішень, спосіб оцінювання результатів роботи, управління тощо.
Амі Т. Луї Абель (Abel, 2008) виокремлює такі основні аспекти діяльності
корпоративних університетів, які можуть слугувати концептуальною основою для
класифікації корпоративних університетів:
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– організаційний аспект: розмір університету, його вік, структура, стадія
розвитку, управління і лідерство, стратегія та місія;
– освітній аспект: курикулуми, контингент учнів, оцінювання ефективності
навчальних програм;
– функціональний аспект: використання технологій, джерела фінансування;
– партнерський аспект: відносини з бізнесовими структурами, відділом
людських ресурсів, зовнішніми провайдерами, академічними закладами освіти.
Таке комплексне бачення корпоративного університету в сукупності різних
аспектів його діяльності автор подав у вигляді діаграми (Див. рис. 4.3.1).
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Рис.

4.3.1.

Концептуальна

Партнерський
аспект:
з бізнесовими
структурами
з відділом
людських ресурсів
із зовнішніми
провайдерами
з академічними
освітніми
закладами

основа

для

класифікації

корпоративних

університетів за А. Т. Луї Абелем (Abel, 2008).
Аналіз літератури показує, що, розробляючи класифікації корпоративних
університетів, учені демонструють

різне бачення основних

структурних

складових моделі корпоративного університету. Так, Крістофер Прінс та Джим
Стюарт (Prince, Stewart, 2002, c. 805) зображають її у вигляді поєднання чотирьох
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ключових процесів, що відбуваються в корпоративному університеті: систем та
процесів накопичення, збереження й обробки знань (knowledge systems and
processes); процесів створення й функціонування мереж та партнерських зв’язків
(networks and partnerships processes); процесів, у яких задіяні люди (people
processes); процесів навчання (learning processes) (Див. рисунок 4.3.2). Без
координації цих чотирьох процесів та сприяння їм, на думку цих науковців,
корпоративний університет не може виконувати свою роль організатора й
координатора навчання в організації.

Системи та процеси
накопичення,
збереження
й обробки знань
Корпоративний
університет
Процеси
навчання

Процеси створення
й функціонування
мереж та
партнерських
зв’язків

Процеси,
в яких задіяні
люди

Організаційний
контекст

Організаційний
контекст

Організаційний
контекст

Організаційний
контекст

Рис. 4.3.2. Модель корпоративного університету К. Прінса та Д. Стюарта
(Prince, Stewart, 2002, c. 805).
Створення систем та процесів накопичення, збереження й обробки знань,
стверджують К. Прінс та Д. Стюарт, пов’язане з виникненням комп’ютерного
системного та програмного забезпечення, яке революціонізувало здатність
організації збирати інформацію за допомогою баз даних, систем зі штучним
інтелектом, програмного забезпечення для прийняття рішень. Розвиваючи цю
думку, М. Рейдмейкерс (Rademakers, 2005) зазначає, що найбільш передові
корпоративні університети у США, Європі та Азії знають, як пов’язати передачу,
обмін та створення знань зі стратегією розвитку корпорації. Вони є головними
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механізмами приведення в дію та координації розрізнених інноваційних процесів,
що відбуваються всередині організації. Забезпечуючи основу для розробки та
змістового

наповнення

навчальних

курикулумів,

системи

накопичення,

збереження й обробки знань стають важливим структурним елементом
корпоративного університету, який, завдяки узгодженості зі стратегічними
завданнями

корпорації,

створює

переваги,

що

забезпечують

її

конкурентоспроможність на ринку.
Ще одна складова моделі корпоративного університету – це процеси
створення й функціонування мереж та партнерських зв’язків, а саме: процеси, які
регулюють взаємодію індивідуумів у внутрішніх та зовнішніх мережевих
спільнотах. Така взаємодія, як стверджують К. Прінс та Д. Стюарт (Prince,
Stewart, 2002), може відбуватися за допомогою як електронних засобів, так і
фізичних ділових та особистих контактів і стосунків між людьми. Для
корпоративного університету підтримка й розвиток інформаційних мереж та
партнерства зі світовими лідерами в галузі навчання має провідне значення,
особливо в контексті посилення тенденцій до аутсорсингу навчальної діяльності,
поширення віртуальних університетів та превалювання електронного навчання.
Як зазначає Тімоті Болдуїн (Baldwin, 1997), партнери можуть створити ширші
освітні можливості для організації, ніж вона може створити для себе сама. Навіть
найбільш досвідчені організації, що навчаються, отримують користь від
співпраці, особливо, якщо йдеться про нові види навчальної діяльності, досвіду
здійснення яких в організації немає. Прикладом такого підходу може бути,
наприклад, співпраця між компаніями Motorola, GE (General Electric) та LG (Lucky
Goldstar). Мережеві спільноти та партнерські зв’язки сприяють розширенню бази
знань організації.
Накопичення корпоративних знань є також результатом процесів, у яких
задіяні люди. Ці процеси – третій основний компонент моделі корпоративного
університету К. Прінса та Д. Стюарта, що також забезпечує механізм поширення
цих знань завдяки спільному баченню й розумінню проблем та завдань, допомагає
утверджувати корпоративну культуру, підтримує процеси навчання в організації,
які є четвертим компонентом моделі К. Прінса та Д. Стюарта (Prince, Stewart, 2002).
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Процесами навчання зазначені вчені називають усі чинники, що сприяють
навчанню та розвитку персоналу в корпоративному середовищі. Розвиток
навчального потенціалу організації розглядають як поетапний процес, провідну
роль у якому повинен відігравати корпоративний університет: 1) зміна уявлення
про навчання як на рівні індивідуумів, так і на рівні організації в цілому;
2) створення партнерства на основі використання спільної бази знань; 3) розробка
та широке застосування різних видів навчальної діяльності у формі групової
роботи; 4) зміна ролі менеджерів; 5) заохочення експериментів та ухвалення
ризикованих рішень; 6) створення структур і систем та виділення окремого часу
на

навчальну

діяльність;

7)

створення

можливостей

та

механізмів

розповсюдження знань; 8) моральна підтримка та заохочення людей до навчання;
9) розповсюдження інформації всередині та серед контрагентів (покупців,
продавців, поставників); 10) розвиток системного мислення; 11) розвиток
культури неперервного вдосконалення й розвитку; 12) бачення переконливої
картини високого рівня розвитку організації та особистісної самореалізації;
13) викорінення бюрократії (Marquardt, Reynolds, 1994).
Таким чином, завдяки поєднанню та узгодженню цих чотирьох структурних
складових корпоративний університет виступає рушійною силою перетворень в
організації на шляху до втілення її стратегічної мети.
Вивчення наукових джерел показує, що розрізняють різні моделі
корпоративних університетів, залежно від обраного критерію. Структурноорганізаційні особливості корпоративних університетів у США вважаємо за
доцільне досліджувати в контексті аналізу їхніх структурних моделей, які
науковці розглядають у різних площинах. Так, Роб Пейтон, Джоф Пітерз, Джон
Сторі та Скот Тейлор (Paton, Peters, Storey, & Talor, 2005) у своїй класифікації
розрізняють типи корпоративних університетів відповідно до їхньої просторової
структури та сучасних тенденцій розвитку. За основу своєї класифікації вони
беруть наявність власного кампусу або ступінь «віртуальності» закладу.
Відповідно, ці науковці розрізняють корпоративні університети, що мають
власний кампус (campus-based learning), і такі, що існують у віртуальній формі або
поєднують електронне навчання з підготовкою на місцях, у мережі навчальних
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центрів корпорації (distributed learning). Вони також диференціюють зміст
навчальної діяльності, яка може бути вузькоспеціалізованою і передбачати
передачу інформації, розвиток певних професійних умінь та навичок або набувати
ширшого змісту професійного розвитку, у тому числі засвоєння корпоративних
цінностей, правил та норм, охоплення широкого спектру наукових досліджень та
навчання й викладання на рівні вищої освіти.
Зазначені вчені (Paton, Peters, Storey, & Talor, 2005) виокремлюють чотири
типи корпоративних університетів, для яких характерні комп’ютерне навчання в
мережі Інтернет (CBT over the intranet), мережеві спільноти (Networked
communities), класичні школи (classic training schools), школи-шато (chateau
experience), та узагальнюють свою типологію у схемі, показаній на рисунку 4.3.3.
ЕЛЕКТРОННЕ
НАВЧАННЯ
Комп’ютерне
навчання в
мережі Інтернет

Мережеві
спільноти

ОСВІТА Й
НАУКОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

НАВЧАННЯ Й
ПІДГОТОВКА

Класична
школа

Школа-шато
УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ
МІСТЕЧКО

Рис. 4.3.3. Типологія корпоративних університетів (Paton, Peters, Storey, &
Talor, 2005).
Найбільш звичним видом є класична школа або коледж, що базується на
моделі корпоративної освіти ХІХ ст. Ця модель, значно модернізована та
вдосконалена, залишається дуже поширеною в наш час і сприяє підвищенню
статусу навчання як всередині, так і за межами організації. Прикладом
університету такого типу є Hamburger University компанії McDonald’s. Такі
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заклади переважним чином спрямовані на забезпечення навичок та вмінь,
необхідних для ефективного виконання основних функціональних обов’язків
працівників. Ці школи також часто виконують компенсаторну функцію,
виправляючи недоліки середньої освіти, як, наприклад, один із найперших таких
закладів, корпоративний університет Motorola.
Другий тип корпоративного університету – на основі комп’ютерного
навчання в мережі Інтернет – виник нещодавно, проте в наш час набув
надзвичайної популярності та сконцентрував величезні капіталовкладення
промисловості й бізнесу. Таку популярність можна пояснити тим, що аудиторне
навчання й підготовка великої кількості працівників та підвищення їхньої
кваліфікації вимагає значних затрат. Водночас із використанням електронного
навчання компанії мають змогу заощаджувати на витратах працівників на проїзд
та проживання, особливо якщо компанії міжнародні і мають філії в різних країнах
світу. Іншим важливим чинником його популярності є те, що електронне
навчання зручне та вигідне для компаній, оскільки воно дає змогу навчати
працівників як на постійній основі, так і в разі виробничої необхідності, а також
мінімізувати порушення трудового режиму завдяки можливості здійснювати
навчання в неробочий час та за межами робочого місця. Такий підхід до
організації корпоративного університету використовує, зокрема, компанія BAE
Systems.
Третім типом корпоративного університету є школа-шато (chateau – фр.
замок, розкішний заміський будинок). Такі школи виникли в корпоративному
середовищі ще до появи терміна «корпоративний університет». Традиційно
розвиток управлінського персоналу здійснювався в добре обладнаних заміських
маєтках, які знаходились далеко від офісів компаній. У наш час ця форма
функціонування корпоративного університету відродилася й розглядається як
спосіб розв’язання однієї з найскладніших корпоративних проблем – сприяння
єдності надзвичайно розрізнених міжнародних компаній, особливо тих, які
виникли в результаті поглинання й злиття. Формування взаєморозуміння й
побудова ефективних управлінських команд із представників різноманітних
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національних і корпоративних культур – важливе і складне завдання. Школишато стали своєрідним інкубатором спільної корпоративної культури, яка
формується

в

процесі

інтенсивних

аудиторних

занять

та

створення

міжорганізаційних мереж, особливо в умовах, коли практика злиття міжнародних
компаній стає все більш поширеною. Перебуваючи за межами компанії з її
напруженим ритмом життя, такі школи можуть слугувати своєрідними
«мозковими центрами», у яких в умовах певного послаблення жорстких
корпоративних правил і норм можуть виникати нові ідеї, а в процесі аналізу та
колективного обговорення приходять відповіді на нагальні проблеми й виклики.
Прикладом такої школи може бути Центр розвитку лідерства компанії Boeing
(Boeing’s Leadership Development Centre).
Четвертий тип корпоративного університету діє у формі мережевих
спільнот, які охоплюють різні галузі освіти (наприклад, технічна й професійна
освіта, менеджмент) та функціонує в різних формах (поєднання електронного й
аудиторного навчання, наставництво, навчання в дії тощо). Зміст і форма
навчання оновлюються відповідно до швидкозмінних професійних потреб та
стратегічних завдань, особливо в умовах частих реструктурувань, які стали
нормою сучасного корпоративного життя.
У типології Роб Пейтон, Джоф Пітерз, Джон Сторі та Скот Тейлор (Paton,
Peters, Storey, & Talor, 2005), узагальненій на рисунку 3.1, стрілками показано
сучасні тенденції розвитку корпоративної освіти, які свідчать про те, що класична
корпоративна школа продовжує існувати, але перестає бути домінуючим типом
корпоративного університету, поступаючись місцем трьом іншим типам цього
закладу.
Якщо Р. Пейтон, Д. Пітерз, Д. Сторі та С. Тейлор розглядають структурні
моделі корпоративних університетів у просторовій площині, то М. Аллен
розглядає їх з погляду форм підпорядкування університету в ієрархічній
архітектурі організації, оскільки від того, хто здійснює контроль над цим
закладом, вирішальною мірою залежить спосіб його функціонування. М. Аллен
(Allen, 2002)

виокремлює три способи підпорядкування корпоративного
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університету в організації: 1) вищому керівництву компанії; 2) департаменту
управління людськими ресурсами; 3) підрозділу компанії або дочірній компанії.
Учений наголошує, що від того, яка з цих структур його створила, залежить,
наскільки швидкою, комплексною і всебічною буде підтримка університету з
боку компанії.
Науковець також стверджує, що найбільшу підтримку має університет,
створений з ініціативи вищого керівництва компанії. Такі університети підзвітні
безпосередньо старшій посадовій особі з питань навчання (Chief Learning Officer),
яка відіграє провідну роль у визначенні напрямів навчальної діяльності, інтеграції
навчання в процес стратегічного розвитку компанії. З огляду на їхнє стратегічне
місце, такі університети мають найбільший вплив на організацію. Вище
керівництво швидко реагує на фінансові, організаційні та будь-які інші потреби
цього закладу. Проте, незважаючи на позитивні аспекти, є й певні проблеми:
оскільки ініціатива створення такого закладу походить «згори», від керівництва,
то працівники можуть бути недостатньо зацікавлені й внутрішньо вмотивовані до
навчання в ньому. Тому такий вид управління корпоративним університетом
найбільш доцільний тоді, коли керівництво компанії має тісний зв’язок із
працівниками,

коли

його

поважають,

йому

довіряють,

коли

бачення

організаційного розвитку управлінським апаратом поділяють усі підлеглі.
Найбільш
підпорядкування

поширеною

практикою

корпоративного

в

американських

університету

департаменту

компаніях

є

управління

людськими ресурсами. У цьому разі корпоративний університет підзвітний
керівнику цього департаменту, який не має таких повноважень, як топменеджери, тому для успішного функціонування університет має обов’язково
заручитися підтримкою вищого керівництва. Як показує практика, така
підтримка, хоч і вимагає певних зусиль, проте, як правило, є не менш дієвою, ніж
за першого виду управління. Важлива також підтримка університету іншими
підрозділами компанії, що значною мірою залежить від репутації департаменту
управління людськими ресурсами, зокрема навчального відділу, який перебував у
його управлінні до створення корпоративного університету. За словами
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М. Аллена (Allen, 2002), якщо репутація незадовільна, то департамент повинен
переконливо продемонструвати всім підрозділам, яку користь принесе їм
корпоративний університет у найближчому майбутньому. Незважаючи на
переваги такого способу управління, він не є ефективним, якщо підрозділи
організації настільки автономні, що функціонують як міні-компанії всередині
підприємства.
Третьою структурою, у чиєму управлінні може перебувати корпоративний
університет, є підрозділ компанії або дочірня компанія. У цьому разі університет
підзвітний директору чи менеджеру підрозділу і здійснює навчання лише тих
працівників, які в ньому працюють. Як правило, такі корпоративні університети
створюються тоді, коли вище керівництво не вважає своїм найбільшим
пріоритетом розвиток персоналу або департамент управління людськими
ресурсами не може забезпечити навчальних потреб кожного окремого підрозділу
компанії. За такого способу управління так само, як і за підпорядкування
департаменту управління людськими ресурсами, університет повинен докласти
зусиль, щоб отримати підтримку від керівництва компанії. Для цього підрозділ
повинен показати керівництву, яким чином їхні навчальні програми допоможуть
покращити роботу компанії. Навчальні потреби працівників визначаються
керівниками підрозділів, оскільки вони найкраще знають, яких знань та вмінь не
вистачає працівникам для усунення недоліків у роботі. Як зазначає М. Аллен
(Allen, 2002), недоліком університетів із таким способом управління є недостатня
ефективність використання коштів, які компанія вкладає в навчання, оскільки
нерідко в підрозділі недостатньо працівників, щоб заповнити всі місця в
традиційній навчальній аудиторії чи окупити електронні ресурси, за які заплатила
компанія. Розв’язання проблеми, як правило, шукають у партнерстві між двома
підрозділами, які мають подібні потреби в навчанні. Ще одним недоліком такого
університету є те, що менеджери недостатньо компетентні в питаннях методики
викладання. Отже, якщо вони по-справжньому віддані справі навчання персоналу,
то мусять, крім своєї основної роботи, опановувати й цю науку.

290

Продовжуючи наш аналіз, розглянемо ще одну класифікацію структурних
моделей корпоративних університетів, запропоновану Кевіном Уіллером та
Ейліном Клеґґом (Wheeler, Clegg, 2005), які беруть за критерій форму та ступінь
централізації управління корпоративним університетом і, відповідно, розрізняють
такі моделі: централізовану, децентралізовану та федеральну. За централізованої
моделі корпоративний університет підзвітний лише одній особі. Ця модель дуже
ефективна тоді, коли організація невелика за розмірами і має потребу в активному
просуванні навчальних програм. Великі компанії часто використовують цю
модель на початковій стадії організації університету, але згодом переходять до
використання інших моделей, які передбачають більш широку місцеву автономію.
Для того щоб така модель успішно функціонувала, особа, яка очолює
корпоративний університет, повинна мати високий ступінь довіри, чітке бачення
стратегії розвитку закладу, бути здатною активно залучати до роботи
викладацький склад університету й компанію, якій він належить. Ця модель
характерна для організацій зі штатом працівників у межах двох тисяч осіб та
єдиним

центральним

офісом.

Така

модель

забезпечує

можливості

для

ефективного ухвалення рішень, дає змогу легко простежувати обіг коштів,
контролювати роботу закладу. Університети складаються з маленьких навчальних
підрозділів, де працюють один-два штатні працівники, які залучають зовнішні
ресурси для розробки програм і викладання курсів. Великі компанії також
використовують цю модель тоді, коли перед університетом поставлене завдання
сприяти швидким змінам в організації, але не вистачає часу на ухвалення
колегіальних рішень. Наприклад, Інститут лідерства (Leadership Institute) компанії
General Electric підзвітний головному виконавчому директору корпорації, який
здійснює ретельний контроль і надає допомогу в розробці програми з лідерства.
Реймонд

Ноу (Noe,

2010)

пропонує

таке

схематичне

зображення

централізованої моделі корпоративного університету, підзвітного лише одній
особі (Див. рис. 4.3.4) (с. 82).
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Директор з питань
навчання
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навчання
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Навчання
методів
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якості
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обладнання)

Маркетинг

Виробничі функції

Рис. 4.3.4. Модель корпоративного університету Р. Ноу (Noe, 2010).
У

децентралізованій

моделі

немає

централізованого

керівництва

університетом. Різні його підрозділи мають повну свободу в питаннях розробки
програм, курикулумів, викладання курсів, їхнього змісту, тривалості й вартості.
Ця модель показує високу ефективність, особливо коли йдеться про міжнародні
компанії, які мають філіали в різних країнах, оскільки вона допомагає таким
організаціям розв’язувати питання, пов’язані з культурними особливостями та
специфікою роботи в різних частинах світу. Перевагою децентралізованої моделі
є гнучкість програм, їхня вчасність, швидке реагування на потреби організації.
Проте вона не є найбільш ефективною з економічного погляду та щодо
узгодженості змісту програм. Цю модель часто використовують середні за
розміром та великі організації, а також конгломерати незалежних компаній
(Wheeler, Clegg, 2005).
Наприклад, віртуальний корпоративний університет компанії Intel (Intel
University) не має чіткої організаційної структури чи конкретного центру
управління. Але більшість із його п’ятдесяти підрозділів існують не віртуально, а
реально і є досить звичними організаційними одиницями, розташованими на
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території корпорації. Вони забезпечують програми й послуги, які подаються на
сайтах, або мають свої окремі кампуси. Віртуальний університет Intel здійснює
координацію всіх підрозділів, розповсюдження та уніфікацію технологій, методів,
прийомів навчання персоналу відповідно до вимог виробництва.
Федеральна модель, як зазначають К. Уіллер та Е. Клеґґ (Wheeler, Clegg,
2005), передбачає наявність центрального підрозділу, який здійснює керівництво,
координацію та зв’язок усіх підрозділів університету на місцях. Проте місцеві
підрозділи мають певну свободу дії, зокрема, кожний з них може сам обирати, які
функції доцільно передавати в центральне управління заради досягнення
узгодженості змісту й ефективності навчання. Центральна структура, за згодою
підрозділів, виробляє спільну стратегію, визначає основи курикулумів, надає
інформаційну підтримку, фінансування основних програм. Однак підрозділи
мають значну автономію на місцях і можуть самостійно здійснювати розробку
курсів відповідно до потреб на місцях, не питаючи дозволу центрального
підрозділу. Ця модель дає змогу підрозділам швидко реагувати на потреби
філіалів компанії на місцях, є рентабельною, забезпечує спільну основу навчання,
яка сприяє досягненню успіху компанії. Вона ідеально підходить для великих
міжнародних компаній чи будь-яких організацій із філіалами досить великих
розмірів (зазвичай, понад тисячу працівників). Прикладом такого університету є
National Semiconductor University, який допомагає своїй материнській компанії
National Semiconductor у виробленні спільних стандартів навчання та розробленні
спільного курикулуму.
Поряд із структурними моделями вважаємо за необхідне розглянути
організаційні

моделі

корпоративних

університетів,

що

визначають

їхні

організаційно-правові форми. Серед них Веніамін Каганов (2013), зокрема,
розрізняє університети, що фукціонують як:
– проект, який функціонально реалізується в межах міжструктурної
взаємодії у підприємницькій структурі;
– структурний підрозділ в архітектурі підприємницької структури (відділ,
служба, департамент, центр);
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– факультети, відділення, створені на базі діючих освітніх закладів
(підрозділ традиційного університету);
– окрема юридична особа, заснована підприємницькою структурою;
– група навчальних закладів (структурних підрозділів та юридичних осіб),
заснованих підприємницькою структурою.
Некмі Гюрсакал та Айсан Сентюрк (Gürsakal, Şentürk, 2006) виокремлюють
такі організаційні моделі корпоративних університетів:
– перебування в повному управлінні корпорації;
– функціонування у формі партнерської співпраці з традиційними
університетами або бізнес-школами, наприклад, Sun University (університету
корпорації Sun Microsystems) з Каліфорнійським університетом; Daimler Chrysler
University

(університету

корпорації

Daimler

Chrysler)

з

Гарвардським

університетом. Близько 2/3 корпоративних університетів мають такі партнерські
зв’язки;
– перебування під керівництвом консалтингових компаній, наприклад,
Corporate University Enterprise, CyberU;
– функціонування

у

формі

підрозділу

традиційного

університету.

Наприклад, Boston University Corporate Education Center, який зараз називається
Corporate Education Group (CEG), був заснований у Бостонському університеті.
Він є провайдером корпоративного навчання і консультативних послуг з
управління проектами, бізнес-аналізу, управління бізнес-процесами, лідерства та
менеджменту;
– функціонування як консорціуму кількох компаній, наприклад, Talent
Alliance (об’єднання корпорацій AT&T, DuPont, GTE, Johnson & Johnson) та
LearnShare (об’єднання General Motors, Owens Corning та 3M).
Кожна форма корпоративного університету може забезпечити результат,
залежно від стадії розвитку системи внутрішньофірмового навчання, але
найбільш поширеною та ефективною є форма окремої юридичної особи, оскільки
вона, по-перше, сприяє отриманню ліцензій та акредитації програм підвищення
кваліфікації, перепідготовки та MBA; по-друге, дає змогу розширювати напрями
корпоративного навчання й надавати інші види послуг для галузей компанії та
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зовнішніх замовників, визнається освітнім та науковим співтовариством (Каганов,
2013).
На основі аналізу наукової літератури з досліджуваної проблеми можемо
узагальнити основні організаційні особливості корпоративного університету в
таблиці (Див. таблицю 4.3.1).
Таблиця 4.3.1
Організаційні особливості корпоративного університету
Цільове
призначення
програм
Форма
заснування
Управління
Фінансування
Форма
функціонування
Форма навчання

Узгодження зі
стратегією
організації

Звітність

Цільове призначення програм варіюється в широкому діапазоні: від
розвитку керівників вищого рангу до розвитку і підвищення
кваліфікації кожного працівника, до різнопрофільної підготовки всього
виробничо-збутового ланцюга компанії, у тому числі її поставників і
покупців її товарів та послуг.
Корпоративний університет може функціонувати у формі структурного
підрозділу (відділу, департаменту тощо) організації або у формі
дочірнього підприємства, тобто окремої юридичної особи. Це також
може бути програма, створена на базі академічного закладу.
Корпоративний університет може перебувати в управлінні корпорації,
зокрема підпорядковуватися департаменту управління персоналом
організації або може мати свої органи управління.
Корпоративний університет може фінансуватися з бюджету корпорації
або за рахунок своєї підприємницької діяльності.
Корпоративний університет може функціонувати з використанням
матеріальних ресурсів та майна, яке забезпечує їхню діяльність
(навчальних приміщень, кампусів, устаткування) або існувати у
віртуальному вигляді з використанням електронних засобів навчання.
Корпоративний університет може використовувати очну форму
навчання з викладачем, дистанційну форму навчання, а також так зване
«змішане навчання» (blended learning), яке є поєднанням першої та
другої форм.
Зв’язок зі стратегією організації може здійснюватися по вертикалі
зверху донизу або навпаки – знизу доверху. У першому випадку
стратегічна мета корпорації втілюється в навчальних програмах
університету. У другому випадку результати наукових досліджень та
навчальної діяльності університету відображаються у стратегії розвитку
організації.
Університет може звітувати перед корпорацією в різних формах: від
простого надання інформації щодо навчальних послуг, наданих
університетом, до оцінювання впливу навчання на показники
ефективності та запровадження інновацій в організації.

Роб Пейтон, Джоф Пітерз, Джон Сторі та Скот Тейлор (Paton, Peters, Storey,
& Talor, 2005) виокремлюють три сфери, які мають пріоритетне значення в
плануванні

структурно-організаційних

корпоративного університету:

особливостей

майбутнього
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– функціональні особливості майбутнього закладу, зокрема його роль у
розвитку материнської компанії і внесок у діяльність компанії;
– форма організації, зокрема визначення того, наскільки «реальним» чи
«віртуальним» він може бути, який обсяг послуг може надаватися своїми силами,
а який – із залученням зовнішніх провайдерів;
– фінансування й управління, зокрема те, яким чином він може бути
ефективно інтегрований в інші, більш широкі системи, які він повинен
обслуговувати.
Функціональні

особливості

корпоративного

університету

доцільно

розглядати в контексті його основних завдань, що, у свою чергу, визначаються
стратегічною метою організації. Роб Пейтон, Джоф Пітерз, Джон Сторі та Скот
Тейлор визначають основні завдання корпоративного університету в таких трьох
напрямах (Paton, Peters, Storey, & Talor, 2005):
– обсяг навчальних послуг: чи обмежуються вони певною вузькою
спрямованістю, наприклад, зосереджені на проблемах лідерства, чи ставлять за
мету охоплення набагато ширшої проблематики. Прикладом першого підходу
може бути Центр лідерства компанії Боїнг (Boeing Leadership Centre) та Інститут
аерокосмічного лідерства цієї компанії (Institute for Aerospace Leadership).
Прикладом другого підходу є Віртуальний університет компанії Bae Systems (Bae
Systems Virtual University), який пропонує ширше коло дисциплін, включно з
технічним навчанням;
– коло слухачів: навчання може надаватися дуже обмеженому, обраному
контингенту слухачів або охоплювати дещо ширше коло. Деякі університети
забезпечують навчання всього персоналу організації разом із працівниками
організацій-поставників. Для прикладу: корпоративний університет банку ABN
Amro на прохання клієнтів постійно надає освітні послуги клієнтам у таких
галузях, як світові фінансові ринки, кредитні продукти тощо. З одного боку, це
дає змогу зміцнювати партнерські зв’язки між банком і клієнтами, з іншого –
забезпечує прибутковість і певну фінансову незалежність корпоративного
університету, таким чином підвищуючи його самоокупність та прибутковість для
компанії. Крім навчання працівників та клієнтів, певні університети також
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організовують навчання потенційних працівників із метою покращення кадрового
забезпечення компанії;
– специфіка навчальної діяльності: в одних випадках корпоративні
університети забезпечують лише розвиток конкретних знань та вмінь, необхідних
для виконання функціональних обов’язків. В інших випадках основне завдання
університету полягає в забезпеченні навчальної інфраструктури в тій чи іншій
формі. Це може бути, наприклад, навчання певних технологій для підготовки
працівників до електронного навчання або попередня підготовка всіх груп
працівників компанії до проходження програм розвитку персоналу, незалежно від
профілю їхньої роботи й місцезнаходження. Університет також може залучати
зовнішніх провайдерів, здійснювати оцінювання їхньої роботи та пропонованих
ними навчальних ресурсів, розв’язувати питання акредитації.
Завдання корпоративних університетів визначають основні функції, які
вони виконують в організації. Функції різних університетів відрізняються
настільки, наскільки відрізняються одна від одної компанії, що їх заснували,
відповідно,

різні

вчені

визначають

їх

по-різному

(приклад

загальної

характеристики функіональної складової корпоративних університетів наводимо в
додатку П). Більш детально визначає основні функції цих закладів Ліндсі Раян
(Ryan,

2013):

узгодження

підвищення

стратегій

ефективності

навчання

з

та

продуктивності

комерційними

завданнями

працівників;
організації;

забезпечення прискорених темпів організаційного навчання відповідно до
прискорених темпів змін у бізнесовому середовищі; підвищення статусу освіти
серед працівників організації шляхом забезпечення формального процесу
навчання; допомога організації в умовах глобалізаційних викликів; поширення
серед персоналу компанії корпоративної системи переконань та корпоративної
філософії; узгодження та впорядкування освітніх програм у межах організації;
централізація навчальної діяльності в організації; координація навчальних курсів
та надання їх усім працівникам, які їх потребують; продукування знань;
застосування на робочому місці знань, набутих у процесі навчання; обмін
знаннями між учасниками навчального процесу; підтримка та розвиток
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корпоративної культури компанії; використання навчання та знань працівників
для створення переваги над конкурентами.
Найбільш ефективними корпоративними університетами Марк Аллен
(Allen, 2002) називає ті, чия основна функція полягає у сприянні організації в
досягненні її корпоративної мети. І, хоча заснування корпоративного університету
не повинно бути самоціллю організації, його доцільно розглядати як механізм
допомоги організації в реалізації її стратегічних завдань. Корпоративний
університет не повинен дублювати, частково чи повністю, функції традиційного
університету. Також до відома учнів слід завчасно доводити, що корпоративна
програма,

яку

вони

збираються

вивчати,

за

якісними

й

сутнісними

характеристиками буде відрізнятися від програм традиційних університетів
(Dealtry, 2001).
Описуючи функціональні характеристики корпоративних університетів,
М. Аллен (Allen, 2010) зазначає, що чим більший внесок такий заклад може
зробити, виконуючи певну функцію, тим більш цінним він є. Науковець зводить
основні функції корпоративних університетів у таблицю, відповідно до основних
напрямів діяльності цих закладів (Див. таблицю 4.3.2). Водночас учений зазначає,
що не знає жодного корпоративного університету, який би виконував усі
зазначені функції, більш того, у цьому немає жодної потреби. Функції кожного
університету визначаються насамперед розмірами організації, її метою та
завданнями.
Проте, незважаючи на відмінності компаній, зокрема в напрямах діяльності,
місії та стратегічній меті, всі корпоративні університети виконують однакові
базові функції: здійснення стратегічно спрямованого навчання та розвитку
персоналу, управління знаннями, збереження і трансляція корпоративної
культури, продукування інновацій, впровадження корпоративних стандартів,
зміцнення бренду корпорації (Allen, 2002; Allen, 2007; Paton, Peters, Storey, Talor,
2005; Meister, 1998a).
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Таблиця 4.3.2
Функції та діяльність корпоративних університетів, за М. Алленом
(Allen, 2010, с. 50)
Освіта

Розвиток

Місія та мета

Культура

Функції та діяльність корпоративних університетів
Розробка навчальних програм
Реалізація навчальних програм
Розробка програм розвитку керівників вищого рангу
Реалізація програм розвитку керівників вищого рангу
Вибір оптимальних технологій
Реалізація програм у формі дистанційного та змішаного навчання
Оцінювання програм
Оцінювання корпоративного університету
Соціальне партнерство
Створення бібліотеки
Управління знаннями
Управління мудрістю й набутим досвідом
Наставництво, виховання, менторство
Оцінювання потреб
Планування кар’єри
Коучинг управлінського апарату
Планування наступності керівних посад
Управління продуктивністю праці
Найм продавців товарів та послуг
Управління зв’язками з поставниками
Маркетинг програм всередині організації
Маркетинг програм за межами організації
Слугування брендом, який підвищує статус навчання
Стратегічний найм працівників
Стратегічні зміни
Дослідження й розвиток
Орієнтація нових працівників
Культурні зміни
Утвердження морально-етичних норм
Утвердження соціальної відповідальності корпорації
Центр культурної спадщини

Отже, вчені вважають корпоративний університет системною формою
корпоративного навчання, якій на сучасному етапі притаманна низка таких
функціональних особливостей (Maybar-Plaxe, Allen, & Renaud-Coulon, 2014;
Nixon, Helms, 2002).
– залучення на договірних умовах зовнішніх і внутрішніх фахівців з
розробки програм для управлінців та узгодження їхнього змісту з керівництвом
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корпоративних університетів, до складу якого переважно входять люди зі
ступенем магістра бізнесу (MBA) та досвідом роботи в цій сфері;
– побудова програм за модульним принципом, чергування навчання й
практики, перехід від короткотривалих програм, що складаються з одного чи двох
курсів, до більш комплексних програм, які передбачають послідовне вивчення
серії курсів і залучають персонал до процесу неперервного навчання;
– зростання попиту на спеціально розроблені корпоративні програми та
спадання попиту на програми з відкритим набором слухачів;
– зростання попиту на навчальні програми у сферах управління змінами,
корпоративної культури, міжособистісного спілкування, системного мислення,
лідерства, етики та ін., особлива зацікавленість у програмах, спрямованих на
розвиток критичного мислення, яке набуває більшого значення, ніж опанування
окремих професійних навичок і вмінь;
– залучення
використання

з

зовнішніх
цією

провайдерів

метою

лише

до

надання

обмеженої

освітніх

кількості

послуг,

перевірених

аутсорсингових компаній;
– встановлення партнерських зв’язків із бізнес-школами, вибір, який
визначається їхнім статусом та репутацією, вартістю навчання, спеціалізацією
змісту програм, місцезнаходженням закладу;
– охоплення навчанням працівників міжнародних компаній у всіх країнах
світу, де є їхні філіали;
– більш

широке

використання

комп’ютерних

і

телекомунікаційних

технологій, ніж у традиційних закладах освіти, зокрема мобільного зв’язку,
дистанційного навчання, навчання в режимі online, змішаного навчання (blended
learning) тощо;
– використання найсучасніших навчальних матеріалів, на відміну від
закладів академічної освіти, які можуть використовувати підручники, наприклад,
п’ятирічної давності;
– охоплення навчанням різних категорій працівників, зокрема тих, що не
відповідають вимогам зарахування до традиційних університетів;
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– швидке оновлення навчальних матеріалів, гнучкість підходів до відбору
їх, вчасне реагування на поточні потреби корпорації;
– забезпечення стратегічних переваг компанії шляхом неперервного
навчання її працівників;
– активне використання попереднього професійного досвіду учнів, який є
багатою основою для навчання, та забезпечення можливості учнів навчатися один
від одного, виконання фасилітаторами ролі «кураторів змісту», а не його
провайдерів;
– надання переваги тренерам із практичним досвідом роботи;
– нижча вартість навчання (в середньому на 20 – 59 %), порівняно з
традиційними університетами.
За результатами здійсненого нами дослідження, можемо стверджувати, що
сучасні корпоративні університети стають механізмом професійного розвитку,
який, з одного боку, виконує функцію розвитку можливостей організації,
спрямовану на забезпечення її конкурентоспроможності, а з іншого боку –
функцію розвитку можливостей індивіда та мотивування його до неперервного
професійного розвитку, що є основою його особистої конкурентоспроможності.
Таким чином, його можна розглядати як сполучну ланку між сталим розвитком
компанії та індивідуальним неперервним професійним розвитком працівників.

4.4.

Стратегічноорієнтовані

та

змістові

моделі

корпоративних

університетів у США
Здійснене
корпоративних

нами

дослідження

університетів

показує,

вимагає,

крім

що

комплексний

аналіз

структурно-організаційних

характеристик, розгляду особливостей організації навчальних програм, а також
ролі цих інституцій у стратегічному інноваційному розвитку організації,
управлінні змінами, формуванні й зміцненні корпоративної культури, підготовці й
розвитку персоналу.
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Важливим критерієм, за яким відрізняються корпоративні університети
сучасних компаній, є їхня стратегічна спрямованість. Відтак можемо говорити
про стратегічноорієнтовані моделі корпоративних університетів, серед яких
виокремлюють спрямовані на розвиток бізнесу, управління змінами та
інноваціями,

розвиток

корпоративної

культури,

розвиток

корпоративних

компетентностей, реалізацію бізнес-ініціативи, підготовку лідерів.
Вважаємо, що перших дві моделі, зокрема відображені в класифікації
Е. Фресіни (Fresina, 1997), який розрізняє три види корпоративних університетів,
відповідно до стратегічної ролі, яку вони виконують:
– університети, що працюють заради збереження і зміцнення наявної
культури та конкурентоспроможності підприємства, а отже, спрямовані на
подальший розвиток бізнесу, спираючись на усталені шляхи його ведення. Якщо
корпорація вважає, що знає формулу успіху, вона намагається забезпечити
дотримання цієї формули. Це завдання покладається на університети, які
пропонують курси та різні види навчальної діяльності, спрямовані на зміцнення
парадигмальних основ організації. Прикладами таких університетів можуть бути
Disney University та Federal Express University;
– університети, призначені для запровадження змін, а відтак спрямовані на
управління змінами та інноваціями. Коли корпорація вважає, що практика її
роботи, політика, стратегія чи навіть основоположні цінності потребують
урегулювання й адаптації, вона може звернутися до корпоративного університету
за допомогою в імплементації цих змін. Основне завдання університетів цього
типу – пропонувати програми, що ставлять за мету розробку й успішне
запровадження стратегічних перетворень. Застарілі ідеї та практики переглядають
і відкидають, а їм на зміну запроваджують нові, більш доцільні в нових реаліях.
Корпорації Amoco та Knight-Ridder – одні з тих, які використовують таку
стратегію навчання й розвитку;
– університети, що формують майбутню стратегію організації. Така роль є
найбільш амбітною, оскільки керівництво організації використовує корпоративні
університети як рушійну силу, яка визначає напрям організаційного розвитку.
Кількість університетів такого типу обмежена. Серед закладів, що найбільше
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відповідають такому статусу, – університети компаній Motorola та General
Electric.
Стратегічноорієнтовані моделі корпоративного університету, спрямовані на
розвиток

корпоративної

культури

та

корпоративних

компетентностей,

відображені у класифікації Джона Уолтона (Walton, 1998), який розрізняє три
покоління університетів, відповідно до філософії, що лежить у їхній основі. До
першого покоління, на його думку, належать університети, спрямовані на
розвиток корпоративної культури. Типовим прикладом є Disney University як
заклад, який має вузьку спрямованість на засвоєння корпоративної культури та
цінностей і переважно використовує аудиторну форму навчання. Корпоративні
університети другого покоління, як правило, пропонують ширше коло видів
освітньої діяльності, що можуть варіюватися за рівнем складності навіть у межах
однієї організації. Курикулуми цих університетів спрямовані на формування й
розвиток професійних умінь, корпоративної культури, виправлення недоліків
шкільної освіти, а навчальна діяльність часто здійснюється в режимі партнерства
з іншими організаціями, освітніми закладами та громадою в цілому. Можна
стверджувати, що така модель спрямована на розвиток корпоративних
компетентностей, оскільки вона притаманна компаніям, які використовують
складні технологічні процеси, що потребують постійного оновлення, а відтак
мають нагальну потребу в підготовці персоналу до прийдешніх змін, нових
проектів тощо. Прикладом корпоративного університету другого покоління є
Motorola University, який пропонує широкий спектр видів навчальної діяльності з
використанням різних засобів навчання, у тому числі комп’ютерних та інших
технологій,

водночас

переважно

використовуючи

аудиторні

заняття

й

залишаючись спрямованим на задоволення потреб організації.
Найбільшим досягненням в історії розвитку корпоративних університетів є
університети третього покоління, що виходять за рамки «кампусу», стають
мобільними і, найголовніше, набувають елементів віртуальності (Prince, Beaver,
2001). Як стверджує Д. Уолтон (Walton, 1999), до цього типу закладів належать
університети, які намагаються якнайповніше використовувати комп’ютерні
технології, надають перевагу процесу навчання над місцем, де воно відбувається,
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мають структуру віртуального освітнього закладу. Зазвичай, на думку компаній,
розвиток Інтернет-технологій відкриває нові можливості для корпоративних
університетів, даючи їм змогу відійти від визначених заздалегідь курикулумів і
забезпечити потреби організації в навчанні та відкритий доступ до них (El Tannir,
2002).

У

суспільстві,

де

знання

стали

головним

критерієм

конкурентоспроможності, розвиток технології електронного навчання забезпечив
користувачів особливими знаряддями й інформацією, необхідними для виконання
функціональних обов’язків, а також дає можливість знаходити необхідні рішення
за короткі терміни (Lenderman, Sandelands, 2002).
Д.

Уолтон

вважає

корпоративні

університети

третього

покоління

інтелектуальним двигуном організації, який забезпечує розвиток людського
капіталу всіх працівників, зосереджуючи особливу увагу на розвитку творчого
потенціалу, інновацій та виступаючи рушієм стратегічних змін (Walton, 1999). За
своєю філософією та метою університети такого типу значно ближчі до закладів
вищої освіти, проте характеризуються максимально широким використанням
технологій у навчанні та вихованням моральних цінностей. Як бачимо, на
сучасному етапі технології вважають не лише ефективним та економним засобом
надання навчальних послуг, а й критеріальною характеристикою найбільш
сучасної та прогресивної форми організаційної освіти – корпоративного
університету третього покоління.
До закладів такого типу належать університети великих корпорацій у
Сполучених Штатах, які, зазвичай, є окремими навчальними одиницями зі
штатним викладацьким персоналом, деканами, а в окремих випадках і з
акредитованими програмами різних освітніх ступенів – від бакалавра до доктора.
Перші такі заклади називалися корпоративними коледжами. Їх вважають
попередниками корпоративних університетів. На сучасному етапі кількість
корпоративних університетів у Сполучених Штатах стрімко зростає (Hirayama,
2004). Рівень професійної освіти в цих закладах не поступається тому, який
надають традиційні університети, або навіть перевищує його, але особлива
цінність їхніх програм полягає в практичній спрямованості, високій мобільності й
адаптивності та відповідності високому рівню вимог сучасного виробництва.
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Типовими прикладами корпоративних університетів такого зразка є
університет Кротонвіль (Crotonville) компанії General Electric та Університет
Моторола (Motorola University), який має річний бюджет 100 мільйонів доларів,
99 підрозділів у 21 країні світу, великий штат постійних викладачів, розробників
програм та курсів, перекладачів та інструкторів, відповідальних за поширення
знань у межах організації. Кожний працівник компанії проходить щорічне
навчання в обсязі не менше 40 годин. З іншого боку, корпоративним
університетом також може називатися невеликий штабний коледж, який здійснює
підготовку військових офіцерів у питаннях адміністрування, управління
персоналом тощо. Серед інших прикладів – Cable & Wireless College, який
пропонує програми в галузі телекомунікації менеджерам середньої та вищої
ланок, короткі курси з інженерії, менеджменту, а також у партнерстві з місцевими
університетами має акредитовані магістерські програми в технічній галузі (HND,
MSc, MBA) (Wankel, DeFillippi, 2002).
Як ми вже зазначали, до стратегічно-орієнтованих також належать моделі
корпоративних університетів, спрямовані на реалізацію бізнес-ініціатив та
підготовку лідерів. Перші створюються заради підтримки глобальних проектів
компаній, наприклад, запровадження системи підвищення якості. Другі – з метою
підготовки кадрового резерву й зосереджуються на навчанні працівників із
високим потенціалом на всіх рівнях ієрархії компанії шляхом розвитку їхніх
управлінських компетентностей (Fulmer, 2002, p. 111–112; Чанько, Баснер, 2015).
У контексті нашого дослідження також важливо розглянути змістові моделі
корпоративного університету, що показують різні підходи до організації
навчальних програм. Тут на особливу увагу заслуговує класифікація Карен Барлі
(Barley, 2002), яка базуються на ієрархії навчальних програм і розглядає різні
моделі, зокрема: «організаційну карту», «храм», «піраміду», «корпоративний
пиріг». Дослідниця наголошує, що спосіб організації змісту навчання повинен
відповідати культурі й структурі організації.
Модель «організаційна карта» (Див. рис. 4.4.1) – це найбільш прямолінійний
спосіб розподілу змістового наповнення програм корпоративного університету.
Угорі схеми авторка зазначає основний курикулум, спрямований на формування й
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розвиток знань та компетентностей, якими повинні володіти всі працівники
компанії. Від нього працівники переходять до спеціалізованого навчання за
різними професійними напрямами, спрямованими на задоволення навчальних
потреб структурних підрозділів організації. У цій моделі чітко простежується
напрям просування в навчанні – від нижчого до вищого рівнів складності, на які
поділяються програми кожного напряму спеціалізації. К. Барлі зазначає, що така
модель оптимальна для організацій, які мають партнерські відносини з
академічними університетами, оскільки останні використовують подібний підхід
до організації своїх навчальних програм.
Базовий курикулум
Навчальні
програми 1.
Бізнес підрозділу 1.

Навчальні
програми 2.
Бізнес підрозділу 2.

Навчальні
програми 3.
Бізнес підрозділу 3.

Рівень 1.

Рівень 1.

Рівень 1.

Навчальні
програми 1.
Бізнес підрозділу 1.

Навчальні
програми 2.
Бізнес підрозділу 2.

Навчальні
програми 3.
Бізнес підрозділу 3.

Рівень 2.

Рівень 2.

Рівень 2.

Навчальні
програми 1.
Бізнес підрозділу 1.

Навчальні
програми 2.
Бізнес підрозділу 2.

Навчальні
програми 3.
Бізнес підрозділу 3.

Рівень 3.

Рівень 3.

Рівень 3.

Рис. 4.4.1. Модель «Організаційна
корпоративного університету.
Модель

«храм»

(Див.

рис.

4.4.2)

карта»

широко

змістової

відома

в

структури

середовищі

корпоративних університетів. Її основою є основний курикулум, спільний для всіх
працівників

компанії.

Наступна

сходинка

на

діаграмі

символізує

кросфункціональні програми, спрямовані на розвиток знань та компетентностей,
необхідних у різних структурних підрозділах організації. На цих двох сходинках
базуються колони, кожна з яких уособлює більш поглиблену спеціалізовану
програму навчання, пов’язану з діяльністю певного окремого структурного
підрозділу організації. Програми підготовки управлінців та розвитку лідерства
зазначені в найвищій частині діаграми, що символізує їхню найголовнішу
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позицію в цій ієрархічній структурі організації змісту навчання. Як і в попередній
моделі, тут чітко окреслюється напрям просування в навчанні – від основних,
кросфункціональних

та

спеціалізованих

програм

до

програм

підготовки

управлінців та розвитку лідерства. Така модель найбільш прийнятна для
компаній, які потребують навчання у своїх структурних підрозділах. Її також
легко адаптувати в разі злиття й поглинання компаній, оскільки разом із
поглинанням кожної нової компанії в моделі з’являється нова колона. Прикладом
компанії, що успішно використовує таку модель, можна назвати Northern Orient
Lines, велику судноплавну компанію, яка складається з чотирьох структурних
підрозділів, наділених значною автономією (Barley, 2002).

Бізнес підрозділ 5.

Бізнес підрозділ 4.

Бізнес підрозділ 3.

Бізнес підрозділ 2.

Бізнес підрозділ 1.

Програми навчання топ-менеджерів. Розвиток лідерства

Додаткові програми крос-функціонального навчання
Базовий курикулум

Рис. 4.4.2.
університету.

Модель

«Храм»

змістової

структури

корпоративного

Наступна модель у класифікації К. Барлі (Barley, 2002) – «піраміда»
(Див. рис. 4.4.3), що, за словами дослідниці, подібна до попередньої моделі за
своєю філософією, але відмінна за організацією змісту навчання. Як і модель
«храм», вона репрезентує ієрархію – від основних до спеціалізованих програм.
Відмінність полягає в тому, що програми в цій ієрархічній структурі
відрізняються не за змістовими напрямами, а за цільовими аудиторіями. Модель
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показує ієрархію програм для різних категорій працівників – від працівників
найнижчого рівня – тих, які безпосередньо беруть участь у процесі виробництва
чи працюють з клієнтами, – до менеджерів, директорів та управлінців найвищої
ланки. Основу «піраміди», як і в попередній моделі, становлять основні програми,
спільні для всіх працівників компанії. Примітно, що програми є поетапними, й
кожна з них базується на попередній. Це слугує чітким сигналом для працівників,
що їхнє кар’єрне просування безпосередньо залежить від навчання. Така модель
широко використовується у військовій сфері. Прикладом її використання в
цивільній сфері може бути каліфорнійська компанія Sun Microsystems, яка
просуває по службі своїх працівників на основі досягнення ними певних
визначених корпорацією стандартів, у тому числі в навчанні.
Навчання
топ-менеджерів
Навчання директорів
підрозділів
Навчання середніх
менеджерів
Навчання співробітників, які
працюють з клієнтами
Навчання всіх співробітників

Рис. 4.4.3. Модель «Піраміда» змістової структури корпоративного
університету.
Інший

підхід

до

організації

змісту

навчання

показано

в

моделі

«корпоративний пиріг» (Див. рис. 4.4.4). Ядро діаграми символізує основні
програми, що свідчить про їхню важливість для компанії. Два зовнішніх кола
символізують, відповідно, кросфункціональні

та спеціалізовані

програми,

пов’язані з діяльністю структурних підрозділів. Кросфункціональні програми
спрямовані на розвиток компетентностей, необхідних у різних структурних
підрозділах, спеціалізовані програми – на розвиток компетентностей, необхідних
у кожному конкретному підрозділі. Така модель є досить адаптивною, оскільки
дає можливість, у разі необхідності, швидко інтегрувати новий структурний
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підрозділ. Примітно, що програми розвитку лідерства й підготовки управлінців
найвищої ланки розглядаються нарівні з іншими спеціалізованими програмами й
не вважаються ієрархічно вищими за інші. Таку модель використовують
організації, які заохочують робітників до партнерської співпраці з лідерами,
зокрема, Ritz-Carlton Hotel Company у своєму корпоративному університеті RitzCarlton Leadership Center (Barley, 2002).

Бізнес
підрозділ 1.
Програми з
розвитку
корпоративних
компетентностей

Базовий
курикулум

Бізнес
підрозділ 2.
Програми з
розвитку
корпоративних
компетентностей

Бізнес
підрозділ 4.
Програми з
розвитку
корпоративних
компетентностей

Бізнес
підрозділ 3.
Програми з
розвитку
корпоративних
компетентностей

Рис. 4.4.4. Модель «Корпоративний
корпоративного університету

пиріг»

змістової

структури

Зазначимо, що, незважаючи на різноманітність моделей корпоративних
університетів та напрямів діяльності компаній, можна стверджувати, що в основі
їхнього функціонування лежать спільні принципи: стандартизації – наявності
корпоративних

професійних

стандартів

у розробці

навчальних

програм;

створення єдиної системи управління знаннями; неперервності; гнучкості;
проактивності, що передбачає розвиток персоналу на основі стратегічної мети
компанії, консолідації досвіду персоналу та його поширення, корпоративності,
інноваційності) (Чанько, Баснер; Abel, 2008; Allen, 2002; Prince, Stewart, 2002).
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Також важливо наголосити, що більшість корпоративних університетів не
відповідають лише якійсь одній із зазначених моделей, оскільки вони тією чи
іншою мірою можуть поєднувати риси, притаманні кільком чи більшості з них.
Відповідно можна говорити про гнучкий підхід до вибору моделей їхнього
функціонування,

адже

саме

він

оптимально

відповідає

особливостям

і

швидкозмінним потребам кожної конкретної організації.
Саме такий підхід забезпечив успішне функціонування корпоративних
університетів більшості провідних компаній у США. Одним із прикладів є
Hamburger University корпорації McDonald’s. Від часів свого заснування він
продовжує навчати основних корпоративних цінностей, які, на думку засновника
університету Рея Крока, є визначальними для успіху й процвітання компанії:
якість, сервіс, чистота, цінності (Weinstein, 2008). Компанія McDonald’s здійснює
дослідження чинників та основних характеристик робочої сили, які впливають на
навчання, у результаті чого Університет Hamburger відійшов від викладання
курсів у форматі лекцій і перейшов до занять у великих групах та занять у класах
із 25 – 35 студентів, які потім поділяються на маленькі групи для проведення
обговорень і виконання вправ. Такий формат найкраще сприяє залученню до
навчання більшості слухачів. Доступність корпоративних програм університету
забезпечує ефективне опанування матеріалу працівниками, які обслуговують
клієнтів у ресторанах мережі. Підготовка управлінських кадрів та навчання основ
ресторанного обслуговування здійснюються з використанням електронного
навчання. Основи професії також опановують на аудиторних заняттях, а
закріплюють на практиці під час імітацій, що моделюють реальні умови роботи в
ресторані. Оскільки в університеті навчаються студенти з усього світу, слухачі
використовують навушники для перекладу навчального матеріалу рідною мовою.
Крім аудиторного навчання, Університет Hamburger має модельовані кухні та
віконця для автокафе. Незважаючи на те, що слухачі університету – переважно
люди з досвідом роботи за прилавком, усі вони беруть участь у симуляціях,
готують справжню їжу, приймають замовлення, як у реальних ресторанах мережі
McDonald’s. Перед учнями ставлять конкретні завдання, виконання яких
оцінюють тренери й колеги по навчанню (peers) (Noe, 2010).
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Прикладом віртуальної форми корпоративних університетів є університет
компанії BAE Systems (BAE Systems Virtual University), яка розробляє та будує
військові літаки, кораблі, підводні човни, космічні системи, авіоніку тощо та має
підрозділи у США, Європі, Австралії, Азії, на Середньому Сході. Прагнучи
зберегти і зміцнити свій статус одного зі світових лідерів в аерокосмічній та
оборонній галузях, компанія шукала шляхи розв’язання проблеми забезпечення
неперервного високоякісного економічно вигідного навчання своїх понад ста
тисяч працівників у різних країнах світу. Таким розв’язанням стало створення
компанією глобального віртуального університету, який забезпечив доступ до
навчання, знань та вмінь, результатів наукових досліджень, незалежно від
географічної віддаленості регіонів, а також сприяв підвищенню ефективності й
прибутковості корпорації. Університет пропонує 350 онлайн-курсів професійного
спрямування в галузі управління, телекомунікацій, IT-технологій. Доступ до
навчання має не лише персонал компанії, а й працівники організацій-партнерів на
договірних умовах. Віртуальний університет став центром підготовки й
перепідготовки кадрів, обміну знаннями та передовим досвідом, який забезпечує
всі потреби організації в навчанні та розвитку, допомагає у розв’язанні
комерційних завдань, підтримує її конкурентоспроможність. Університет також
дає змогу значно заощаджувати витрати корпорації на навчання. З використанням
електронного навчання було досягнуто 67 % економії коштів на освіту за рахунок
зменшення витрат на поїздки, житло, навчальні приміщення, тренерів. У цілому
компанія оцінює свої заощадження в півтора мільйона доларів щорічно (Fallon,
2005).
Іншим прикладом віртуального корпоративного університету є Caterpillar
University, заснований під час економічної кризи в 2001 р. компанією Caterpillar,
одним зі світових лідерів з виробництва будівельного й гірничого обладнання,
різних видів двигунів. Місія Caterpillar University – підвищення ефективності
працівників, дилерів, поставників та покупців. Це багатопрофільний заклад,
оскільки так само багатопрофільною є організація, яку він обслуговує.
Характеристика, що робить його унікальною, – відкритість для всіх. Прагнучи
надати підтримку своїм покупцям, університет здійснює навчання в галузях
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експлуатації та безпеки за допомогою online-курсів. Здійснюючи діяльність з
управління людським капіталом, він працює з різними цільовими аудиторіями й
тим самим надає підтримку всім напрямам роботи компанії. З огляду на
багатопрофільність організації, університет створив відділення, які функціонують
подібно до факультетів традиційного університету: Коледж лідерства, Коледж
бізнесу та бізнес-процесів, Коледж маркетингу та реалізації, Коледж підтримки
продукції, Технологічний коледж, Коледж «Шість сигм» (Ashcroft, 2013).
Кожний коледж має раду управляючих, консультативну раду, керівників
навчальних програм, міжнародні команди викладачів, до складу яких входять
представники різних підприємств корпорації. Декан кожного коледжу доповідає
президенту університету. Президент компанії, віце-президенти, президенти груп
(group presidents) формують політику, здійснюють керівництво, затверджують
бюджет, визначають пріоритети для університету. Одним із пріоритетів є
досягнення

нових

виробничих

завдань

шляхом

підготовки

лідерів,

які

налаштовані на співпрацю в команді, мають широкий світогляд та розуміння
фінансових аспектів бізнесу. Коледж маркетингу та реалізації пропонує
курикулум для фахівців із продажу й менеджерів із маркетингу і спрямований на
розвиток знань про товари, навичок торгівлі, управлінських умінь. Мета навчання
та всі його завдання пов’язані з метою та завданнями організації. Коледж
підтримки продукції готує дилерів відповідно до стандартів сертифікації.
Університет Caterpillar спрямований на допомогу підрозділам компанії в
задоволенні їхніх навчальних потреб. Провідні менеджери в кожному підрозділі
компанії мають подвійну підзвітність університету й менеджерам із персоналу в
підрозділах. Менеджери з навчання співпрацюють із менеджерами підрозділів
компанії в розробці навчальних планів (Noe, 2010). Із 2002 р., через рік після
заснування, університет регулярно щомісячно та щорічно звітує перед компанією,
підтверджуючи свій статус організації, що навчається, показниками прибутків від
капіталовкладень у навчання (Ashcroft, 2013).
Інноваційні підходи, поєднання очного навчання з викладачем та
електронного навчання (e-learning), широке використання емпіричних методів,
залучення учнів до розв’язання реальних поточних бізнесових проблем з метою
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підвищення ефективності роботи працівників та організації в цілому в наш час є
загальною практикою найбільш успішних корпоративних університетів. Яскравим
прикладом використання корпоративного університету як ініціатора інноваційних
змін, спрямованих на кардинальне покращення фінансового становища, може
бути американська компанія Sears, яка володіє кількома міжнародними мережами
роздрібної торгівлі. У 1992 р. новий власник ужив кардинальних заходів, щоб
перетворити збиткову компанію вартістю 3,4 мільйона доларів у прибуткове
процвітаюче підприємство. Інновації та ухвалення ризикованих рішень стали
двома новими культурними цінностями компанії, які необхідно було прищепити
всьому її персоналу. З цією метою в 1994 р. було засновано Sears University, який
поєднував аудиторні заняття, самостійну роботу з використанням інтерактивних
комп’ютерних

технологій,

синхронного

та

асинхронного

комп’ютерного

навчання. Працівники поділялися на групи відповідно до навчального плану,
розробленого їхніми менеджерами в рамках процесу контролю виробничих
показників. У наш час університет може здійснювати навчання одночасно понад
двадцяти тисяч менеджерів щорічно. Запис на курси відбувається в порядку живої
черги. Заняття проходять у центральному адміністративному корпусі корпорації в
Чикаго, а також у семи регіональних навчальних центрах. Як правило, їх
проводять керівники високого рангу, відтак зміст повністю відповідає конкретним
потребам корпорації. До викладання курсів також залучають запрошених
викладачів традиційних вищих навчальних закладів та тренерів. Навчання
відбувається в групах або командах, що дає змогу наблизити його до реальних
умов

виробництва.

Оскільки

курикулум

безпосередньо

пов’язаний

зі

стратегічними завданнями корпорації, члени правління внесли пропозицію щодо
обов’язкової участі в навчальних програмах керівників вищого рангу (Sinha, Kaul,
2013; Allen, 2007).
Застосування інноваційних та творчих підходів, зокрема дистанційного
навчання, навчання в режимі online, віртуальних кампусів, аудиторних занять у
корпоративних університетах сприяє зміцненню корпоративної культури, створює
необхідні умови для неперервного навчання працівників у будь-якому місці в
будь-який зручний для них час. Одним з університетів, які створили й ефективно
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використовують

віртуальний

кампус,

став

Sun

University компанії

Sun

Microsystems. Робота в умовах постійних змін зумовила необхідність здійснення
навчальної діяльності винятково за допомогою електронних засобів комунікації.
Для компанії заснування університету стало нагальною необхідністю, оскільки
100 % прибутків компанія отримувала від продажу товарів, вік яких становив
менше вісімнадцяти місяців (Sinha, Kaul, 2013; Paton, Peters, Storey, & Talor, 2005).
Щорічні витрати компанії на навчання були значні, але лише за допомогою
електронного навчання персонал мав змогу постійно розвиватися й адаптуватися
до швидких змін на ринку.
Прикладом іншого підходу до навчання працівників є Deloitte Touche
Tohmatsu – одна з провідних компаній світу в галузі аудиту та консалтингу з
офісами в 150 країнах, яка вирішила, що для розвитку культури інноваційного
мислення оптимальним вирішенням буде створення університету зі спеціально
призначеним для цього приміщенням та інфраструктурою. Спочатку Deloitte
University планувався як віртуальний заклад, оскільки більшість працівників
компанії – молоді люди. Проте опитування, здійснені компанією, показали, що
реальний університет із приміщенням та матеріальною базою, доповнений
електронними

засобами,

краще

підходить

для

здійснення

культурних

перетворень. Більшість молодих людей зазначили, що в умовах реального
університету вони мають необхідний час і місце для особистої взаємодії з
керівниками та експертами галузі, таким чином вибудовуючи стосунки та
ефективно їх використовуючи. Для компанії це означало розвиток та утвердження
культури змін, міжфункціональні групи, розвиток інформаційних мереж,
утримання талантів, отримання переваги над конкурентами. У 2009 р. заснування
університету обійшлося компанії в триста мільйонів доларів (Sinha, Kaul, 2013).
Цю суму зібрати було доволі складно, але з часом компанія повернула ці гроші за
рахунок розвитку професійних умінь і навичок працівників, розширення
внаслідок цього клієнтської бази, збереження та розвитку корпоративної
культури, узгодження діяльності працівників зі стратегією розвитку корпорації,
що в комплексі приводить до зростання задоволення товарами й послугами з боку
споживачів, поставників, дистриб’юторів, оптових торгівців. Викладацький склад
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– це, як правило, керівники найвищої ланки компанії та запрошені професори й
консультанти, які забезпечують високу практичну цінність навчання.
Доцільність існування такої різноманітності типологічних особливостей
корпоративних університетів у США підтверджується їхньою ефективністю для
бізнесу. Провідною консультаційною компанією в корпоративній сфері Америки,
Corporate University Xchange (CUX), яка здійснює наукові дослідження в галузі
корпоративної освіти, визначає її ефективність, надає консультативні послуги
корпораціям, було здійснено аналіз ефективності корпоративних університетів
170 компаній. Корпоративні університети ставили перед собою такі основні
завдання: поліпшення обслуговування та збереження клієнтів, підвищення
продуктивності, скорочення витрат, найм та утримання талановитих кадрів,
збільшення прибутків. Дослідження показало, що компанії вважають основним
критерієм оцінювання діяльності корпоративного університету його ефективність
для бізнесу. 70 % компаній визначають ефективність за показниками зростання
якості товарів, послуг та обслуговування клієнтів, а понад 50 % – за показниками
скорочення експлуатаційних витрат і збільшення прибутків (Noe, 2010).
Проте ефективність навчання може визначатися й іншими показниками.
Так, консалтингова група CoreTech у штаті Пенсильванія визначила, що для її
працівників основним показником результативності навчання є можливості
професійного розвитку й кар’єрного зростання, які для них важать навіть більше,
ніж підвищення заробітної плати (Fenn, 1999). Компанія CoreTech започаткувала
Університет CoreTech, що пропонує короткотривалі навчальні курси, спрямовані
на допомогу працівникам у розвитку технічних та міжособистісних умінь та
навичок. Витрачаючи щорічно приблизно 4 500 доларів на навчання кожного
працівника, компанія допомагає в сертифікації працівників у різних галузях
інформаційних

технологій

(наприклад,

сертифікація

системних

інженерів

компанією Microsoft). На основі програм свого корпоративного університету
компанія CoreTech навіть створила окрему комерційну навчальну компанію, яка
пропонує курси широкій аудиторії за межами організації. Її прибуток від
навчальних курсів для керівників інформаційної служби та менеджерів з
інформаційних технологій становив 325 тис. доларів.
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Готельна корпорація Ritz-Carlton має 58 готелів вищої категорії по всьому
світу (Noe, 2010). Готелі Ritz-Carlton відомі своєю розкішшю, комфортом, а їхній
сервіс удостоєний найвищих нагород. Центр лідерства корпорації Ritz-Carlton
(Ritz-Carlton Leadership Center) призначений для розробки й розповсюдження
продуктів та послуг компанії. До його складу входять такі заклади: Школа
професійної майстерності (School of Performance Excellence), яка здійснює
підготовку та підвищення кваліфікації працівників із погодинною оплатою;
Школа лідерства та майстерності в бізнесі (School of Leadership and Business
Excellence), що готує лідерів; Школа майстерності обслуговування (School of
Service Excellence), яка допомагає в забезпеченні високої якості обслуговування
клієнтів. Школа майстерності обслуговування пропонує свої програми іншим
компаніям, що приносить щорічний дохід компанії Ritz-Carlton понад один
мільйон доларів. Завдяки цьому доходу відбувається відшкодування коштів, які
витрачаються на навчання й розвиток персоналу. Прикладом ефективного
використання корпоративного навчання може бути розроблена на замовлення
компанії програма для навчання обслуговуючого персоналу, з якою можна
працювати в мережі Інтернет або на CD-ROM. Програма навчає перевіряти
кімнати на чистоту наприкінці дня, тижня, року, а також виявляти й ліквідовувати
недоліки. Таке навчання персоналу дало змогу підвищити показники задоволення
клієнтів у всіх готелях Ritz-Carlton. В одному з них показник задоволення
чистотою зріс із 82 до 92 %.
Ще один приклад сприяння корпоративного університету ефективному
втіленню

інновацій,

підвищенню

продуктивності,

розвитку

творчості

–

Університет Steelcase (Steelcase University Learning Center). Steelcase – це
американська компанія, найбільший виробник офісних меблів у світі, яка має
об’єкти, офіси й заводи в Північній і Південній Америці, Європі, Азії, на
Близькому Сході, в Австралії та Африці. Університет Steelcase зосередив усі види
навчання й розвитку персоналу в корпорації, що дозволило запобігти скороченню
кадрів, сприяло систематизації навчання, забезпечило обмін знаннями. 70 % у
корпоративному університеті становить формальне і 30 % – неформальне
навчання. Навчальний центр має приміщення для неформальних зустрічей
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працівників, їхньої взаємодії в групах та співпраці. У ньому є дев’ять класних
кімнат та десять зон відпочинку, обладнаних маневреними меблями та
найновішими технологіями. Кожна кімната й зона відпочинку може бути змінена
відповідно до конкретних проблем споживачів. Корпоративний університет також
є центром розвитку лідерства, де навчання відбувається як у формі аудиторних
занять, так і у віртуальній формі (Wolfe, 2007).
Отже, для корпоративних університетів у США властива різноманітність
моделей, відповідно до мети, стратегічної ролі, змістового спрямування
курикулумів, контингенту студентів, основоположної філософії, проте в їхній
основі лежать спільні базові принципи, що забезпечують функціонування логічно
вибудуваної системи внутрішньофірмового навчання, яка відповідає стратегії
розвитку корпорації.

Висновки до розділу 4
Аналіз системи корпоративної освіти у США дає підстави стверджувати, що
її основними структурними компонентами є: корпоративний університет,
корпоративний навчальний центр, різноманітні зовнішні освітні провайдери
(освітні заклади, громадські організації, компанії-виробники комплексного
обладнання, консалтингові компанії тощо). Корпоративний університет, на
відміну від корпоративного навчального центру, є окремою стратегічною
бізнесовою структурою в корпорації, яка забезпечує освіту й навчання персоналу
від програм початкового рівня до програм, що відповідають рівню традиційних
закладів вищої освіти. Він орієнтований на випереджальний розвиток корпорації,
підвищення конкурентоздатності організації, досягнення її стратегічної мети,
забезпечення неперервного професійного навчання та розвитку персоналу. У
США функціонує понад чотири тисячі корпоративних університетів, серед яких
корпоративний університет IBM, філіали якого працюють у 55 країнах,
корпоративний університет Motorola, що має 99 підрозділів у 21 країні світу,
корпоративні університети корпорацій Coca-Cola, Disney, Ford Motor Company,
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General Electric, General Motors, Hewlett Packard, McDonald’s, Microsoft, RitzCarlton, Xerox тощо. За оцінками експертів загальні витрати на навчання
персоналу американськими компаніями сягають 160 млрд. доларів за рік.
Існують різні моделі корпоративних університетів (КУ), відповідно до
певного критерію: структурні моделі (за формою управління й підпорядкування):
1) централізована, коли корпоративний університет підзвітний лише одній особі,
2) децентралізована, за якої немає централізованого керівництва університетом,
3) федеральна, у якій поєднано принципи централізації та децентралізації;
організаційні моделі (за організаційно-правовими формами): 1) КУ перебуває у
повному управлінні корпорації, 2) КУ функціонує у формі партнерської співпраці
з традиційними університетами або бізнес-школами, 3) КУ діє під керівництвом
консалтингових компаній, 4) КУ існує у формі підрозділу традиційного
університету, 5) КУ функціонує як консорціум кількох компаній; стратегічноорієнтовані моделі (за стратегічною спрямованістю): КУ зорієнтовано 1) на
реалізацію бізнес-ініціативи, 2) управління змінами та інноваціями, 3) підготовку
лідерів (кадрового резерву), 4) розвиток бізнесу, 5) розвиток корпоративної
культури, 6) розвиток корпоративних компетентностей; змістові моделі (за
ієрархією навчальних програм): 1) модель «організаційна карта», в основу якої
покладено поділ програм за напрямами професійної спеціалізації та рівнями
складності; 2) модель «храм», що складається з базового навчального плану,
додаткових

крос-функціональних

програм,

програм

для

топ-менеджерів;

3) модель «піраміда», в якій критерієм здійснення процесу навчання є не
навчальний план, а цільова аудиторія; 4) модель «корпоративний пиріг», у якій не
надається пріоритету певним програмам підготовки.
Незважаючи на відмінність напрямів діяльності компаній, їхньої місії та
стратегічної мети, змісту й спрямованості навчання, усім корпоративним
університетам притаманні:
– логічно вибудована система внутрішньофірмового навчання, концепція та
методологія якої відповідає ідеології та стратегії розвитку корпорації;
– принципи, які покладено в основу їхнього функціонування: стандартизації
(наявність корпоративних професійних стандартів у розробленні навчальних
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програм, створення єдиної системи управління знаннями), неперервності,
гнучкості, проактивності (розвиток персоналу відповідає стратегічній меті
компанії), консолідації досвіду персоналу та його поширення, корпоративності,
інноваційності;
– базові функції: здійснення стратегічно спрямованого навчання та розвитку
персоналу, управління знаннями, збереження і трансляція корпоративної
культури, організація активного навчання, впровадження організаційних змін,
продукування інновацій, упровадження корпоративних стандартів, зміцнення
бренду корпорації, навчання роботи в команді, розвиток лідерства;
– диверсифікація навчальних програм, які варіюються в широкому
діапазоні: від професійного розвитку керівників найвищого рангу до розвитку й
підвищення кваліфікації кожного працівника та різнопрофільної підготовки
всього виробничо-збутового ланцюга компанії, у тому числі її постачальників і
покупців її товарів та послуг.
Зміст

розділу

викладено

в

таких

наукових

працях

автора:

Литовченко, 2017f; Литовченко, 2016l; Литовченко, 2016m; Литовченко, 2017c;
Литовченко, 2017h; Lytovchenko, 2016d; Литовченко, 2016b; Литовченко, 2016j;
Литовченко, 2017i; Литовченко, 2016i; Литовченко, 2016c; Литовченко, 2017j;
Литовченко, 2017m.
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РОЗДІЛ 5. АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО
НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В АМЕРИКАНСЬКИХ КОМПАНІЯХ
У розділі схарактеризовано андрагогічний підхід до навчання персоналу,
виявлено змістові особливості навчальних планів та програм корпоративного
навчання, проаналізовано форми, методи, технології навчання персоналу в
американських корпораціях, розкрито особливості підготовки андрагогічного
персоналу для системи корпоративної освіти у США.

5.1. Андрагогічний підхід до навчання персоналу в американських
корпораціях
Намагання корпорацій усіляко оптимізувати навчання своїх працівників
спонукає їх до постійного пошуку теоретичних і практичних знань, які можуть
допомогти повніше зрозуміти дорослого учня та всі умови, необхідні йому для
успішного навчання. Наукові дослідження в цьому напрямі почалися на початку
ХХ ст., і відтоді ціла низка науковців працюють над поясненням і теоретичним
обґрунтуванням різних аспектів навчання дорослих. За цей час розроблено різні
моделі навчання дорослих, проте необхідно зазначити, що в їхній основі лежать
андрагогічні принципи навчання, визначені провідним американським ученим
М. Ноулзом. Обґрунтована ним андрагогічна модель є найвідомішою в освіті
дорослих, найбільшим сегментом якої тепер є корпоративна освіта. Рей Бард
(Bard,1984), перераховуючи новаторські ідеї андрагогічної моделі М. Ноулза,
зазначає, що вона «…можливо, більше, ніж будь-який інший чинник, змінила
роль учня в освіті дорослих … Андрагогіка високо цінує життєвий досвід учня і
його потребу в самоспрямованості, мотивує учня до навчання, задовольняючи
його освітні потреби, залучає учня до вибору змістового наповнення програми та
керування навчальним процесом … Навчання протягом життя, компетентнісне
навчання, самоспрямоване навчання та контрактне навчання – усе це ідеї,
пов’язані з андрагогікою, які Малколм втілив у життя й розтлумачив нам» (с. x).
Андрагогічна модель М. Ноулза (Knowles, 1990) базується на шести визначених
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ним принципах навчання, що випливають з особливостей дорослого учня:
1) дорослим необхідно знати, у чому полягає для них цінність навчання і яку
користь вони від нього отримають; 2) доросла людина має самосвідомість
незалежної особистості, здатної до самоспрямованого навчання; 3) дорослий має
певний життєвий досвід, який повинен стати багатим джерелом та основою
навчання; 4) готовність дорослої людини до навчання безпосередньо пов’язана із
соціальними завданнями, що постають перед нею в процесі її розвитку; 5) дорослі
мають практикоорієнтований підхід до навчання й зацікавлені в негайному
застосуванні набутих знань; 6) мотивація дорослих до навчання зумовлена
переважно внутрішніми чинниками (с. 57–63).
Приєднуючись до думки Л. Лук’янової (2010) про те, що провідною
ознакою

моделі

є

діяльність

суб’єктів

навчального

процесу,

можемо

стверджувати, що основні концептуальні особливості андрагогічної моделі
М. Ноулза полягають у тому, що дорослий учень, завдяки рисам, які відрізняють
його від дитини, є суб’єктом навчання й відіграє провідну роль на всіх етапах
навчального

процесу:

створення

сприятливого

навчального

середовища,

визначення освітніх потреб, формулювання мети навчання, планування, реалізація
процесу навчання та оцінювання його результатів.
З подальшим розвитком досліджень у галузі освіти дорослих ученими
обґрунтовано інші моделі й теорії, які пояснюють навчання в дорослому віці.
Однією з найбільш відомих є модель Патриції Кросс (Cross, 1981), яку вона
називає «Характеристики дорослих як учнів» («Characteristics of Adults as Learners
– CAL») і в основі якої лежать дві змінні величини – особистісні характеристики,
які стосуються учня, й ситуаційні характеристики, що стосуються умов, у яких
відбувається навчання. До перших належать фізіологічні, психологічні й
соціокультурні характеристики, зокрема, самосвідомість учнів, які змінюються в
процесі набуття зрілості та з якими П. Кросс пов’язує їхню готовність до
навчання, здатність здійснювати самоспрямоване навчання. Щодо ситуаційних
характеристик, то науковець виокремлює дві з них, що кардинально відрізняють
умови навчання дорослих від умов навчання дітей: по-перше, дорослі, зазвичай,
навчаються на основі часткового завантаження (part-time learning), по-друге, вони,
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як правило, роблять це добровільно. Будуючи свою модель, П. Кросс враховує
сучасні дослідження в галузі геронтології та освіти дорослих, зокрема ті, що
стосуються проблем залучення учнів до процесу навчання, мотивації тощо.
Інша відома теорія навчання дорослих була обґрунтована Говардом
МакКласкі (McClusky, 1970), який назвав її теорією допустимої межі (Theory of
Margin). Вона базується на тому, що дорослість – це час росту, розвитку та змін. У
цей час доросла людина постійно шукає балансу між кількістю необхідної та
наявної в неї енергії. Науковець виводить формулу, за якою цей баланс, або
допустима в житті межа (Мargin), дорівнює співвідношенню життєвої ноші, чи
навантаження (Load), які поглинають енергію, й життєвої сили (Power), що дає
змогу витримувати це навантаження (M = L/P). І життєве навантаження, і життєва
сила залежать від зовнішніх чинників. Як стверджує Роберт Хіємстра (Hiemstra,
1993), зовнішнє навантаження зумовлене різними життєвими завданнями й
обов’язками в сім’ї, на роботі та в громаді. Внутрішнє навантаження зумовлене
життєвими очікуваннями людей (наприклад, устремліннями, бажаннями й
надіями на майбутнє). Життєва сила поповнюється з таких зовнішніх джерел, як
підтримка сім’ї, соціальні й економічні можливості, а також внутрішніх джерел,
зокрема, набутих умінь і навичок, досвіду тощо (c. 42). Теорія Г. МакКласкі
пов’язана з навчанням, оскільки, щоб упоратися із завданнями в процесі навчання,
доросла людина повинна мати певний баланс, або допустиму межу енергії, а
відтак вона мусить навчитися суміщати свої численні обов’язки й брак часу. Ця
теорія допомагає пояснити зміни в процесі розвитку особистості та зрозуміти
зв’язок між розвитком і навчанням (Merriam, Caffarella, 1999, с. 278)
Серед інших найбільш авторитетних теорій, які пояснюють навчання людей
у дорослому віці, – теорія майстерності Алана Нокса (Knox, 1980). Вона розглядає
мотиваційні аспекти навчання дорослих, і в її основі лежить розуміння того, що
зацікавленість у вдосконаленні майстерності сприяє підвищенню мотивації до
навчання, спонукає дорослих до активної участі в ньому. Ця теорія розглядає
проблеми оцінювання потреб, вибору навчальних ресурсів, визначення мети,
реалізації та оцінювання навчальної діяльності.
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Ще одна широко відома модель навчання дорослих належить Пітеру
Джарвісу (Jarvis, 1987), і в її основі лежить бачення ситуаційної зумовленості
навчання, а також розуміння досвіду як основного його чинника. Як зазначає
науковець, «усяке навчання починається з досвіду», але лише тоді, коли цей
досвід вимагає відповідної реакції (c. 63). Як і М. Ноулз та інші науковці,
П. Джарвіс обґрунтовує, що навчання відбувається тоді, коли перед людиною
постає ситуація (науковець називає її досвідом), до якої вона виявляється
неготовою і з якою не може впоратися. За словами вченого, саме ця
неспроможність упоратися з ситуацією стає основою навчання, спонукає учня
інтуїтивно, без жодного обдумування розпочати його. Відповідно до теорії П.
Джарвіса, досвід невід’ємний від соціального контексту, тобто всі ситуації, які
спонукають дорослу людину до навчання, є соціально зумовленими. Залежно від
конкретного досвіду (ситуації), людина може діяти різними способами (таких
учений налічує дев’ять), і не всі вони приводять до навчання. Ці можливі способи
дії П. Джарвіс (Jarvis, 1987) розглядає в ієрархічному порядку й обґрунтовує, що
деякі з них, зокрема три тих, які перебувають на найнижчому рівні, –
самовпевненість (presumption), ігнорування (non-consideration) та неприйняття
(rejection) – не приводять до навчання. Наступних три – дії на рівні підсвідомості
(preconscious), практика (practice) та запам’ятовування (memorization) – приводять
до нерефлексивного навчання. Останніх три – обдумування (contemplation),
рефлексивна практика (reflective practice) та дослідна діяльність (experimental
learning) – приводять до рефлексивного навчання, тому вчений називає їх
«вищими формами навчання» (с. 27). Таким чином, П. Джарвіс зосереджує
основну увагу на навчальній діяльності та соціальному контексті, у якому вона
відбувається і яким вона зумовлена.
Важливе значення для розуміння навчання дорослої людини також мають
теорії, які доводять, що його визначальним чинником є досвід тих, хто навчається
(емпіричні теорії, зокрема, теорія Д. Колба (Kolb,1984), обґрунтовують важливість
критичного осмислення досвіду, системи поглядів, переконань дорослої людини
(зокрема, теорія трансформаційного навчання Д. Мезіроу (Mezіrow, 1995).
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Оскільки корпоративне навчання, як складова освіти дорослих, базується на
засадах андрагогіки, вважаємо за необхідне розглянути особливості організації
процесу навчання в американських компаніях на основі андрагогічних принципів.
Зазначимо лише, що ми не будемо аналізувати форми, методи та технології
навчання, оскільки їм присвячено окремий параграф дисертації.
Як ми вже зазначали, успішність процесу навчання дорослих насамперед
залежить

від

того,

наскільки

він

відповідає

потребам

учнів,

тому

в

корпоративному середовищі процес навчання починається з визначення потреб.
Цей етап особливо актуальний, оскільки лише на основі розуміння навчальних
потреб працівників тренери розробляють спеціалізовані програми, значно
ефективніші в забезпеченні персоналу всіма необхідними знаннями, уміннями й
професійними навичками, порівняно зі стандартними програмами, які можна
купити на ринку освітніх послуг. Від правильного визначення навчальних потреб
залежать розробка та реалізація процесу навчання, результати навчання та
підходи до їхнього оцінювання, виявлення організаційних чинників сприяння чи
перешкоджання ефективності навчання. Виокремлюють три способи визначення
навчальних потреб (Salas, Cannon-Bowers, 2001):
– аналіз основних функціональних обов’язків та необхідних для їхнього
виконання компетентностей. Такий аналіз, на відміну від простого опитування
працівників щодо їхніх потреб у навчанні, дає змогу точно визначити, чого саме
їм необхідно навчитися, та визначати стандарти в навчанні;
– аналіз організаційних аспектів, який визначає пріоритети в навчанні,
готовність організації до здійснення процесу навчання, узгодження навчання зі
стратегічними завданнями організації, створення сприятливого навчального
середовища;
– визначення кола осіб, які найбільше потребують навчання. За наявності
необмежених ресурсів доцільно навчати всіх працівників, але, якщо ресурси
обмежені, навчання повинно насамперед надаватися тим працівникам, у яких
виявлено

найбільшу

компетентностями.

розбіжність

між

наявними

та

необхідними
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Перед початком навчання працівників необхідно підготувати до нього. Для
цього тренери проводять із ними бесіди й пояснюють, у чому полягає цінність
навчання для їхньої роботи, як і чого вони будуть навчатися та яких результатів
від них очікують.
Наступним етапом після визначення потреб є формулювання мети й завдань
навчання, які, відповідно до потреб учнів, можуть стосуватися емоційної
(affective), поведінкової (behavioral) та когнітивної (cognitive) сфер (Newstrom,
1975; Simon, Werner, 1996; Brophy, 1987). Емоційні потреби стосуються ставлень,
установок, почуттів та уподобань учнів; поведінкові потреби – набуття умінь та
навичок, необхідних для виконання функціональних обов’язків; когнітивні
потреби – розуміння змістового наповнення програми.
Досягнення завдань навчання безпосередньо пов’язане з мотивацією
працівників до активної участі в навчальній діяльності. Мотивацію тлумачать як
спрямованість, зусилля, зацікавленість та наполегливість, які учні виявляють до,
протягом та після навчальної діяльності (Tannenbaum, Yukl, 1992). Джіер Брофі
(Brophy, 1987) звертає увагу на внутрішню й зовнішню мотивацію учнів та
стверджує, що внутрішня мотивація, завдяки підвищенню інтересу та збільшенню
задоволення від навчання, сприяє досягненню завдань, що належать до емоційної
сфери. Зовнішня мотивація пов’язана з досягненням завдань, які належать до
поведінкової сфери і спрямовані на набуття необхідних професійних навичок та
вмінь. Проблема мотивації учня як одного з основних андрагогічних принципів
навчання посідає важливе місце в корпоративній освіті. У наш час прийшло
розуміння важливості такої мотивації, а також того, що кожен працівник повинен
мати свій стимул і від його ставлення до навчання значною мірою залежить, яких
результатів він досягне.
Одне з найважливіших досліджень, які сприяли зміні ставлення компаній до
своїх працівників, було здійснене в 1920-х роках Елтоном Майо (Mayo, 2003),
який довів, що мотивацією працівників слугують не лише матеріальні стимули,
що поведінка працівників та продуктивність їхньої роботи насамперед
визначаються соціальними відносинами (social relationships) в колективі та
задоволенням від роботи. Його дослідження, відоме під назвою Hawthorne Studies,
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здійснене на заводі Hawthorne plant компанії Western Electric у Чикаго,
знаменувало початок переходу в менеджменті від класичного підходу (classical
approach) до підходу з позиції людських відносин (human relations approach),
напряму в теорії менеджменту, який розглядає нематеріальні стимули як
основний чинник підвищення продуктивності праці.
Учені (Ginsberg, Wlodkowsld, (2000) стверджують, що для підвищення
мотивації працівників до навчання необхідно чотири умови: 1) атмосфера
взаємної поваги й підтримки в навчальному колективі; 2) створення позитивного
ставлення до навчання; 3) залучення працівників до активної участі в процесі
навчання; 4) допомога їм в усвідомленні цінності навчання й підтримка
впевненості в тому, що вони здатні досягати високих результатів.
Джон Келлер (Keller, 1983) розробив мотиваційну модель ARCS, що
передбачає підвищення мотивації працівників до навчання в чотири етапи, які
автор визначає як увагу (аttention), актуальність (relevance), упевненість
(confidence) та задоволення (satisfaction). Мета першого етапу – привернути увагу
учня. Для цього необхідно пробудити його інтерес, використовуючи ефект
несподіванки та новизни, а також стимулювати допитливість, ставлячи йому
складні запитання та формулюючи проблеми, які необхідно розв’язувати.
На другому етапі працівникові необхідно показати, у чому полягає
актуальність, доцільність чи необхідність навчання. Для цього Д. Келлер (Keller,
1983) пропонує шість методів під такими назвами: 1) досвід (працівнику
необхідно розповісти, яким чином у процесі нової навчальної діяльності будуть
використовуватися його навички та вміння, адже найкращих результатів можна
досягти тоді, коли навчання будується на знаннях і вміннях, якими він уже
володіє); 2) цінність на теперішній час (працівнику необхідно пояснити, яку
користь становить для нього навчання на теперішній час); 3) користь на майбутнє
(визначити, яку користь зазначена навчальна діяльність може принести
працівнику в майбутньому); 4) відповідність потребам (працівник повинен
розуміти, яким чином навчання відповідає його потребам); 5) моделювання
(працівнику необхідно пояснити, чого від нього очікує тренер); 6) вибір (учням
необхідно дозволити використовувати різні методи в навчанні).
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Третій етап моделі спрямований на підтримку впевненості працівників у
своєму успіху, адже відчуття контролю за своєю навчальною діяльністю значно
покращує її результати, а відчуття неможливості досягнення мети навчання,
навпаки, виступає чинником демотивації. І, нарешті, останній етап підвищення
мотивації повинен забезпечити у працівника почуття задоволення від навчання та
його результатів, розуміння того, яку користь він отримає від набутих знань та
вмінь. Отже, мотивація важлива на етапі підготовки до навчальної діяльності, під
час навчання та в ході закріплення його результатів на робочому місці – під час
виконання службових обов’язків, а отже, її необхідно підвищувати на всіх етапах
процесу навчання в організаціях.
Ефективність цього процесу значною мірою визначається належною
організацією решти його етапів, які відбуваються після визначення освітніх
потреб, зокрема, планування та реалізації, пов’язаних із вибором форм, методів,
засобів та умов навчання. Р. Ноу та Д. Колкіт (Noe, Colquitt, 2002) визначили
характеристики ретельно розробленого процесу навчання: (а) учні розуміють
мету, завдання та очікувані результати; (б) зміст важливий для учнів, а приклади,
вправи та завдання безпосередньо пов’язані з їхньою роботою; (в) учні
забезпечені всіма необхідними засобами навчання; (г) учні навчаються в
безпечному навчальному середовищі; (д) учні отримують зворотний зв’язок від
тренерів, спостерігачів, колег, а також за допомогою засобів оцінювання
результатів, що містяться в самих завданнях; (е) учні мають змогу спостерігати
один за одним та співпрацювати один з одним; (є) навчальна програма ефективно
координується.
Ретельно розроблена стратегія навчання дає змогу, по-перше, передавати
учням інформацію, яку їм необхідно знати; по-друге, демонструвати їм моделі
бажаної поведінки, психологічні установки; по-третє, закріплювати необхідні
знання, уміння та навички; по-четверте, забезпечувати зворотний зв’язок, завдяки
якому учні можуть порівнювати свої успіхи з успіхами інших, а отже, розуміти, у
яких напрямах слід удосконалюватися (Salas, Cannon-Bowers, 2001).
Важливим завершальним етапом процесу навчання в корпораціях є
оцінювання результатів (training evaluation), що дає змогу компаніям визначати
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ефективні й неефективні сторони його організації та, відповідно, вносити
необхідні зміни й корективи з метою подолання недоліків. К. Крейгер та ін.
(Kraiger, Ford, & Salas, 1993) тлумачать оцінювання результатів як систематичний
збір даних, які дають відповідь на запитання про те, чи вдалося досягти мети
навчання і чи досягнення цієї мети привело до підвищення ефективності праці.
Зазначені науковці, зокрема, зазначають, що навчання – це багатовимірне
поняття, яке містить емоційну (affective), поведінкову (behavioral) та когнітивну
(cognitive) складові, отже, питання про те, чи досягнуто мети навчання,
передбачає вимірювання різних видів результатів, а саме змін в обсязі знань
працівників (чи він збільшився), у їхній кваліфікаційній поведінці (skilled
behavior) (чи підвищився рівень володіння професійними навичками й уміннями),
у самоефективності (self-efficacy) (чи відбулися позитивні емоційні зміни).
З-поміж різних способів оцінювання результатів найбільш поширений
метод

ієрархії

Кіркпатріка

(Kirkpatrick’s

hierarchy)

(Kirkpatrick,

1994),

розроблений у середині минулого століття у відповідь на практичні потреби
корпоративного середовища. Д. Кіркпатрік запропонував послідовне оцінювання
навчальних програм на чотирьох «рівнях» за допомогою визначення таких
параметрів:
– реакцій учнів (наскільки працівникам сподобалося навчання);
– рівня їхніх знань (засвоєних принципів, фактів, навичок та вмінь);
– поведінкових змін (які стосуються роботи і є результатом навчання);
– результатів навчання (очевидних його наслідків, наприклад, зростання
прибутків, зменшення кількості помилок тощо).
У контексті дослідження андрагогічних засад корпоративного навчання на
окрему

увагу

заслуговує

розгляд

такого

важливого

його

аспекту,

як

самоспрямоване навчання (self-directed learning) працівників, оскільки, особливо з
розвитком електронного навчання, практика самостійного планування й реалізації
працівником процесу свого навчання набуває все більшого поширення.
Самоспрямоване навчання – один із «ключових елементів, на яких базується
андрагогічна модель» (Knowles, 1984, с. 420). Воно здійснюється на основі
андрагогічних принципів і розглядається провідними науковцями в освіті
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дорослих, зокрема М. Ноулзом (Knowles, 1975), С. Брукфілдом (Brookfield, 1982),
Р. Брокетом та Р. Хіємстрою (Brockett, & Hiemstra, 1991), Ш. Мерріам та
Р. Каффареллою (Merriam, Caffarella, 1999), як процес, у якому учень бере на себе
основну відповідальність за визначення своїх потреб у навчанні, формулювання
мети, планування, реалізацію та оцінювання навчальної діяльності. Як свідчать
результати досліджень Аллана Тафа (Tough, 1979), одного з перших дослідників
цього напряму, коли дорослі беруться вивчати щось самостійно (без учителя),
вони надзвичайно самоспрямовані, оскільки навчання в дорослому віці невід’ємне
від розвитку самоспрямованості та незалежності учня («дорослі мають глибоку
психологічну потребу бути самоспрямованими») (Knowles, 1980, c. 43).
Отже, цілком природно, що сучасні компанії вимагають від своїх
працівників високого рівня самоспрямованості, і, хоча змістове наповнення
програми чи курсу визначається відповідними структурами компанії, учні мають
змогу вивчати матеріал самостійно, у зручному для себе режимі й темпі. Тренери
можуть виступати в ролі фасилітаторів, зокрема оцінювати досягнення учнів чи
відповідати на запитання, проте вони не здійснюють викладання в традиційному
розумінні й не контролюють процес навчання, який спрямовується самим учнем.
Так, С. Боєр і Б. Ламберт (Boyer, & Lambert, 2008) наводять приклад
самоспрямованого навчання працівників служби збуту, яке може передбачати
читання газет та інших публікацій у сфері торгівлі, розмови з експертами, пошук
інформації в Інтернеті тощо. Для самоспрямованого навчання компанія може
забезпечувати працівників служби збуту базами даних, навчальними курсами,
семінарами, проте відповідальність за навчання покладається на працівників.
Компанії організовують семінари з підготовки до самоспрямованого навчання,
самоуправління тощо (Noe, 2010).
Організація

процесу самоспрямованого навчання

в корпоративному

середовищі здійснюється за такими основними етапами: 1) аналіз основних
функціональних обов’язків та необхідних компетентностей для визначення
основної мети навчання; 2) написання особистісноорієнтованих завдань, що
випливають з мети. Оскільки немає викладача, завдання повинні бути дуже
детальними й зазначати, яка інформація є важливою, що учень повинен робити і
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які знання, вміння й навички повинен опанувати; 3) розроблення змісту
навчально-методичного комплекту (у формі текстів, відео тощо), а також
визначення засобів його передачі (у паперовому вигляді чи з допомогою
комп’ютерних та Інтернет-технологій); 4) розбивка змісту на невеликі блоки, що
містять завдання, які необхідно виконати, засоби оцінювання учнем результатів
свого навчання та тренувальні вправи; 5) розробка пакету оцінювання, що
складається з оцінювання успіхів учня та оцінювання самого навчальнометодичного комплекту, яким він користувався, з погляду його доступності,
зручності, сучасності, функціональності (Warr, Bunce, 1995; Hatcher, 1997; Noe,
2010).
Широке використання самоспрямованого навчання в корпоративному
середовищі пояснюється різними чинниками. По-перше, за результатами
досліджень, люди, які беруть на себе ініціативу у своєму навчанні, засвоюють
матеріал краще і в більшому обсязі, ніж ті, хто пасивно чекає, доки їх навчать. Подруге, воно сприяє розвитку здатності людини приймати рішення, виявляти
ініціативу, брати на себе відповідальність за своє життя. Але найважливіше те, що
воно запобігає «майбутньому шоку», пов’язаному з тим, що «ми вступаємо в
дивний новий світ, єдиною стабільною ознакою якого буде швидка зміна»
(Knowles, 1975, с. 15).
На основі здійсненого аналізу можемо стверджувати, що ефективність
корпоративного навчання та розвитку персоналу в американських компаніях
забезпечується дотриманням принципів навчання, які ми класифікували як
загальні, андрагогічні та спеціальні. До загальних принципів, що є визначальними
в організації процесу навчання належать: принцип науковості, відповідно до
якого факти, положення, закономірності, що вивчаються, повинні бути науково
обгрунтованими; принцип системності, що передбачає системність у роботі всіх
суб’єктів процесу навчання; принцип свідомості й активності, який відображає
осмислений, свідомий, творчий підхід працівників компаній до опанування знань;
принцип інтеграції теорії і практики, який ґрунтується на об’єктивних зв’язках
між наукою й виробництвом; принцип випереджального навчання, за яким рівень
компетентності працівника повинен випереджати поточні потреби виробництва.
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В основу андрагогічних принципів покладено особливості навчання
дорослої людини. Це – принцип пріоритетності самостійного навчання, який
забезпечує можливість самостійного опанування навчального матеріалу; принцип
актуалізації результатів навчання, який передбачає невідкладне використання в
роботі знань, умінь та навичок, набутих у процесі навчання; принцип
варіативності, відповідно до якого вибір змісту й технологій навчання
визначається віковими особливостями учнів, їхніми індивідуальними здібностями
та рівнем розвитку, профілем навчання; принцип гнучкості, який передбачає
різноманітність форм навчання, їхню гнучкість у реалізації освітнього процесу
дорослої людини в умовах сучасного виробництва; принцип контекстності
навчання, що забезпечує зв’язок набутих теоретичних знань із професійною
діяльністю того, хто навчається; принцип елективності, який означає, що учень
має певну свободу вибору мети, змісту, технологій, ресурсів, часу, тривалості й
місця навчання; принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії, який передбачає активну
співпрацю того, хто навчає з тим, хто навчається, їхні партнерські стосунки,
рефлексивний підхід до навчальної діяльності.
Спеціальні принципи враховують спрямованість корпоративного навчання
на досягнення стратегічної мети компанії. У цій групі ми виокремлюємо принцип
єдності бізнесового та освітнього середовища, оскільки саме бізнес формує той
соціокультурний простір, який є зоною взаємодії суб’єктів освітніх процесів;
принцип корпоративності, який наголошує на відданості інтересам корпорації;
принцип

комплементарності,

який

відображає

взаємопов’язок

та

взаємодоповнюваність корпоративного навчання й розвитку організації; принцип
проактивності, який розглядає навчання як свідомий процес, що передбачає
проектування організаційних змін з метою передбачення змін зовнішнього
середовища; принцип інноваційності, який забезпечує використання інноваційних
підходів і технологій, орієнтацію на постійне їх удосконалення й розвиток. Ці
принципи тісно пов’язані та взаємозумовлені, з їх урахуванням здійснюється
освітній процес у американських корпораціях: від визначення освітніх потреб
корпорації та її працівників до розроблення спеціалізованих навчальних програм,
реалізації їх та оцінювання їхніх результатів.
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Отже, організація процесу навчання в американських компаніях базується
на

андрагогічних

засадах.

Завдяки

своїй

самосвідомості,

здатності

до

самоспрямованого навчання, багатому життєвому й професійному досвіду,
внутрішній мотивації, практикоорієнтованому підходу до навчання, працівники
компанії як дорослі учні є активними суб’єктами процесу навчання на всіх етапах
його організації та реалізації.

5.2.

Змістові

особливості

навчальних

планів

та

програм

корпоративного навчання
Сучасний етап розвитку корпоративної освіти у США характеризується
значним розширенням змістового спрямування курикулумів, що зумовлено
новими викликами, які постають перед нею в наш час, передусім посиленням ролі
промисловості та бізнесу в соціально-економічному й політичному житті нації, а
також необхідністю забезпечення всебічного розвитку особистості сучасного
працівника, здатного ефективно працювати в нових умовах. Спектр спрямування
корпоративних програм за своєю широтою поступається спектру програм
традиційних навчальних закладів, проте він також характеризується широким
діапазоном – від навчання англійської мови та основ математики до
бакалаврських та магістерських програм у різних галузях знань.
Найважливіша відмінність корпоративних освітніх програм від програм
традиційних навчальних закладів відображена в їхній основній меті, яка, як
зазначає Д. Мейстер (Meister, 1998b), полягає в тому, щоб комунікувати операції,
цінності та бачення компанії всім її працівникам. Інноваційне корпоративне
навчання «спрямоване на підвищення ефективності організації шляхом впливу на
світоглядні позиції та поведінку працівників» (Tannenbaum, Dupuree-Bruno, 1994,
с. 172). Щоб досягти своєї основної мети, корпоративні освітні програми повинні:
1. мати чітку змістову спрямованість;
2. інтегрувати та координувати всі поставлені завдання;
3. визначати стандарти, за якими їх будуть оцінювати;
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4. визначати процедури оцінювання підвищення ефективності роботи,
досягнутої в результаті навчання;
5. повторювати всі вищезазначені кроки доти, поки не буде досягнуто
підвищення ефективності на постійній основі (English, 1987, c. 6).
Розглянемо п’ять основних змістових блоків корпоративних програм, які у
своєму звіті під назвою «Corporate classrooms: The learning business», зробленому в
1985 р. на замовлення Фонду Карнегі, виокремлює Нелл Юріх (Eurich, 1985), а
саме: навчання базових навичок та вмінь, підготовка менеджерів та керівного
персоналу, вивчання науки й технологій, продажі та обслуговування клієнтів,
загальна освіта. Навчання базових навичок та вмінь спрямоване на подолання
недоліків середньої освіти, які особливо виразно виявляються на робочому місці.
У цьому контексті науковець також привертає увагу до проблеми тих, хто не
здобув повної середньої освіти, наприклад, через те, що кинув школу, а також
представників національних меншин, іммігрантів, які щойно приїхали до країни й
не встигли опанувати англійську мову. Організації приймають на роботу такий
контингент працівників із різних причин, у тому числі й через вимоги
законодавства та прагнення дати їм можливість соціалізуватися. Базові навички та
вміння, відповідно до доповіді «Базові навички та вміння робочої сили у США»
(“Basic Skills in the U.S Work Force”), мають досить широке тлумачення. Крім
володіння основами читання, письма й арифметики, до них належать знання
природничих наук на рівні середньої школи, уміння й навички говоріння,
сприйняття на слух, критичного мислення. Усі вони необхідні на робочому місці,
оскільки без них працівник не може чітко ставити запитання, виконувати
інструкції, робити логічні висновки.
Другий блок, присвячений підготовці менеджерів та керівного персоналу, є
одним із найбільших у корпоративних курикулумах. Зміст програм підготовки
менеджерів у різних компаніях істотно не відрізняється, незалежно від профілю
їхньої роботи, оскільки, якими б не були кінцеві продукти чи послуги, що
виробляють чи надають компанії, певні функції менеджменту насправді є
однаковими. Як зазначає Н. Юріх (Eurich, 1985), навчання менеджменту – це
лінійний процес, який починається з першого й найпростішого завдання,

333

пов’язаного з управлінням, і продовжується як навчання керівників найнижчої,
середньої та найвищої ланок. Науковець наголошує, що змістова структура
програм підготовки менеджерів є найбільш логічною й послідовною в усьому
корпоративному навчанні. Ці програми можна розподілити за чотирма основними
напрямами:
– управління часом – основна увага зосереджується на розвитку вмінь
ефективно використовувати робочий час на виробництві;
– управління людьми – основні курси стосуються атестації працівників,
командоутворення,

мотивування

працівників,

управління

конфліктами,

розв’язання проблем тощо;
– управління виробництвом та операціями, у якому можна виокремити
спільні для компаній різного профілю діяльності курси, зокрема такі, які
стосуються основ менеджменту, збору та аналізу даних, навчання методів
забезпечення якості, запровадження змін тощо. Зазначимо, що курикулуми
навчання топ-менеджменту мають істотні відмінності від курикулумів навчання
менеджерів нижчих ланок. Поряд із навчанням корпоративної культури,
стратегічного планування, ухвалення рішень вивчаються проблеми більш широкої
спрямованості, серед яких державна політика, вплив зовнішніх факторів, державні
відносини, міжнародна політика, етика, корпоративна відповідальність (Eurich,
1985).
Третій блок, присвячений вивчанню науки й технологій, у сучасних умовах
інформаційної економіки набуває пріоритетного значення. Технологізація та
інформатизація всіх сфер економіки й життя суспільства вимагає постійного
оновлення знань працівників у сфері інформаційних технологій та неперервного
спеціалізованого технічного навчання, безпосередньо пов’язаного зі сферою
діяльності організації. Технічне навчання реалізується в широкому діапазоні: від
програм рівня середньої школи до програм постдокторського рівня.
Четвертий блок, присвячений продажам та обслуговуванню клієнтів, разом
із технічним навчанням та навчанням менеджменту, є в компаніях різних
профілів, не лише тих, які належать до сфери обслуговування. Це зумовлено
насамперед тим, що функція продажу та обслуговування клієнтів наявна в
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більшості компаній. Таке навчання протягом тривалого часу є частиною
корпоративної освіти, проте із входженням до інформаційної економіки воно не
лише значно розширилося в обсягах, а й змінило свої структурні та змістові
характеристики. Революція в мікроелектроніці, яка розпочалась у 1960-х роках, та
розповсюдження комп’ютерів, з одного боку, зумовили появу на ринку все
більшої кількості «розумних» товарів, а з іншого – дали потужний поштовх до
розвитку навчання як для працівників компаній, так і для їхніх клієнтів. Разом з
тим відбулась іще одна важлива зміна: компанії почали брати з клієнтів плату за
навчання замість того, щоб закладати її у вартість товару.
П’ятий блок – загальна освіта – пов’язаний з особистим та професійним
розвитком працівників. Філософія сучасних корпоративних програм передбачає
взаємозв’язок та взаємозумовленість цих двох процесів, тому є багато різних
курсів як для штатних, так і для позаштатних працівників. До таких, наприклад,
належать ознайомлювальні навчальні курси (orientation courses), які проводяться
для персоналу всієї компанії та ознайомлюють із політикою й метою корпорації,
освітніми можливостями та їхніми перевагами для працівників. Багато загальних
курсів стосуються навчання ведення ділового листування, здійснення кроскультурної комунікації, встановлення міжособистісних взаємин тощо (Eurich,
1985).
З урахуванням того, що змістова складова корпоративного навчання
постійно оновлюється відповідно до швидкозмінних вимог організацій та їхніх
працівників, проаналізуємо, як змінилося змістове спрямування корпоративних
навчальних програм за майже тридцять років, після того, як Н. Юріх об’єднав їх у
п’ять попередньо розглянутих нами блоків. Важливо наголосити, що сучасні
компанії забезпечують як програми загального спрямування, орієнтовані на всіх
працівників

компанії,

так

і

спеціалізовані

програми

вузькопрофільного

спрямування, необхідні для підвищення ефективності роботи персоналу. Головна
загальнонаціональна організація в галузі професійної освіти, Американське
товариство навчання й розвитку (American Society for Training & Development –
ASTD), нещодавно перейменована на Асоціацію розвитку талантів (Association of
Talent Development – (ATD)), виокремлює дванадцять основних змістових
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напрямів програм корпоративного навчання, спільних для всіх галузей економіки
США, а також ранжує їх за кількістю учасників (Див. табл. 5.2.1) (2013 State of the
industry report, 2013c).
Таблиця 5.2.1
Рейтинг програм корпоративного навчання за змістовим спрямуванням
відповідно до відсотка учасників у 2012 р. (2013 State of the industry report, 2013c).
Підготовка менеджерів
14 %
Правила поведінки, регламентовані нормами права
11 %
Виробничі процеси та операції компанії
10 %
Спеціалізоване професійне навчання
10 %
Продажі
9%
Підготовка нових працівників
7%
Інформаційні технології
7%
Навички міжособистісного спілкування
6%
Навчання керівників найвищої ланки
6%
Обслуговування клієнтів
6%
Базові навички й уміння
5%
Інші (знання про якість, продукцію компанії)
9%
Як бачимо з таблиці, найбільшими за чисельністю учасників є програми:
– підготовки менеджерів, до яких залучають не лише менеджерський
персонал, а й широке коло інших працівників, оскільки володіння управлінськими
навичками високо цінується в кожному працівникові в сучасному бізнесовому
світі. Крім того, великі компанії намагаються формувати управлінський резерв
заздалегідь;
– навчання правил поведінки, регламентованих нормами права, яке також
передбачає вивчення політики та регулятивних документів компаній. Чисельність
учасників

цих

програм

зумовлюється

їхньою

обов’язковістю

для

всіх

працівниками компанії.
Останніми в цьому рейтингу напрямами корпоративних програм є:
– навички міжособистісного спілкування
– навчання керівників найвищої ланки;
– обслуговування клієнтів;
– базові вміння й навички (Див. табл. 5.2.2) (2013 State of the industry report,
2013c).
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Таблиця 5.2.2
Поширення програм корпоративного навчання за змістовим спрямуванням
відповідно до відсотка учасників у 2012 р. (2013 State of the industry report, 2013c).
Змістові спрямування програм із
найбільшим відсотком учасників
Змістові спрямування програм із
найменшим відсотком учасників

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Підготовка менеджерів
Навчання правил поведінки,
регламентованих нормами права
Навички міжособистісного спілкування
Навчання керівників найвищої ланки
Обслуговування клієнтів
Базові вміння й навички

Звернімо увагу, що, хоча сумарно два зазначені вище найбільш поширені
змістові напрями становлять чверть контенту сучасних навчальних програм,
найбільш пріоритетним у корпоративному середовищі є професійне навчання,
безпосередньо пов’язане зі сферою діяльності організації, зокрема, виробничі
процеси та операції, спеціалізоване професійне навчання (відповідно до сфери
діяльності компанії), продажі, підготовка нових працівників, обслуговування
клієнтів (разом їх вивчають 42 % працівників).
Зазначимо, що програми трьох зазначених вище найменш поширених
змістових напрямів вивчають лише 17 % працівників, але низький відсоток
чисельності учасників не обов’язково означає, що таке навчання менш важливе
для організацій. Наприклад, той факт, що навчання керівників найвищої ланки
охоплює лише 6 % працівників, пояснюється лише низькою чисельністю цього
контингенту в компаніях.
Отже, з нашого погляду, чисельність учасників є, хоча й дуже важливим,
проте не єдиним показником важливості конкретного виду навчання для
організацій. Слід також розуміти думку самих організацій щодо того, яке
навчання є для них найбільш пріоритетним, тому розглянемо результати
досліджень тієї ж організації (ATD, раніше – ASTD), отримані в штаті Айова. У
цілому дослідження стосується тенденцій розвитку корпоративної освіти і
проводиться зазначеною організацією в цьому штаті щорічно, починаючи з
2007 р., проте для нас важливі результати опитування, у якому компанії
визначають пріоритетність змістових напрямів програм у 2016 – 2017 рр. Як
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бачимо на рисунку 5.2.1, більшість компаній (71,01 %) вважають найбільш
пріоритетною для себе підготовку лідерів. Двома наступними найважливішими
пріоритетами були спеціалізоване професійне навчання й підготовка нових
працівників (для 65 % та 58 % компаній, відповідно) (2016 – 2017 Trends in talent,
2016).
Підготовка лідерів

71,0%

Спеціалізоване професійне навчання

65,2%

Підготовка нових працівників

58,0%

Правила поведінки, регламентовані нормами
права

37,7%

Правила безпеки на виробництві

26,1%

Обслуговування клієнтів

20,3%

Вивчення продуктів та послуг компанії

20,3%

Продажі

15,9%

Використання технологій

16,0%

Розвиток ділових рис

13,0%

Ведення документації виробничих процесів

12%

Комп'ютерне навчання

8,7%

Демонстрація цінності навчання в компанії

8,7%

Ділове письмо

Інше

3,0%
13%
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Рис. 5.2.1. Пріоритетність змістових напрямів програм для компаній у штаті
Айова у 2016 – 2017 рр.
У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу найбільш популярна
тематика програм корпоративного навчання. На рис. 5.2.2 показано п’ятнадцять
найбільш популярних тем, які у 2017 р. планують вивчати не менше 25 %
компаній Айови, визначених у звіті ATD (2016 – 2017 Trends in talent, 2016).
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Управління змінами

25%

Навички міжособистісного спілкування

25%

Кар'єрне зростання

25%

Побудова взаємин у колективі

25%

Виконання виробничих завдань

27%

Управління продуктивністю праці

27%

Самосвідомість та емоційна чуйність

27%

Навчання нових управлінців управлінських
навичок

29%

Вирішення конфліктних ситуацій

30%

Залучення працівників

33%

Підзвітність

35%

Зворотний зв'язок між менеджером і
працівником
Розвиток навичок лідерства в лідерівпочатківців

35%
38%

Коучинг

43%

Орієнтація нових працівників

43%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Рис. 5.2.2. Найбільш популярна тематика корпоративного навчання в Айові
у 2017 р.
У додатку Р наводимо більш повний перелік тем корпоративного навчання,
які компанії штату Айова планували для вивчення в 2017 р.
Також вважаємо за доцільне окремо розглянути зміст комп’ютерного
навчання в американських компаніях. Як показують результати опитування,
найбільш поширеною є програма Excel, яку вважають за потрібне вивчати у
2017 р. 58,1 % організацій. Наступні за популярністю програми – Outlook, Word та
PowerPoint (їх обирають 45,2 %, 35,5% та 32,3% компаній, відповідно). У
компаніях також вивчають цілу низку інших комп’ютерних програм, основні з
яких показано на рисунку рис. 5.2.3 (2016 – 2017 Trends in talent, 2016).
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Рис. 5.2.3. Комп’ютерні програми, які вважаються доцільними для вивчення
в американських компаніях у 2017 р.
Ми проаналізували навчальні плани та програми провайдерів корпоративної
освіти у США (Kettering University корпорації General Motors, Disney University
компанії Disney, Інституту розвитку потенціалу, що належить МВФ, Технічного
освітнього центру, Навчального центру та Дослідницько-технологічного центру
корпорації General Electric, Центру лідерства компанії Boeing, Fordstar University
компанії Ford Motor, Caterpillar University компанії Caterpillar, Motorola University
компанії Motorola, Coca-Cola Institute компанії Coca-Cola та ін.).
Розглянемо їхні особливості на прикладі корпоративного університету
компанії General Motors, що системно займається навчанням своїх працівників із
1919 р., коли нею було засновано School of Automotive Trades, яка в 1927 р.
перетворилася на General Motors Institute, а з 1998 р. називається Kettering
University (на честь видатного інженера-винахідника Чарльза Кеттерінга).
Зазначимо, що цей університет вважається одним із найкращих в Америці,
посівши, наприклад, у 2015 р. чотирнадцяте місце в країні в рейтингу всіх
інженерних університетів, які не надають PhD програми, і четверте місце – в
рейтингу програм у галузі механічної інженерії. Крім сертифікованих програм
(certificate programs), які називаються «Світове лідерство» (Global Leadership),
«Зелений бізнес» (Green Business), «Інженерія систем охорони здоров’я»
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(HealthCare System Engineering), «Управління системами охорони здоров’я»
(HealthCare Systems Management), «Управління систем постачання» (Supply Chain
Management), має акредитовані програми бакалаврського та магістерського рівнів.
(У додатку С наведено вимоги до програм ступеня бакалавра та магістра в
Kettering University). У 2013 – 2014 н. р. в Kettering University налічувалось п’ять
магістерських програм (Graduate Catalog 2013 – 2014, 2013) (більш детальну
інформацію про них подано в додатку Т): 1. Магістр ділового адміністрування
(Master of Business Administration – MBA); 2. Магістр інженерних наук (Master of
Science in Engineering – MSEN); 3. Магістр наук у галузі інженерного
менеджменту (Master of Science in Engineering Management – MSEM); 4. Магістр
наук у галузі економічного виробництва (Master of Science in Lean Manufacturing –
MSLM); 5. Магістр наук у галузі управління операціями (Master of Science in
Operations Management – MSOM).
Зазначимо, що обсяг і зміст усіх зазначених програм абсолютно ідентичний,
незалежно від того, яку форму навчання обирає студент: аудиторну чи
дистанційну з використанням DVD, Online video streaming, Internet/Web,
Blackboard.
Розглянемо
спеціальністю

програму

підготовки

«автотранспортні

магістрів

системи»,

яку

інженерних
пропонує

наук

за

механіко-

машинобудівний факультет університету. Ця програма будується на основі
бакалаврської програми в галузі інженерії і передбачає поглиблене вивчення
певних технічних дисциплін. Програма ставить за мету, щоб усі студенти
поглибили свої знання, уміння та навички в цих галузях відповідно до їхньої
особистої професійної мети; були краще підготовлені до просування на вищі
керівні посади; розвивали вміння працювати в галузі інженерії до завершення
своєї професійної діяльності, не припиняючи самоспрямованого навчання та
професійного розвитку.
Спеціальність «автотранспортні системи» призначена для тих, хто бажає
поглибити знання інженерних операцій різних систем автомобілів. Пропонується
ціла низка курсів – від вивчення деталей двигунів та коробок двигунів до
проектування засобів безпеки й комфорту. Із запропонованого переліку студенти
обирають курси, які найкраще відповідають їхнім особистим та професійним
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потребам. Обсяг цієї магістерської програми передбачає 40 кредитних годин
навчання (1 кредитна година – це 15 аудиторних годин), обов’язкові курси й
курси вільного вибору.
Обов’язкових курсів усього два:
– ознайомлювальний вступний курс (Graduate Orientation), спрямований на
акліматизацію студентів та ознайомлення їх із ресурсами університету;
– інженерна математика.
Курси вільного вибору діляться на дві групи, із кожної з яких студенти
повинні вибрати по чотири відповідно до своїх потреб (Див. табл. 5.2.3).
Таблиця 5.2.3
Курси вільного вибору студентів у Kettering University
Група 1
Наука й інженерія паливних батарей
(Fuel Cell Science & Engineering)
Вступ до двигунів внутрішнього згорання
та автотранспортних енергосистем
(Introduction to Internal Combustion Engines
& Automotive Power Systems)
Автотранспортні енергосистеми
(поглиблено) Advanced Automotive Power
Systems
Проектування системи шасі
(Chassis System Design)

Група 2
Автотранспортні електронні системи
(Automotive Electronic Systems)
Фінансовий менеджмент (Financial
Management)
Вступ до методу кінцево-елементного
аналізу із застосуванням у будівництві
(Introduction to Finite Element Analysis with
Structural Applications)
Практичне застосування явищ
переміщення (Applied Transport
Phenomena)
Згорання й викиди (Combustion and
Emissions)

Вступ до автотранспортних двигунів та
коробок передач (Introduction to Automotive
Powertrains)
Приведення в дію гібридного електромобіля Шум та вібрація (Noise, Vibration &
(Hybrid Electric Vehicle Propulsion)
Harshness)
Динаміка системи машини (Vehicle System
Dynamics)
Автотранспортна біоінженерія: захист і
безпека жителів (Automotive Bioengineering:
Occupant Protection & Safety)
Аварії автотранспортних систем та
реконструкція їх (Vehicular Crash Dynamics
& Accident Reconstruction)

Цікавим для вивчення є досвід ще однієї американської організації,
Міжнародного валютного фонду (International Monetary Fund), який уже п’ятдесят
років постійно вдосконалює свій курикулум та зміст програм заради досягнення
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основної

мети

організації

–

надання

допомоги

країнам

у

досягненні

макроекономічної стабільності та сталого розвитку. У 2016 р. курикулум
Інституту розвитку потенціалу, що належить МВФ (IMF Institute for Capacity
Development), зазнав кардинальних змін, необхідних в умовах глобальної
економіки з її швидкими змінами, зростаючою конкуренцією та потребою в
постійному

розвитку

людського

капіталу.

Одним

із

удосконалень

є

запровадження шести он-лайн-курсів для державних службовців, у тому числі у
формі Масових відкритих он-лайн-курсів (massive open online courses – MOOCs).
Навчання в головному офісі у Вашингтоні здійснюється чотирма мовами –
англійською, французькою, іспанською та арабською. Переважна більшість
програм призначені для зовнішніх споживачів, тоді як для внутрішніх – лише
одна програма, Internal Economics Training Program (IET), яка спрямована на
розвиток та вдосконалення аналітичних навичок економістів компанії і
реалізується у формі коротких курсів та семінарів тривалістю менше одного дня
(Див. табл. 5.2.4) (2016 Training Catalog, 2016). Зазначимо, що ця програма також
доступна для учасників із країн-партнерів організації.
Таблиця 5.2.4
Курси з економіки для працівників Міжнародного валютного фонду (за
програмою Інституту розвитку потенціалу, що належить МВФ)
Напрям
Економетрика

Фінанси
Макроекономіка

Тема курсу
Основи економетрики з використанням EViews
Економетрика для макроекономістів з використанням Stata
Формування, оцінювання та аналіз політики з використанням
моделей DSGE
Ф’ючерсні угоди: вступний курс
Економіка біржових курсів
Зниження опірності до зовнішніх впливів
Розроблення стратегії розвитку
Монетарна економічна теорія

Інститут здійснює навчання урядових осіб, переважно представників
міністерств фінансів, економіки, центральних банків, статистичних бюро. За
складністю навчальні курси цього закладу поділяються на три рівні: початковий,
середній та поглиблений. За тематикою курси цього закладу можна згрупувати за

343

вісьмома основними напрямами: фінансове програмування та політика, питання
фінансового сектору, прогнозування та макроекономічне моделювання, юридичні
питання, макроекономічна політика, макроекономічна статистика, оцінювання
заходів забезпечення гарантій, спеціалізовані фіскальні питання. У таблиці 5.2.5
наводимо скорочений перелік курсів Інституту за цими напрямами (2016 Training
Catalog, 2016).
Значний інтерес з огляду на особливо виразну практичну спрямованість
становлять навчальні програми компанії «GE Aviation» (зі штаб-квартирою на
околиці м. Цинциннаті, штат Огайо), дочірньої компанії конгломерату «General
Electric», однієї з найбільших корпорацій світу. «GE Aviation» є світовим лідером
у виробництві торгових і військових реактивних двигунів та їхніх компонентів, а
також інтегрованих цифрових, електричних і механічних систем для літаків і,
подібно до багатьох інших, не обмежується навчанням лише своїх працівників та
зосереджує велику увагу на навчанні клієнтів методів технічного обслуговування
й поточного ремонту літаків (Customer Technical Education, 2016). Для цього
компанія має три навчальні центри в різних частинах світу, для діяльності яких
властивий високий рівень практикоспрямованості та наближення навчання до
реальних умов роботи. Один із цих закладів, Технічний освітній центр для
клієнтів (Customer Technical Education Center), розташовано на околиці
м. Цинцинаті, штат Огайо. Він забезпечує технічне навчання механіків та
інженерів клієнтських компаній і працівників «GE Aviation». Його мета –
забезпечувати високу якість навчання своїх клієнтів, тим самим сприяючи
покращенню якості обслуговування літаків, а відтак зниженню кількості збоїв у
роботі та підвищенню надійності флоту. Щоб досягти цього, центр постійно
вивчає характеристики літальних апаратів та відповідно адаптує програми до
потреб своїх клієнтів. Його комплексний курикулум охоплює всі необхідні курси
технічного навчання, пов’язаного з продукцією компанії. Частина занять
відбувається безпосередньо на робочому місці, в аеропорту. Щорічно в
навчальному центрі проходять навчання понад чотири тисячі працівників
компаній-клієнтів «GE Aviation».
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Таблиця 5.2.5
Тематика курсів Інституту розвитку потенціалу, що належить МВФ (2016 р.)
Напрями
Он-лайн-курси

Теми курсів
Оцінювання прийнятного рівня боргу
Реформа субсидування енергетики
Аналіз фінансового ринку
Фінансове програмування та політика. Частина 1: Макроекономічні
облікові записи та аналіз
Фінансове програмування та політика. Частина 2: Розробка програм
Макроекономічне прогнозування
Фінансове програмування та політика

Фінансове
програмування та
політика
Питання
Класифікація та забезпечення активів
фінансового
Реструктуризація та неспроможність банків
сектору
Економічні питання та регіональна інтеграція
Економічна політика фінансової стабільності
Аналіз фінансового ринку
Фінансові ринки та нові фінансові інструменти
Прогнозування та Макроекономічне прогнозування (поглиблено)
макроекономічне Макрофіскальне моделювання та аналіз
моделювання
Використання моделей DSGE у процесі розробки політики
Юридичні
Правові рамки центрального банку та фінансового сектору
питання
Внутрішні та транскордонні проблеми розробки корпоративного
податкового права
Правові аспекти міжнародних фінансових установ
Макроекономічна Процедури раннього попередження
політика
Політика інклюзивного розвитку
Макроекономічна діагностика
Грошова та валютна політика
Макроекономічна Статистика балансу платежів
статистика
Баланси та рахунки накопичення
Індикатори фінансової стійкості
Вступний курс із валютної та фінансової статистики
Поглиблений курс валютної та фінансової статистики
Оцінювання
Оцінювання заходів забезпечення гарантій центральних банків
заходів
забезпечення
гарантій
Спеціалізовані
Фіскальний аналіз та прогнозування
фіскальні питання Фіскальні інститути та фіскальна дисципліна
Зміцнення бюджетних установ
Зміцнення фіскальних установ та управління фіскальними ризиками
Податкова політика та адміністрація: теорія і практика

Ще одним корпоративним закладом компанії «GE Aviation» є Навчальний
центр з обслуговування авіаційних двигунів (Aero Engine Maintenance Training
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Center), створений нею спільно з Китайським університетом цивільної авіації
(Civil Aviation Flight University of China), із французькою компанією-виробником
авіаційних двигунів «Safran Aircraft Engines», компанією «CFM International», яка
є спільним підприємством французької компанії «Snecma» (дочірньої структури
«Safran Aircraft Engines») та «GE Aviation». Центр спеціалізується на навчанні
обслуговування
International».

авіаційних
Заклад

двигунів

розташований

компаній
на

«GE

території

Aviation»
кампусу

та

«CFM

Китайського

університету цивільної авіації в м. Ґуанґань (Guanghan) провінції Сичуань.
Важливо, що до його матеріально-технічної бази, крім іншого, входить майстерня
з шістьма навчальними авіаційними двигунами, у якій чотири інструктори
проводять навчання з обслуговування двигунів, виробничих ліній підприємств та
контролю за допомогою бороскопа (Customer Technical Education, 2016).
Третім корпоративним закладом «GE Aviation», який здійснює навчання
клієнтів компанії, є надсучасний Дослідницько-технологічний центр компанії
«General Electric» (GE Advanced Technology & Research Center), що є частиною
Катарського науково-технологічного парку в «Місті освіти» (у м. Дога (Doha) в
Катарі). Завдяки найновішій матеріально-технічній базі та чотирнадцятьом
майстерням, що містять двигуни й різноманітне обладнання, центр здійснює
комплексне навчання на різних моделях двигунів. Серед найбільш популярних
курсів – обслуговування виробничих ліній, контроль за допомогою бороскопа та
заміна двигуна.
За складністю курси компанії «GE Aviation» можна поділити на п’ять рівнів.
Перший рівень передбачає загальне ознайомлення із сучасним обладнанням та
турбінними транспортними літаками, зокрема оглядове вивчення корпусу літака,
систем та двигуна. На другому рівні персонал повинен глибше ознайомитися з
турбінними транспортними літаками, цифровим електронним обладнанням,
отримати практичний досвід обслуговування трапа та підготовки літака до
повторного вильоту. Тому здійснюється оглядове вивчення основних систем –
пристроїв управління, індикаторів та основних деталей, у тому числі
забезпечується практичне навчання обслуговування частин літака та пошуку й
усунення

незначних

неполадок.

На

третьому

рівні

персонал

навчають

теоретичних і практичних аспектів обслуговування турбінних транспортних
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літаків, до яких належать детальне вивчення функцій частин літака, їхнє
розміщення, видалення та встановлення, пошук та усунення поламок. Більш
поглиблене вивчення цих самих аспектів відбувається на четвертому рівні, а на
п’ятому – здійснюється спеціалізоване навчання обслуговування частин літака
(Customer Technical Education, 2016).
У

додатку

У

наводимо

перелік

навчальних

курсів

ще

одного

корпоративного університету – Caterpillar University (компанії Caterpillar) – за
різним змістовим спрямуванням.
Можемо стверджувати, що сталий інноваційний розвиток компанії
протягом століття (зокрема, запровадження таких новаторських вирішень, як
перший у світі реактивний двигун, перший турбогвинтовий двигун, перший
турбовентиляторний двигун змінного циклу та ціла низка інших видів двигунів)
можливий саме завдяки дієвим та ефективним програмам навчання персоналу,
чий

зміст,

завдяки

потужній

матеріально-технічній

базі,

можливостям

використання реальних сучасних авіаційних двигунів у навчальному процесі,
широкому використанню цифрових технологій та залученню до викладання
експертів високого рівня кваліфікації, постійно оновлюється та адаптується
відповідно до найсучасніших вимог авіаційної галузі та очікувань суспільства.
Здійснений аналіз навчальних планів і програм показує, що їхній зміст
відображає потреби конкретної організації в навчанні персоналу і спрямований на
розвиток персоналу та підготовку його до організаційних змін, а отже,
вирізняється унікальністю та багатоаспектністю. Проте можемо стверджувати, що
існують такі спільні вимоги до формування змісту навчальних програм: гнучкість,
модульність,

компетентнісна

орієнтованість,

практикоорієнтованість,

випереджальність, диверсифікація, стандартизація, адресність, інноваційність.
Спільними в різних корпораціях також є програми, які складають основу
корпоративної моделі компетентностей: програми для топ-менеджерів з розвитку
стратегічних управлінських компетентностей, програми з розвитку особистісного
і кар’єрного зростання персоналу різного рівня, програми з розвитку
організаційних і корпоративних компетентностей, що є унікальними для
конкретної корпорації. Постійне оновлення й трансформація змісту навчання в
різних корпораціях відбувається на основі компетентнісного підходу.
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5.3.

Характеристика

форм

та

методів

навчання

персоналу

в

американських корпораціях
Дієвість американської корпоративної освіти в умовах економіки знань
забезпечується диверсифікованістю, варіативністю та гнучкістю форм, методів,
технологій навчання, вибір яких залежить від мети й завдань навчання, змісту
навчального матеріалу, індивідуальних особливостей тих, хто навчається,
матеріально-технічного забезпечення тощо. Дієвість корпоративної освіти в
умовах економіки знань безпосередньо залежить від застосування ефективних
сучасних освітніх технологій, вибір яких, як зазначає Сеймур Лустерман (Seymour
Lusterman), визначається насамперед певними її особливими рисами, зокрема
такими (Lusterman, 1977):
1. Мотивація учасників навчання, зазвичай, дуже висока. Усі вони
дорослого віку й розуміють, що перебувають в умовах, коли винагороди за успіх і
покарання за невдачу є істотними, оскільки від результатів навчання, серед
іншого, залежить їхня теперішня й майбутня зарплата, престиж, самооцінка та
реалізація кар’єрної мети. Примітно, що в разі невдачі відповідальність лягає не
лише на самого учня, а й на викладачів та відділ розвитку людських ресурсів.
2. Робоче місце – це майданчик не лише для навчання, а й для практики.
Значна його частина відбувається на роботі, у процесі наставництва та коучингу,
спостереження за керівниками й колегами, розв’язання проблем, проб та помилок.
Життєвий

і

професійний

досвід

використовується

в

навчанні,

яке

є

індивідуалізованим, заздалегідь запланованим і так тісно поєднує теорію і
практику, що часом їх важко відрізнити.
3. Корпоративне навчання є практикоспрямованим, оскільки воно –
інструмент досягнення основної мети підприємства – отримання прибутків та
розвитку його життєздатності. У такій ролі корпоративне навчання є складовою
більшої системи – системи розвитку людських ресурсів – і сприяє досягненню цієї
мети найбільш економічно ефективним способом. Оскільки відпустки на
навчання працівників є дуже затратними для компаній, то тривалість курсів
максимально коротка, і їхнє основне завдання полягає лише в тому, щоб у
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максимально стислі терміни навчити працівників усіх необхідних навичок та дати
їм усі необхідні знання.
Арсенал форм, методів та засобів розвитку професійних знань та вмінь, які
використовує корпоративна освіта, постійно розширюється й оновлюється, що
зумовлює необхідність їхнього впорядкування та систематизації. Проаналізовані
нами джерела свідчать, що вчені по-різному підходять до класифікації методів
корпоративного навчання. Деякі з них, зокрема, Олексій Кирьянов (2005), Поліна
Федорова (2007), Генрі Онгорі, Дженніфер Нзонзо (Ongori, Nzonzo, 2011)
розрізняють дві форми корпоративного навчання: навчання на робочому місці
(on-the-job training) та навчання поза робочим місцем (off-the-job training), кожна з
яких має свій набір методів. Проте в сучасних умовах, з огляду на скорочення
обсягів навчання на робочому місці, з одного боку, та стрімкого поширення
технологій у корпоративній освіті – з іншого, набуває поширення інший підхід до
класифікації форм навчання. Так, Вероніка Течіа (Tyechia, 2014), Валері Ґембл
(Gamble, 2005), Реймонд Ноу (Noe, 2010) та ін. розрізняють такі форми
корпоративного навчання: традиційне, у тому числі аудиторне навчання
(відповідні англійські терміни – traditional learning / traditional training, instructorled training, classroom instruction / classroom training, face-to face learning / face-to
face training), яке оперує широким арсеналом методів; навчання з використанням
електронних технологій (відповідні англійські терміни – technology-based learning,
electronic learning (e-learning), on-line training / on-line learning, computer-based
learning, distributed learning, web-based training) та змішане навчання (blended
learning).
Здійснений нами аналіз показує, що в сучасній корпоративній освіті
відбувається творче поєднання традиційних та інноваційних форм навчання. До
традиційних методів належать лекції, семінари, самостійна робота та ін. Їх
найчастіше використовують для передачі й закріплення знань. Традиційне (в тому
числі аудиторне) навчання, за винятком самостійної роботи, здійснюється
викладачем та учнями, які разом фізично присутні в певному місці (Gaither, 2009).
Історично воно було основним способом здійснення навчальної діяльності в
корпоративному середовищі. Як зазначає С. Андерсон (Anderson, 2014), на
більшості підприємств традиційне навчання найбільш популярне для більшості
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змістових напрямів програм і для більшості учнів, насамперед, завдяки таким
своїм перевагам, як забезпечення безпосередньої міжособистісної взаємодії між
усіма учасниками навчального процесу, можливості обговорення, дискусії та
негайного зворотного зв’язку, а також перебування в атмосфері класної кімнати,
віддаленої від стресів робочого місця.
Проте протягом останніх десяти років ця тенденція поступово зазнала
значних змін. Так, за даними Американського товариства навчання й розвитку
(American Society for Training & Development – ASTD), у 2014 р. відсоток годин
традиційного аудиторного навчання становив лише половину (50,63%) всього
навчального часу, порівняно, наприклад, із 65,30% у 2006 р. Як бачимо з рисунка
5.3.1, особливого прискорення ця тенденція набула з 2012 р.
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Рис. 5.3.1. Динаміка зменшення годин аудиторного навчання за період 2006
– 2014 рр. (2013 State of the industry report, 2013c; 2015 State of the industry report,
2015).
Дослідження свідчать, що таке скорочення годин традиційного аудиторного
навчання пояснюється насамперед високою вартістю та недостатньою зручністю
цього навчання. С. Андерсон також зазначає, що вибір методу навчання в
компаніях завжди залежить від змісту програм. Найчастіше надають перевагу
такому навчанню для розвитку навичок міжособистісного спілкування в бізнесі,
яке передбачає живу, міжособистісну взаємодію учнів між собою та учнів із
викладачами (Anderson, 2014).
Лекція передбачає словесну передачу тренером чи викладачем інформації,
яку необхідно засвоїти учням. Лекція – це одна з форм, які потребують
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найменших затрат грошей і часу. Натомість вона дає можливість ефективно й
організовано презентувати великі масиви інформації великій кількості слухачів.
Проте, поряд із низкою позитивних характеристик, науковці відзначають певні
недоліки цього методу, серед яких неможливість повною мірою забезпечити
залучення учнів до навчального процесу та встановити достатній зв’язок навчання
з професійним середовищем. Крім того, у процесі навчання учні переважно
використовують слухове сприйняття матеріалу, а викладачеві важко швидко й
точно встановити, наскільки учні засвоїли матеріал. Щоб розв’язати цю проблему,
лекції супроводжуються етапами запитань та відповідей, обговореннями, у тому
числі кейсів, відео, та ігровими фрагментами. Саме так використовують метод
лекцій в американській енергетичній компанії Constellation New Energy під час
тридцятигодинного

курсу

підготовки

нових

працівників

та

наступного

двотижневого курсу аудиторного навчання, спрямованого на розвиток навичок
продажів, необхідних для працівників енергетичних компаній (Noe, 2010;
Constellation Energy, 2008). У таблиці 5.3.1 показано деякі можливі різновиди
традиційної форми лекції.
Таблиця 5.3.1
Різновиди традиційної форми лекції
(Van Wart, Cayer, & Cook, 1993; Noe, 2010)
Різновид методу
Стандартна лекція
Групове викладання
Запрошений лектор
Експертна група
Студентські презентації

Опис методу
Тренер розмовляє, а учні слухають та поглинають інформацію
Двоє чи більше тренерів викладають різні теми або
альтернативні точки зору на ту саму тему
Запрошений лектор бере слово на певний, попередньо
визначений період часу. Основне навчання здійснюється не
ним, а викладачем
Два чи більше промовців подають інформацію та ставлять
запитання
Групи студентів подають перед класом інформацію на різні
теми

Семінар, порівняно з лекцією, більш активно залучає учнів до процесу
навчання. Його широко використовують для обговорення проблем, спільного
пошуку нових рішень, у тому числі за участі запрошених експертів. Завдяки
залученню учнів до участі в дискусіях, семінар надає їм можливості
відпрацьовувати способи поведінки в різних ситуаціях. Також його можуть
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використовувати після циклу лекцій, щоб допомогти учням краще опанувати їх
зміст. Характерною особливістю семінару є комунікація між учасниками
навчального процесу, яка дає змогу розглянути проблему з різних боків,
максимально базуючись на їхніх знаннях та досвіді.
Значну частку навчання в корпораціях становить самостійна робота, що
вимагає від учнів значного ступеня самоспрямованості, оскільки працівники
беруть на себе відповідальність за організацію процесу свого навчання.
Навчальний матеріал може бути визначений наперед, але учні опановують його
самостійно, у зручному для себе режимі. Самостійне навчання має індивідуальний
характер, оскільки учень сам визначає такі його параметри, як тривалість і темп
заняття, кількість повторів тощо. Таке навчання часто буває інформальним,
оскільки воно не завжди є складовою певної навчальної програми.
Інноваційними формами навчання вважають інтерактивні лекції, тренінги,
коучинг, ділові та рольові ігри, групове навчання, secondment (переміщення
співробітників), shadowing (бути «тінню»), buddying (партнерство), наставництво
й менторство, учнівство тощо.
Незважаючи на появу великої кількості новітніх форм навчання, лекція
залишається популярною і в наш час, значною мірою завдяки своїй можливості
модифікуватися разом із розвитком технологій та відповідно до сучасних вимог.
Так, вона може реалізовуватися не лише у своїй традиційній формі, коли викладач
читає її студентам в аудиторії, а й у сучасній інтерактивній формі: інтерактивна
лекція, наприклад, може відбуватися у віртуальній класній кімнаті, коли викладач
не перебуває в одній аудиторії зі своїми студентами. Навчання може відбуватися
як у реальному часі (синхронно), так і з затримкою в часі (несинхронно). Також
студенти можуть бути в класній кімнаті, а викладач – в іншому місці. У такому
разі лекція може відбуватися в режимі он-лайн, наприклад, із використанням
технології Skype, або бути записаною на CD-ROM. Студентам також не
обов’язково бути присутніми в аудиторії. Вони можуть слухати її вдома на
персональних комп’ютерах чи мобільних пристроях. Можна вважати, що такі
лекції належать до інноваційних форм навчання.
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У корпоративній освіті активно використовуються тренінги як відносно
короткострокова форма групової роботи, яка характеризується високим ступенем
інтерактивності й спрямована на формування системи загальних і професійних
компетентностей. Професійний тренінг передбачає системну взаємодію в групі та
виконання завдань, спрямованих на формування й розвиток певних професійних
якостей. Ефективність тренінгу в процесі професійного й особистісного розвитку
працівників забезпечується використанням ігрових ті інших активних методів
навчання, моделюванням різноманітних ситуацій професійного життя, які дають
змогу тому, хто навчається, набувати необхідного досвіду, долати труднощі, не
боячись робити помилки. Під час тренінгів працівники компанії не лише
опановують нові види діяльності, а й набувають необхідних для цього
комунікативних навичок. Зміст тренінгів може бути надзвичайно різноманітним –
від звичайних тем, таких як навички продажів, обслуговування клієнтів, до
унікальних авторських розробок. Виокремлюють різні види тренінгів: вступні
тренінги для нових співробітників, які знайомлять з історією компанії, її нинішнім
станом, виробничою діяльністю, організаційною структурою тощо; функціональні
тренінги, спрямовані на розвиток базових знань і навичок, що підтримують
функціональну діяльність працівників; поведінкові тренінги, які розвивають
навички ділової поведінки (наприклад, спілкування по телефону); тренінги
менеджменту, лідерства тощо (Кларин, 2017). Головною відмінністю тренінгу від
семінару є активне залучення всіх учасників до процесу навчання.
Важливою інноваційною формою навчання персоналу в американських
компаніях є коучинг (від англ. coaching – тренерство, підготовка), який широко
використовується

в

навчанні

топ-менеджерів

(Rosinski,

2013).

Коучинг

спрямований на те, щоб допомогти клієнту досягнути мети, отже, спочатку
формулюється мета, потім здійснюється планування і втілення її в життя.
Оскільки коучинг – це індивідуальна форма розвитку керівника, то коуч особисто
з ним працює над пошуком шляхів розв’язання поставлених завдань, виступає в
ролі партнера, допомагає йому в осмисленні особистого досвіду й досвіду
компанії. Особливість коучингу в тому, що він спрямований не так на розвиток
інтелекту, як на розвиток особистості клієнта.
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Одна з поширених форм навчання управлінських навичок – це ділові ігри,
сутність яких полягає у створенні штучного середовища, що імітує реальну
ситуацію,

яка

стосується

будь-якого

аспекту

управління

організацією:

планування, ухвалення рішень, контролю, комунікації чи управління. Учням
надається певна інформація, яка описує цю ситуацію, і пропонується ухвалити
рішення, які принесуть найбільшу користь компанії, а також контролювати
наслідки ухвалення цих рішень. Завдяки наближенню до реальних умов бізнесу та
активному залученню учнів, ділові ігри стимулюють їхній інтерес до навчання.
На відміну від ділових ігор, які зосереджуються на розвитку ділових
навичок, ще одна форма – рольові ігри – спрямована переважно на розвиток
навичок міжособистісного спілкування. Учасники гри виконують призначені для
них ролі в контексті заданої ситуації. Цінність рольових ігор полягає в тому, що
працівники отримують можливість уперше зіткнутися з різними варіантами
розвитку подій у безпечному середовищі. Рольова гра також розвиває почуття
взаємної підтримки, навички командного підходу, уміння слухати й розуміти
вербальну й невербальну комунікацію, творчо підходити до розв’язання
проблемних ситуацій.
Необхідно зазначити, що однією з найбільш поширених і найбільш
ефективних форм організації корпоративної освіти є групове навчання, яке
забезпечує можливості обміну знаннями й досвідом між учасниками процесу
навчання, їхнього взаємного збагачення.
На розвиток навичок та вмінь командної роботи, міжособистісного
спілкування,

покращення

узгодженості

дій

між

співробітниками

різних

підрозділів організації та їхньої інтеграції в компанії спрямовані й інші форми
корпоративного навчання, зокрема, «secondment» (форма ротації, яка передбачає
тимчасове переміщення працівника на інше місце роботи, в тому числі до іншого
підрозділу, з подальним поверненням його до своїх попередніх обовязків),
«shadowing» (коли працівникові, який планує перекваліфікуватися чи отримати
підвищення, на певний період часу дають можливість побути «тінню» свого
колеги чи керівника, тобто постійно спостерігати за його роботою, для того щоб
краще зрозуміти її особливості), «buddying» (коли працівника на певний час
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закріплюють за колегою, який не є більш майстерним чи досвідченим за нього,
але зобов’язаний надавати йому постійний зворотний зв’язок про його дії, тим
самим даючи йому можливість отримати конструктивний критичний сторонній
аналіз свєї діяльності).
На відміну від форми навчання «buddying», учасники якої абсолютно
рівноправні між собою, наставництво передбачає закріплення менш досвідчених
колег за більш досвідченими. Коли молоді працівники вивчають професію, вони
працюють поряд із досвідченим колегою, який постійно слідкує за їхнім
професійним розвитком, надає поради й

допомогу.

Оскільки

навчання

відбувається безпосередньо на робочому місці, з використанням виробничого
обладнання, у процесі виконання реальних виробничих завдань, ця форма
максимально практикоспрямована, повною мірою відповідають поточним
потребам працівників і може реалізовуватись у будь-який потрібний для
організації час. Крім того, вона не потребує великих організаційних та фінансових
затрат, пов’язаних із наймом тренерів чи коучів, орендою приміщень та
матеріально-технічної бази, оскільки під час навчального процесу ті, хто
навчається, і ті, хто навчає, одночасно працюють і виконують свої функціональні
обов’язки.

Прикладом

використання

такої

форми

навчання

може

бути

кондитерська фабрика «Sweets Candy» у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, де нові
працівники проходять навчання заходів безпеки та евакуації під час орієнтаційних
сесій і потім, коли їм призначають наставника, який навчає їх на робочому місці
протягом двох тижнів (Noe, 2010; Derouin, Salas, 2005; Aik, 2005; Woodward,
2007). Менторство – це також форма наставництва, яка також використовує
елементи коучингу та психологічної допомоги. Менторство може бути як
індивідуальним, так і груповим (Zachary, 2013; Emelo, 2015).
Для

навчання

використовується

персоналу

інструктаж,

в

який,

американських
як

правило,

компаніях

надається

широко

новим

або

недосвідченим працівникам, що навчаються на робочому місці у процесі
спостереження за досвідченими колегами та менеджерами, намагаючись імітувати
їхню поведінку. Його також використовують для навчання досвідчених
працівників, особливо коли в організації запроваджуються нові технології або
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здійснюється підготовка за кількома спеціальностями з метою взаємозамінності
кадрів.
Результати здійсненого аналізу свідчать, що американська корпоративна
освіта надає перевагу інтерактивним методам навчання, які найбільше
відповідають меті, змісту й умовам навчання персоналу в американських
компаніях: кейс-методу, методу групової дискусії, брейнстормінгу, метафоричній
грі, аналізу ситуації, методу інциденту, імітаційному моделюванню, баскетметоду, аудіовізуальному методу, методу ротації, методам командоутворення
тощо).
У основі кейс-методу та методу аналізу ситуації лежить обговорення
складної ситуації у якійсь організації та того, як працівники її вирішували. Учні
повинні критично проаналізувати дії працівників, а також внести пропозиції щодо
того, що можна було зробити інакше. Метод аналізу ситуації використовується в
навчанні керівних кадрів, які, працюючи в групі, розв’язують певну виробничу
проблему. Ці методи найбільше сприяють розвитку інтелектуальних навичок
найвищого порядку, таких як аналіз, синтез та оцінювання, й особливо широко
використовується в навчанні медиків та менеджерів (Alden, & Kirkhorn, 1996; Noe,
2010). Подібним до них є метод інциденту, який також передбачає аналіз різних
випадків (зазвичай, неприємних), що відбулися в бізнесовому середовищі.
Відмінність цього методу від попередніх полягає в тому, що учні отримують лише
загальний опис інциденту, а тому пошук інформації повинні здійснювати самі, в
чому й полягає одне із завдань методу.
Метод групової дискусії – один із найбільш поширених. Він найкраще
підходить для розвитку комунікативних навичок, встановлення дружніх
стосунків, покращення взаєморозуміння між людьми. Як зазначає Дуган Леірд
(Laird, 1987), «він зосереджує увагу й може навіть структурувати бесіди між
учнями, спрямовані на досягнення конкретної навчальної мети» (с. 141). Активне
обговорення в групі передбачає також і метод брейнстормінгу (brainstorming), або
мозкового штурму, який полягає в тому, що під час обговорення питання кожний
учасник пропонує свої ідеї щодо його розвязання, які відразу занотовуються,
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проте обговорюватися можуть лише після того, як висловилися всі учасники
процесу.
У внутрішньофірмовому навчанні широко використовуються ігрові методи,
а також методи імітації та симуляції. До ігрових, зокрема, належить метафорична
гра, яка є різновидом ділової гри. Її особливість полягає в тому, що для
розв’язання проблеми використовуються сюжети казок, легенд, притч, які мають
якусь аналогію з конкретною бізнесовою проблемою.
Метод імітаційного моделювання, або демонстрації, передбачає показ
учням моделі поведінки, яку учні потім практикують із метою її засвоєння й
наслідування. Зазвичай, демонстрація моделі відбувається з використанням
відеоматеріалу. Відпрацювання необхідного типу поведінки здійснюється за
допомогою ситуаційних вправ чи рольових ігор у групах, де рівень тривожності
учнів, як правило, низький. Цей метод найбільше підходить для навчання різних
навичок та стилів поведінки, наприклад, навичок міжособистісного спілкування
та роботи з комп’ютером (Simon, Werner, 1996; Taylor, Russ-Eft, & Chan, 2005;
Noe, 2010).
Метод симуляції полягає у відтворенні реальних ситуацій у штучних
умовах, щоб учні вчилися ухвалювати рішення, яких від них будуть очікувати на
робочому місці. Симуляція дає змогу не лише відтворити реальну систему, а й
дослідити її, випробувати експериментально, набути необхідних навичок,
повністю зрозуміти її до того, як запроваджувати в практику. Цей метод сприяє
запобіганню стресових ситуацій у працівників і особливо цінний тоді, коли їхнє
навчання в умовах реального виробництва є занадто затратним або небезпечним.
Так, метод симуляції широко використовуються, наприклад, у навчанні пілотів.
Іншим прикладом може бути підготовка монтажників в американській компанії
«Time Warner Сable», яка є лідером у сфері кабельного зв’язку. Працівники
вчаться прокладати кабелі та швидкісний інтернетний зв’язок у різних типах
будинків, повзаючи навколішках у двоповерхових приміщеннях, збудованих у
навчальному центрі компанії (Dessler, 2005; Pramik, 2003). Імітацію ситуацій
передбачає також баскет-метод (від англ. basket – кошик), у якому розглядаються
ситуації, що виникають у роботі керівних кадрів. Тому, хто навчається,
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пропонують розібрати ділові папери, які знаходяться на столі керівника,
визначивши основні й другорядні та здійснивши всі необхідні дії, пов’язані з
ними.
Аудіовізуальний метод – це використання слайдів та відео для розвитку
навичок спілкування, проведення інтерв’ю, обслуговування клієнтів та для
демонстрації різних виробничих процесів. Цей метод популярний завдяки певним
перевагам: учні можуть переглядати відео в зручному для них темпі, у разі
необхідності зупиняти його, передивлятися повторно, записувати себе в процесі
виконання завдань і таким чином самостійно оцінювати свою роботу тощо. Таким
чином аудіовізуальний метод дає учням можливість самостійно скеровувати
процес свого навчання й забезпечує їм значний ступінь автономії (Noe, 2010; Ford,
2005).
У практиці корпоративної освіти також широко використовується метод
ротації, який передбачає переведення працівників з одних відділів, цехів чи
заводів компанії до інших, що дає змогу, по-перше, розширити кваліфікацію
працівників, а по-друге, покласти на них додаткові обов’язки й забезпечити
взаємозамінність кадрів.
Р. Ноу (Noe, 2010) називає всі ці методи практичними, оскільки вони
особливо

підходять

для

розвитку

конкретних

навичок

та

вмінь

і

використовуються переважно тоді, коли є нагальна виробнича потреба у
швидкому навчанні працівників виконувати певні завдання. Вони також є
активними методами, оскільки потребують активного залучення учнів до процесу
навчання.
Важливе значення в корпоративному середовищі надається методам
командоутворення, спрямованим на підвищення ефективності команди або групи.
У процесі навчання учні обмінюються ідеями, досвідом, формують самобутність
групи, осмислюють динаміку міжособистісних відносин, сильні й слабкі сторони,
як свої особисті, так і своїх колег. До методів командоутворення належать: так
зване навчання-пригода (adventure learning) та навчання в процесі командної
діяльності (action learning) (Noe, 2010).

358

Навчання-пригода спрямовується на розвиток навичок лідерства та
командної роботи, від яких залежить ефективність групи, зокрема, розв’язання
проблем, урегулювання конфліктів, ухвалення ризикованих рішень. Серед
основних видів діяльності – навчання під відкритим небом (outdoor training) (у
тому числі таке, яке передбачає напружену фізичну діяльність, наприклад, їзда на
санях, запряжених собаками, альпінізм тощо), гуртки барабанщиків (drum circles)
(працівники, кожному з яких дали барабан, навчаються злагоджених та
скоординованих дій, а фасилітатор працює з командою над створенням оркестру
барабанщиків), кулінарні заняття тощо. Так, навчальний курс «Приготування
змін» («Cookin’ Up Change») – один із багатьох, які проводять по всій Америці
шеф-кухарі, готелі, кулінарні школи, фірми, що поставляють провізію на банкети
та інші заходи. Такі курси активно замовляє, зокрема, компанія «Microsoft», яка
поділяє ідею про те, що уроки кулінарії, завдяки спільній роботі членів команди
над приготуванням блюд, сприяють розвитку навичок спілкування між людьми, у
тому числі в комп’ютерних мережах (Mishev, 2004; Noe, 2010).
Навчання в процесі командної діяльності як метод командоутворення
полягає в тому, що команда або група отримує реальну проблему, яку необхідно
розв’язати. Учні повинні розробити план дій та самі реалізувати його. Цей метод
використовують для розв’язання важливих проблем, розвитку лідерів, створення
ефективних команд, формування корпоративної культури, запровадження змін,
запровадження нових технологій тощо. Як правило, у групу входять шість –
десять чоловік. До неї можуть належати клієнти й поставники, а також
працівники, які виконують різні функціональні обов’язки на роботі та зацікавлені
в зазначеній проблемі. Такий метод навчання, наприклад, використовувала
транспортна компанія ATC у штаті Іллінойс для підвищення рентабельності
компанії за допомогою зменшення операційних витрат. Учні працюють у групах,
використовуючи мозковий штурм, намагаючись знайти ефективні розв’язання
проблем. Основна ідея полягає в тому, що робітники, які працюють на місцях,
найкраще знають, як розв’язувати виробничі проблеми. Групи від п’яти до семи
чоловік зустрічалися й навчалися по дві години раз на тиждень протягом 45 – 60
днів. Основні ідеї, висунуті членами команд, класифікувалися в порядку
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пріоритетності, на їхній основі розроблялися плани дій, які потім реалізовувалися,
випробовувалися та перевірялися на результативність. Завдяки запропонованим
учнями рішенням, компанії вдалося заощадити 1,8 мільйона доларів (A team effort,
2002).
Важливо

зазначити,

що

підвищення

якості

навчання

персоналу

американських компаній пов’язують із застосуванням технологій навчання дією
(action learning), проблемноорієнтованого (problem-based learning), проблемнопошукового (enquiry-based learning), колаборативного (сollaborative learning),
інтерактивного

(interactive

learning),

модульного,

проектноорієнтованого

навчання, перевернутого навчання (flipped learning), навчання 70/20/10.
В основі технологій інтерактивного, проблемноорієнтованого та проблемнопошукового навчання лежить принцип активної участі кожного з учасників у
навчальному процесі, активний пошук шляхів розв’язання виробничих проблем.
Активна взаємодія учнів також є підґрунтям колаборативного навчання, яке
передбачає їхню спільну роботу в групі над розв’язанням проблеми, завдання,
створенням продукту. Основоположною ідеєю цієї технології є те, що навчання,
за своєю природою, – це соціальна дія, учасники якої спілкуються між собою, і
саме в результаті такого спілкування відбувається розвиток їхніх знань, умінь та
навичок. З використанням сучасних комп’ютерно-комунікаційних технологій учні
можуть співпрацювати віддалено в режимі реального часу. Технологія
колаборативного

навчання

має

багато

спільного

з

технологією

проектноорієнтованого навчання, оскільки робота над проектами передбачає
колаборацію, тобто співпрацю між усіма учасниками проекту. Навчальний проект
має чітко визначену мету, певні ресурсні можливості, часові обмеження,
організацію індивідуального розвитку учнів та кінцевий результат для компаніїзамовника. Технологія проектів дає змогу наблизити навчання до реального
життя, потреб бізнесу. Цим вона подібна до ще однієї технології – навчання дією,
в основі якого лежить ідея про те, що знання можуть бути лише результатом дії.
Ця технологія спрямована на розв’язання складної проблеми (наприклад,
розвиток корпоративної культури, підвищення взаємодії структурних підрозділів
компанії тощо). Навчання відбувається в групі й передбачає активний обмін
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досвідом між учасниками процесу, кожний із яких поетапно працює спочатку над
вибором конкретного завдання для себе, а потім над його реалізацією. Кожний
етап роботи ретельно аналізується в групі, що допомагає мінімізувати помилки.
Важливо, що учасники працюють над реальною проблемою, а не штучною
ситуацією, що слугує потужним стимулом до навчання.
Такий реальний життєвий і професійний контекст лежить в основі ще однієї
технології, яку використовують в американській корпоративній освіті, –
«навчання 70/20/10». Вона базується на результатах досліджень, які свідчать про
те, що 70% знань, умінь, навичок працівник отримує в процесі практичної
діяльності, 20% – навчаючись у керівників та наставників, 10% – на аудиторних
заняттях. Відповідно, саме таким є рекомендоване співвідношення джерел
навчання й побудови навчального процесу та навчальних матеріалів.
Для забезпечення гнучкості та структурованості корпоративних освітніх
програм використовується технологія модульного навчання, яке передбачає поділ
їх на окремі, відносно самостійні частини – модулі. Кожний модуль спрямований
на досягнення певної мети й завдань, розвиток певних навичок і вмінь. Завдяки
цій технології створюються програми з окремих тематичних блоків, яких може
бути будь-яка кількість, відповідно до поставленої мети.
Провідною тенденцією сучасної корпоративної освіти у США є постійне
зростання ролі навчання з використанням технологій, або електронного навчання
(e-learning). За визначенням Американського товариства навчання й розвитку, –
це «широкий набір комп’ютерних програм та процесів, таких як навчання з
використанням мережі Web (web-based learning), навчання з використанням
комп’ютера, віртуальні класні кімнати (virtual classrooms). Воно передбачає
викладання змісту за допомогою Інтернету, інтранету, LAN/WAN (local area
network/wide

area

network),

аудіо/відео,

супутникового

телебачення,

інтерактивного телебачення та CD-ROM» (Derouin, Fritzsche, & Salas, 2005).
Навчання з використанням технологій виникло на початку 1980-х років.
Спочатку воно називалося навчанням за допомогою комп’ютера (computer-assisted
instruction – CAI) і використовувалося для навчання користувачів комп’ютерів
працювати з комп’ютерними програмами. Навчання з використанням технологій
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відразу довело свою ефективність завдяки тому, що, навчаючись, студенти були
задіяні в процесі активного використання програм, які вони вивчали, отже, згодом
електронне навчання почали використовувати для програм різних змістових
спрямувань (Tyechia, 2014).
Сучасні електронні технології навчання є мультимедійними, оскільки вони
здебільшого одночасно використовують графіку, текст, відео, фотографію,
анімацію, звукові ефекти. До них належить навчання з використанням
комп’ютерних

технологій

(computer-based

training),

CD-ROM,

DVD,

інтерактивного відео, Інтернету, технологій комп’ютерної симуляції (simulations)
та віртуальної реальності (Noe, 2010). Навчання з використанням комп’ютерних
технологій – це інтерактивне навчання, у якому комп’ютер продукує стимул, на
який учень повинен дати відповідь. Далі комп’ютер аналізує відповіді та
забезпечує зворотний зв’язок. Як правило, програми комп’ютерного навчання
записані на гнучких дисках і програються на персональних комп’ютерах. До
таких

технологій

належать

інтерактивне

відео,

CD-ROM,

DVD,

які

використовують лазер для забезпечення високої якості відео та звуку і дають
змогу використовувати в навчанні анімацію, відеокліпи та графіку. Інтерактивне
відео поєднує переваги відео- та комп’ютерних технологій і використовується для
вивчення технічних процесів та розвитку навичок міжособистісного спілкування.
Інтерактивна програма може бути записана на DVD або CD. Інтерактивне відео
поширене в різних компаніях, оскільки значно розширює доступ до навчання.
Наприклад,

у

компанії

«Apple»

було

створено

CD-ROM-програми

для

менеджерів, оскільки останні не мали часу відвідувати заняття. Програми були
присвячені основам законодавства про працю й використовували текст і відео.
Американська компанія «Federal Express», одна з лідерів на ринку експресдоставок та вантажоперевезень, має курикулум курсів інтерактивного відео, у
тому числі курси навчання клієнтського етикету, управління автомобілем у
критичних ситуаціях, процесів доставки товарів (Filipowski, 1992; Keegan, Rose,
1997; Noe, 2010).
Ще одна технологія, що широко використовується в корпоративному
навчанні, – це Інтернет, який дає змогу спілкуватися з колегами, керівниками,

362

викладачами, експертами, незалежно від того, у якій точці світу вони
перебувають. Інтернет – це важливе джерело різноманітної інформації, яка є у
світовій павутині (World Wide Web). Комп’ютерні технології та Інтернет чи World
Wide Web використовуються в онлайн чи електронному навчанні. До нього
належать: мережеве навчання (Web-based training), дистанційне навчання,
віртуальні класні кімнати. Мережеве навчання здійснюється в приватних чи
державних комп’ютерних мережах. Воно також може відбуватися в мережах
Інтранет, внутрішніх корпоративних мережах, наявних лише для працівників цих
компаній. Дистанційне навчання – це загальний термін, що охоплює широке коло
навчальної діяльності, у якій студент перебуває на відстані від викладача або
інших учнів (Hoyle, 2007). Асоціація дистанційного навчання США (US Distance
Learning Association) тлумачить дистанційне навчання як «надання освіти чи
підготовки за допомогою електронних засобів, у тому числі супутника, відео,
аудіографічних і мультимедійних комп’ютерних технологій та навчання на
відстані» (Leonard, 1996).
Історія дистанційного навчання починається з перших кореспондентних
(заочних) курсів, які з’явилися в кінці ХІХ ст. Сучасне дистанційне навчання
відбувається за допомогою віртуальних класних кімнат, що використовують
фотографію, анімацію, відео; аудіодискусії між інструктором та учнем; обмін
комп’ютерними програмами, використання технологій миттєвого опитування,
електронної «класної дошки» (whiteboard) (Clark, 2005). Дистанційне навчання
широко використовується як у приватному, так і в урядовому секторах у США.
Багато компаній відкрито діляться своїм успішним досвідом у цій сфері. Серед
них – «Daimler Chrysler» та «General Motors», а також компанії «Ford», «Boeing»,
«Novell», «MCI World Com», «Dunkin Donuts», Світовий банк, Міністерство
оборони, Міністерство енергетики, Агенція з охорони навколишнього середовища
(Environmental Protection Agency – EPA), які використовують ці технології для
навчання й підвищення кваліфікації працівників (Chute, Thompson, & Hancock,
1999; Burgess, & Russell, 2003).
Технології комп’ютерної симуляції (simulations) бувають чотирьох видів
(Cornell, 2005a; Boehle, 2005; Noe, 2010):
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– розгалужена історія: учням пропонують ситуацію і просять зробити вибір
або ухвалити рішення. Далі вони продовжують опрацьовувати ситуацію на основі
ухвалених рішень;
– інтерактивна електронна таблиця: учням пропонують набір бізнес-правил
та просять ухвалити рішення, які вплинуть на бізнес. Ухвалені рішення вносять до
електронної таблиці, яка показує, як рішення впливають на бізнес;
– ігри: учні грають у відеогру на комп’ютері;
– віртуальна

лабораторія:

учні

співпрацюють

із

комп’ютерною

репрезентацією роботи, для якої їх навчають.
Одна із сучасних технологій комп’ютерної симуляції – це аватари, які є
комп’ютерними образами людей і використовуються як уявні тренери,
співробітники, покупці. Так, у американській готельній мережі «Lowes»
використовують програму «Virtual Leader», яка допомагає учасникам навчитися
ефективно брати участь у зборах (наприклад, заручатися підтримкою колег для
затвердження порядку денного та під час обговорення питань, що виносяться на
збори). Завдяки ефекту реальності, технології комп’ютерної симуляції мають
сильний емоційний вплив на учнів, а відтак їхня основна перевага полягає в
здатності активно залучати учнів до навчання, підвищенні їхнього бажання
практикуватися. Воно також цінне тим, що може розвивати навички та вміння
працівників в умовах, які в реальному світі є небезпечними (Noe, 2010; Borzo,
2004; Hoff, 2006).
До

електронних

технологій

навчання

також

належить

технологія

віртуальної реальності, яка за допомогою спеціального шолома (Virtual reality
headsets) створює реалістичні зображення, звуки та інші відчуття, що імітують
фізичну присутність користувача у віртуальному чи уявному середовищі. Завдяки
використанню цього обладнання людина може «ходити» у штучному світі та
взаємодіяти з об’єктами, які є в ньому. Компанія «Motorola» використовує
технології віртуальної реальності для навчання працівників роботи на обладнанні
«Pager Robotic Assembly». Завдяки спеціальному шолому, вони потрапляють у
віртуальний світ, де є «справжня» лабораторія, роботи, інструменти, конвеєрне
обладнання, за допомогою яких вони навчаються (Noe, 2010).
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Електронне навчання вирізняється гнучністю й доступністю, дає змогу
широко використовувати нові методи неформального навчання: мобільне
навчання (m-learning), соціальні мережі (social networks), онлайн-коучинг (ecoaching), корпоративні блоги, корпоративні онлайн-бібліотеки (wikis) тощо.
Розглянемо детальніше мобільне навчання (з використанням мобільних
телефонів, смартфонів, планшетів, iPods, PDAs, нетбуків, ноутбуків), яке стало
новою важливою віхою розвитку освіти в цілому й корпоративної освіти зокрема
й займає важливу нішу в сегменті електронного навчання. Мобільне навчання (mlearning) – це різновид електронного навчання з використанням мобільних
пристроїв, який є точкою перетину мобільного комп’ютерного середовища
(використання

малих,

портативних

і

безпровідних

комп’ютерних

і

комунікаційних пристроїв) та електронного навчання (навчання з використанням
інформаційних і комунікаційних технологій) (Corbeil, Valdes-Corbeil, 2007).
Потреба в нетрадиційних формах навчання продовжує зростати разом зі
зростанням кількості мобільної робочої сили, яка вийшла за межі традиційного
навчального кампусу, і цей процес лише прискорюється в умовах глобального
поширення інформації. Відповідно до загальнонаціонального опитування ASTD, у
2010 р. мобільне навчання використовувалося лише в 15 % компаній, проте 57 %
із них передбачали, що їхні організації будуть розробляти програми для
мобільних пристроїв протягом наступних трьох років (2011 State of the industry
report, 2013a). Наступного, 2011 р. кількість компаній, які використовували
мобільне навчання, значно зросла й сягнула 28 % (2012 State of the industry report,
2013b). За даними журналу «Training», у 2016 р. 2,9 % усіх навчальних годин в
американських компаніях реалізовувалося з використанням мобільних пристроїв,
що значно перевищувало відповідний показник 2015 р., який становив 1,8 % (2016
Training industry report, 2016).
Зазначимо, що є певні чинники, які перешкоджають запровадженню
мобільного навчання в організаціях. Так, у звіті ASTD за 2013 р. основними з них
названо бюджетні обмеження, міркування конфіденційності, недостатність
інформаційних технологій, необхідних для підтримки мобільного навчання,
складність інтегрування його в системи управління навчанням (Див. рис. 5.3.2).
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Бюджетні обмеження

46%

Міркування конфіденційності
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Відсутність необхідних інформаційних
технологій
Складність в інтегруванні його в системи
управління навчанням

35%
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Рис. 5.3.2. Чинники, які перешкоджають запровадженню мобільного
навчання в організаціях (2013 State of the industry report, 2013c).
Проте, незважаючи на певні труднощі в запровадженні мобільного
навчання, організації переконані, що мобільні технології значною мірою
покращать навчання їхнього персоналу в найближчі роки (2013 State of the
industry report, 2013c).
Основними перевагами навчання з використанням технологій є те, що воно
дає змогу організації забезпечити уніфіковані програми навчання працівників у
різних країнах світу; зменшити необхідний на навчання час; створити
максимально зручні умови для учнів; мінімізувати перевантаження учнів
інформацією; зменшити витрати, зокрема транспортні та пов’язані з відсутністю
працівника на робочому місці під час навчання; швидко оновлювати зміст
програм. Ці переваги оптимально реалізуються тоді, коли чисельність учнів
велика, учні географічно розрізнені, є часта потреба в навчанні (Welsh, Wanberg,
Brown, & Simmering, 2003). Навчання з використанням технологій забезпечує
своєчасність навчання, надає можливість учням вивчати ті теми, які їм у цей час
найбільше потрібні, розширює доступ до ресурсів.
Важливою перевагою навчання з використанням технологій є «цифрова
співпраця» (digital collaboration), тобто використання технологій для сприяння й
розширення можливостей працювати разом, незалежно від їхньої географічної
близькості. До
електронних

таких

текстових

технологій цифрової
повідомлень,

співпраці

електронні

належать системи

системи

обслуговування
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засідань, навчальні онлайн-спільноти, які дають доступ до інтерактивних
дискусійних форумів для обміну навчальними ресурсами, а також до систем
документообміну. Цифрова співпраця може бути синхронною (відбуватися в
реальному часі) та асинхронною (відбуватися не в реальному часі) (Salopek, 2000;
Noe, 2010). Як зазначає В. Течіа, більшість навчання з використанням технологій
здійснюється в асинхронному режимі. Воно гнучке й здатне краще адаптуватися
до потреб замовника. Учень може розпочати, зупинити чи поновити таке
навчання, коли забажає і в будь-якому зручному для нього місці (Tyechia, 2014).
Коли навчання здійснюється в синхронному режимі, воно дає можливість усім
учасникам навчального процесу взаємодіяти один з одним у реальному часі так
само, як це відбувалось би в реальності.
Проте слід зазначити, що поряд із багатьма перевагами навчання з
використанням технологій також має свої недоліки. Так, дослідження Судендра
Рао (Sudendra Rao) показало, що 67 % учасників навчання вважають, що йому
бракує «людського дотику», необхідного для створення ефективного навчального
середовища, а також, що воно не може забезпечити можливості для людського
спілкування, дебатів, дискусії, обміну знаннями між учнями й викладачем. Проте
неможливо

заперечувати

той

факт,

що

останні

досягнення

в

галузі

телекомунікацій та збільшення швидкості комп’ютерних процесів значно
підвищують рівень міжособистісної взаємодії між усіма учасниками навчального
процесу (Rao, 2011).
Результати дослідження показують, що поряд із аудиторним навчанням та
навчанням із використанням технологій у сучасному корпоративному середовищі
стрімко поширюється й набуває все більшої популярності змішане навчання
(blended learning), яке вчені визначають як звичний навчальний підхід, що
використовує електронний контент, такий як відео чи комп’ютерне навчання,
інтегровані в живе викладання (Bersin, 2003); як навчальну діяльність, що поєднує
аспекти навчання з використанням технологій і традиційного навчання
(LaBranche, Ward, 2003); як інтеграцію менеджменту знань та менеджменту
навчання (Sloman, 2002). Отже, змішане навчання – це комбінація аудиторного
навчання з викладачем, коучингу, менторства із самостійним навчанням із
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використанням технологій у зручному для учнів режимі. Поширеною в бізнесі
технологією змішаного навчання є так зване перевернуте навчання (flipped
learning), яке називають так через те, що учні замість домашнього завдання
переглядають дома невеликі лекції, а на занятті разом із викладачем обговорюють
їх та виконують практичні завдання. Найважливіше у змішаному навчанні – це
вибір оптимальної комбінації різних засобів здійснення навчальної діяльності, які
мають найбільш сприятливий вплив на показники роботи організації та
вимагають найменших капіталовкладень. Сильна риса змішаного навчання –
можливість

поєднання

переваг

традиційного

навчання

й

навчання

з

використанням технологій, а відтак особливо підходить для вивчення матеріалу,
який складно опрацьовувати суто в режимі аудиторного чи електронного
навчання.
Науковці наголошують, що вибір методів насамперед залежить від мети
навчання (Taylor, 2017; Carliner, 2015; Silberman, Auerbach, 2015; Sanfelippo,
Sinanis, 2015; Аніщенко, Лук’янова, Сігаєва, & Зінченко, 2013; Сисоєва, 2011).
Так, Роберт Ганьє (Gagne, Medsker, 1996) розрізняє п’ять результатів навчання,
яких людина може досягнути у вигляді:
1. інтелектуальних навичок, що дають змогу індивідуумам взаємодіяти з
навколишнім

середовищем

за

допомогою

символів

чи

уявлень

на

концептуальному рівні, як, наприклад, визначення діагоналі прямокутника;
2. когнітивних стратегій, які дають змогу індивідууму контролювати
процеси свого навчання, запам’ятовування, мислення. Прикладом може бути
використання зорового образу для вивчення іноземного еквівалента англійського
слова;
3. вербальної інформації чи знань, якими ми можемо оперувати. Наприклад,
ми можемо декларувати положення Четвертої поправки до американської
Конституції або детально констатувати етапи автомобільної аварії;
4. моторних навичок, які дають змогу індивідууму злагоджено, правильно
та вчасно виконувати певні, визначені наперед рухи, як, наприклад, стругати
дошку чи друкувати літеру Е;
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5. ціннісних орієнтацій, за допомогою яких індивідуум змінює своє
позитивне чи негативне ставлення до людини, предмета або ситуації, наприклад,
коли людина обирає читання художньої літератури або біг як вид регулярної
фізичної зарядки.
Слід наголосити, що різні методи навчання не однаково оптимально
підходять для досягнення кожного з цих результатів. Так, для отримання
вербальної інформації оптимально підходить лекція, для зміни ціннісних
орієнтацій – метод кейсів, для набуття моторних навичок – метод демонстрації.
Біттел (Bittel, 1987) дає найбільш загальні рекомендації щодо вибору методів
навчання, якими прийнято керуватися в галузі корпоративного навчання: 1) для
накопичення знань слід розглядати методи лекцій, дискусій, спостереження,
кейсів, само тестування; 2) для розвитку навичок слід розглядати моделювання,
рольові ігри, демонстрації, кейси, метод конференцій; 3) для виховання ціннісних
орієнтацій слід розглядати рольові ігри, демонстрації, кейси, метод конференцій,
ротацію, перегляд фільмів.
Важливо зазначити, що експериментальні дослідження вчених показують
різні результати щодо порівняльного аналізу ефективності різних методів
навчання. Частина досліджень (зокрема, здійснених Д. Брауном та Д. Хаагом
(Brown, & Haag, 2011), Р. Макі (R. Maki) (Maki, R. H., Maki, W. S., Patterson, &
Whittaker, 2000), Джоелом Хоекстрою (Hoekstra, 2001) та ін.) показують перевагу
навчання з використанням технологій над традиційним. Інші дослідження
(наприклад, Пола Уільямса (Williams, 2009) навпаки, виявляють більшу
ефективність традиційного навчання порівняно з навчанням із використанням
технологій. Частина вчених не знаходять істотної різниці між результатами
традиційного навчання, навчання з використанням технологій та змішаного
навчання (Джудіт Стротер (Strother, 2002), Томас Расселл (Russell, 1999), Вероніка
Течіа (Tyechia, 2014), С. Вегнер (Wegner, Holloway, & Garton, 1999). Проте
простежується стійка й очевидна тенденція до зростання частки навчання з
використанням технологій в організаціях, і все це завдяки низці переваг, таких як
економічна доцільність, розширення доступу до освіти, економія часу, зручність у
використанні та можливість для студентів навчатися в зручному режимі,
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забезпечення єдиних стандартів освітніх програм та різноманітність їхнього
змістового спрямування тощо.
Здійснений нами аналіз показує, що корпоративна освіта використовує
широкий арсенал форм, методів і технологій навчання, які характеризуються
значною варіативністю, інтерактивністю, інноваційністю та контекстністю, що
забезпечує високий рівень якості навчання та його відповідність вимогам
сучасного глобального ринку.

5.4. Підготовка андрагогічного персоналу для системи корпоративної
освіти у США
Оскільки в сучасному світі знання стали основною складовою всього, що ми
робимо, виготовляємо, купуємо й продаємо … то управління ними … стало
найбільш важливим економічним завданням індивідуумів, організацій та націй»
(Stewart, 1998, c. 9). Відповідно, у багатьох компаніях управління знаннями,
зокрема навчання персоналу, стало інституалізованим бізнесовим процесом, до
якого формально чи неформально залучено велику кількість людей. А оскільки
серед них є як професійні, так і непрофесійні тренери, то проблема підготовки
висококваліфікованих андрагогічних кадрів для корпоративної освіти є дуже
актуальною.
На ролі викладача в корпоративній освіті наголошують різні науковці.
Зокрема, Джон Дьюї та Реджинальд Арчамбольт (John Dewey and Reginald
Archambault) звертають увагу на те, що навчання – це процес взаємодії тих, хто
навчається, й тих, хто навчає. Обидві сторони мають чого навчатися один від
одного. Отже, «викладач повинен бути високоосвіченим професіоналом. Він
повинен мати міцні знання з теорії освіти, щоб розуміти філософські,
психологічні й соціологічні основи освіти» (Dewey, Archambault, 1964, с. xxviii).
Звернімо увагу на те, що в сучасному корпоративному світі «основною
проблемою, яка постає перед організаціями, є не те, як використовувати своїх
фасилітаторів, а те, як розвинути характеристики ефективних фасилітаторів у всіх
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своїх менеджерів» (Perry, 1995, с. 14), тобто фасилітаторськими навичками й
уміннями повинні володіти якомога більше працівників компаній (Skills
Converged, 2016). Дуже влучними є слова науковців про те, що (Tichy, Cohen,
1998, с. 26) «у сьогоднішньому висококонкурентному бізнесовому оточенні
потреба стати не просто організацією, що навчається, а ще й організацією, що
навчає, стала безумовним засобом успіху».
Як показують результати нашого дослідження, тренери можуть бути як
штатними працівниками компанії, так і представниками зовнішніх провайдерів.
Е. Карневале,

І. Гейнер,

Е. Шульц

(Carnevale,

Gainer,

&

Schulz,

1990)

виокремлюють три категорії фахівців, яких компанії наймають для навчання
персоналу: 1) фахівці в галузі освіти дорослих; 2) особи зі знанням виробництва й
технічною освітою; 3) особи зі знанням виробництва й технічною освітою, які
водночас є фахівцями в галузі освіти дорослих. Також поширеною практикою є
використання команд, що складаються з одного фахівця з технічною освітою та
одного – в галузі освіти дорослих. Зазначимо, що друга категорія фахівців є
найбільш численною, оскільки ті, хто здійснює навчання персоналу в
організаціях, переважно не є професійними тренерами. Це працівники компанії
або менеджери, які виконують свою роботу і одночасно навчають інших. Вони
добре знають сферу бізнесу, в якій працюють, виробничі процеси, технічні
прийоми, методи та процедури, тому їх запрошують ділитися своїми знаннями з
іншими.
Наймаючи

фахівців

у

галузі

освіти

дорослих,

компанії

прагнуть

використати їхні знання й уміння у сфері розробки програм і курсів, забезпечити
належну

методологічну

основу

навчального

процесу,

використання

найсучасніших технологій навчання дорослих. Проте такі фахівці, як правило,
недостатньо обізнані в галузі техніки й конкретних виробничих процесів, що
значно ускладнює для них як розробку, так і викладання курсів, безпосередньо
пов’язаних із виробництвом, особливо для учнів, які можуть мати більше знань у
своїй галузі, ніж ці фахівці. З огляду на це, як зазначає А. Карневале та ін.,
компанії в цілому надають перевагу фахівцям, що знають конкретні виробничі
процеси, мають практичний досвід роботи з ними й технічну освіту. Як правило,
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це працівники компанії, які викладають не на постійній основі, а в режимі ротації.
Їхньою перевагою є те, що, по-перше, вони глибоко розуміють предмет вивчання і
тим самим значно скорочують час розробки курсів, по-друге, їхній досвід
допомагає їм краще задовольняти потреби учасників навчального процесу. Проте
перед тим, як приступити до викладання, а тим більше до розробки програм, їм
необхідно опанувати теорію та методику навчання дорослих, що вимагає не
менше року підготовки. З огляду на це, досвідчені працівники, безпосередньо
пов’язані з виробництвом та реалізацією товарів чи послуг, не завжди виявляють
бажання проходити таку підготовку. Таким чином, оптимальним вибором для
компаній є особи з технічною освітою, які водночас є фахівцями в галузі освіти
дорослих. Але, оскільки таких працівників важко знайти й важко утримати в
компанії, деякі корпорації використовують команди, що складаються з двох
фахівців – одного зі знанням виробництва й технічною освітою, а іншого – зі
знаннями в галузі освіти дорослих. Цей підхід дає змогу поєднувати знання й
досвід тренерів у виробничій сфері з теорією навчання дорослих. Крім того, для
компаній важлива можливість здійснювати ротацію тренерів, які одночасно є
їхніми працівниками, а також залучати їх на неповний робочий день (Carnevale,
Gainer, & Schulz, 1990).
Досліджуючи підготовку тренерів, ми виявили, що в цій сфері є два види
програм – сертифіковані (non-degree certificate programs) і програми, що
передбачають отримання вчених ступенів (degree programs). Спочатку розглянемо
питання сертифікації тренерів, яка підтверджує досягнення ними певного
стандарту якості освіти. Процедура сертифікації передбачає оцінювання
теоретичних знань тренера та його вміння використовувати ці знання в процесі
навчання працівників компаній. Сертифікація стала актуальною відразу після
того, як галузь почала набувати стрімкого розвитку. Разом з тим триває дискусія
про те, хто і як повинен її здійснювати. Як стверджують науковці, поряд із тими
тренерами, які проходять таку сертифікацію, значна їх частина цього не робить
(Shultz, 1995). З огляду на це, Джері Гіллі (Gilley, 1986) навіть зазначає, що
розвиток людських ресурсів не відповідає всім критеріям професії, не має
визначеної бази знань, умінь, навичок і компетенцій, а також стандартизованого
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органу сертифікації, який визначає професійний рівень своїх членів. Він також
додає, що розв’язанням цієї проблеми повинні зайнятися професійні асоціації в
галузі розвитку людських ресурсів.
Зазначимо, що питання сертифікації тренерів безпосередньо пов’язане з
питанням визначення їхніх компетентностей. Лойс Ґоссидж (Gossage, 1968)
стверджує, що директор з питань навчання (training director) повинен володіти як
академічними компетентностями, так і компетентностями, необхідними для
виконання

професійних

обов’язків на робочому місці. До

академічних

компетентностей належать уміння розроблювати, контролювати й координувати
навчальні програми; знання принципів навчання; уміння спілкуватися; знання
принципів бізнесу; уміння здійснювати викладацьку діяльність. Набуття цих
компетентностей потребує вивчення курсів у галузях людської поведінки,
методики викладання, адміністрування, міжособистісної комунікації, бізнесу,
методів

дослідження.

До

компетентностей,

необхідних

для

виконання

професійних обов’язків на робочому місці, належать такі: втілення політики;
розробка, контроль і координація навчальних програм; визначення навчальних
потреб; здійснення тренерської діяльності; встановлення добрих родинних
стосунків. Подібно до Л. Ґоссиджа, Уолтер Камерон (Cameron, 1988) виокремлює
компетентності у сфері адміністрування, оцінювання потреб, технологій
викладання, розробки матеріалів, оцінювання, особистісного / професійного
розвитку.

На

сучасному

етапі

важливими

є

п’ять

основних

напрямів

компетентностей, визначених ученими в контексті глобалізаційних процесів:
культурна гнучкість, міжособистісне спілкування, розвиток людських ресурсів,
творчість,

самоуправління

навчанням

як

необхідна

умова

успіху

в

глобалізованому середовищі (Marquardt, Engel, 1993; Shultz, 1995).
На особливу увагу заслуговують компетентності викладацького персоналу
корпоративної освіти, визначені Американським товариством навчання й
розвитку (ASTD) як головної професійної організації в цій галузі (Arneson,
Rothwell, & Naughton, 2013). У 2013 р. зазначена організація розробила нову
модель компетентностей, яка стала результатом переосмислення попередньої
моделі 2004 р., відповідно до викликів сучасної глобалізованої інформаційної
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висококонкурентної

економіки.

Ця

модель

складається

з

двох

видів

компетентностей – базових та спеціальних професійних. В її основі лежать шість
базових компетентностей, які є важливими, незалежно від конкретної організації,
галузі промисловості чи галузі спеціалізації тренера. До них належать ділові
навички, навички міжособистісного спілкування, навички глобального мислення,
особисті навички, знання промисловості, технологічна грамотність. У оновленому
переліку компетентностей особлива увага зосереджується на важливості
технологічної грамотності, глобального мислення, емоціонального інтелекту,
знання промисловості, інноваційних підходів. Базові компетентності є підґрунтям
для формування й розвитку спеціальних професійних компетентностей у таких
десяти галузях спеціалізації: управління навчальними програмами, інтегроване
управління талантами, коучинг, управління знаннями, управління змінами,
покращення

продуктивності,

розробка

навчальної

діяльності,

реалізація

навчальної діяльності, технології навчання, оцінювання впливу навчання на
ефективність

роботи

організації.

Володіння

визначеними

Американським

товариством навчання й розвитку базовими та спеціальними професійними
компетентностями необхідне фахівцям, щоб успішно здійснювати навчання
персоналу в сучасному бізнесовому середовищі.
Необхідно зауважити, що від початку становлення професіоналізації галузі
розвитку людських ресурсів погляди її працівників на проблему сертифікації
кардинально розходились. Так, наприклад, у 1985 р. Американське товариство
навчання й розвитку здійснило опитування двох тисяч своїх членів. 58 % із них
висловилися на підтримку сертифікації. Через рік, у 1986 р., журнал «Training»
опитав 7 500 своїх читачів. Результати були майже однаковими: 58 %
респондентів вважали сертифікацію необхідною. Аргументи тих, хто її підтримує,
такі:

вона

є

дієвим

механізмом

самооцінювання;

сприяє

підвищенню

професіоналізму; покращує якість академічних програм; може використовуватися
як механізм захисту споживачів; допомагає розпізнавати кваліфікованих
кандидатів у процесі найму на роботу; може використовуватися для розвитку
знань, умінь та навичок нових працівників та оновлення знань, умінь і навичок
досвідчених практиків; покращує професійний імідж та репутацію практиків у
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галузі розвитку людських ресурсів. Серед аргументів «проти» називають такі:
вона збільшує бюрократію; її запровадження призводить до обмеження послуг;
існує мала ймовірність створення вимірюваних стандартів, які підтверджують
ефективність підготовки; вона неможлива в такій різносторонній сфері, як
розвиток людських ресурсів (Smith, 1994; Gilley, 1986; Gilley, Galbraith, 1986; Lee,
1986; Gilley, Eggland, 1989; Markowitz, 1993).
Питанням сертифікації андрагогічних кадрів для корпоративної освіти
вперше почали опікуватися професійні організації цієї галузі. Наприклад,
Товариство управління людськими ресурсами (Society for Human Resource
Management) розпочало роботу в цьому напрямі з 1979 р. Уже на той час було
розроблено два іспити – один для середнього рівня фахівців у галузі управління
людськими ресурсами, другий – для вищого рівня фахівців цієї галузі. Проте, як
зазначають науковці, недоліками цих іспитів є те, що вони не досить глибоко
(лише на 15 – 20 %) охоплюють питання підготовки й розвитку людських ресурсів
і переважно перевіряють набутий досвід та рівень освіти. Ці тести більше
відповідають потребам менеджерів у галузі людських ресурсів, ніж усіх інших
фахівців, пов’язаних із навчальною діяльністю. Удосконалену процедуру
сертифікації було запропоновано створеною в 1985 р. Міжнародною радою
стандартів навчання, функціонування й викладання (International Board of
Standards for Training, Performance and Instruction – IBSTPI). У 1993 р. на щорічній
конференції Національного товариства ефективності й навчання (NSPI) було
представлено процес професійної сертифікації, розроблений Міжнародною радою
стандартів навчання, функціонування й викладання (IBSTPI). Цей процес став
можливим завдяки добровільній участі представників державних і приватних
корпорацій та за сприяння наукової спільноти. Він базувався на комплексі
компетентностей, визначених IBSTPI, і був призначений для двох категорій –
викладачів та розробників програм. Також було розроблено процес акредитації
для корпоративних навчальних програм і корпоративних навчальних центрів
(Smith, 1994).
Особливу роль у здійсненні сертифікації андрагогічних кадрів для
корпоративної освіти у США відіграє Асоціація розвитку талантів (ATD, у
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минулому – Американське товариство навчання й розвитку (ASTD), оскільки це
найбільша у світі асоціація професійних тренерів з понад 120 країн світу. Вона
пропонує початкову й дві поглиблені програми підготовки тренерів, що,
відповідно, називаються «Premier train-the-trainer program» (Див. додаток Ф),
«ATD Master Trainer Program» (Див. додаток Ц) та «Certified Professional in
Learning and Performance®», які реалізуються Сертифікаційним інститутом
Асоціації (ATD Certification Institute). Початкова програма, зокрема, спрямована
на: вивчення основ теорії навчання дорослих та методології розробки навчальних
програм; вивчення основ визначення навчальних потреб та мети навчання,
оцінювання впливу навчання на діяльність компанії; вивчання й використання
ефективних методів навчання для управління учасниками навчального процесу,
залучення

різних

стилів

навчання,

створення

ефективного

позитивного

навчального середовища та навчання розв’язувати складні проблеми, що
виникають у процесі професійної підготовки працівників; навчання максимально
залучати учнів, базуючись на особистісноорієнтованому підході (Training
certificate, 2017c).
Сертифікаційний інститут ATD у партнерстві з провайдерами послуг
тестування здійснює тестування всіх бажаючих пройти його для того, щоб
записатися на програми поглибленого рівня. Офіційні тестові центри на базі
зазначених провайдерів функціонують у більшості головних міст Сполучених
Штатів і Канади, а також у багатьох місцях за межами цих країн. Крім зазначених
вище комплексних програм, асоціація пропонує понад сто різних сертифікованих
курсів для тренерів.
На особливу увагу заслуговують бакалаврські, магістерські та докторські
програми для практиків у галузі навчання й розвитку людських ресурсів, які
пропонують заклади вищої освіти (Опис програми підготовки бакалаврів у сфері
розвитку людських ресурсів в Університеті Х’юстона (University of Houston) у
штаті Техас подано в додатку Х). Вони перебувають у виграшному становищі, з
огляду на наявність необхідних для цього ресурсів – викладацького персоналу,
матеріально-технічної бази, бази для наукових досліджень. Крім того, завдяки
вмінню створювати ефективні й економічно вигідні програми та курикулуми,
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заклади вищої освіти забезпечують доступ до навчання широких верств
населення. Їхні програми доступні для людей, незалежно від місця їхнього
проживання – в міській, приміській чи сільській місцевості. Вони здатні
відповідати потребам конкретних аудиторій слухачів. Проте, незважаючи на
переваги таких програм, переважна більшість тренерів не вважають їх найбільш
корисними для свого професійного розвитку. Так, результати опитування,
здійсненого журналом «Training News», показали, що у переліку найбільш цінних,
з погляду тренерів, форм реалізації їхнього професійного розвитку програми на
отримання вчених ступенів у традиційних університетах посідають одні з
останніх місць. А найбільш цінними для себе тренери вважають тренінги. Учені
зазначають, що, хоча формальну освіту й не вважають найбільш оптимальною
формою реалізації професійного навчання викладацьких кадрів у корпоративній
освіті, вона все ж таки дуже широко використовується в бізнесовому середовищі
(McCullough, 1987; Smith, 1994).
Тренери мають широкі можливості отримання спеціальної освіти й учених
ступенів у закладах вищої освіти. Програми підготовки бакалаврів та магістрів у
галузі управління людськими ресурсами пропонують школи бізнесу. Зміст їхніх
курсів пов’язаний із корпоративним навчанням і розвитком організації.
Педагогічні факультети можуть пропонувати програми підготовки бакалаврів та
магістрів у галузі розвитку людських ресурсів. Їхні курси навчання присвячені
розробці програм та курикулумів, навчанню дорослих, оцінюванню, навчанню на
робочому місці. Курси з навчання й розвитку персоналу також пропонують
факультети психології в курсі програм підготовки бакалаврів та магістрів у галузі
промислової (industrial psychology) та організаційної психології (organizational
psychology). У великих університетах можна обирати курси з програм у галузі
навчання й розвитку персоналу одночасно на різних факультетах, зокрема,
педагогічному, психологічному, факультеті менеджменту (Noe, 2010), а також на
факультетах бізнес-освіти, управління персоналом, економіки, професійної
освіти, освіти дорослих і неперервної освіти, поведінкових наук. Учені
зазначають, що таке різнопрофільне спрямування факультетів, що здійснюють
підготовку тренерів, пояснюється різноманітністю компетентностей, якими вони
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повинні володіти (Palmer, 1985). Стрімке поширення програм у галузі розвитку
людських ресурсів спостерігається від 1980-х років. Вони пропонують
бакалаврські, магістерські та докторські програми. Зростання їхньої чисельності
підвищує професіоналізм, а також і конкуренцію між випускниками (Geber, 1987).
Академічні програми в галузі розвитку людських ресурсів передбачають вивчення
теорії навчання дорослих, розробки курикулумів, технологій навчання, навичок
презентації, планування й управління навчальною діяльністю.
Наведемо приклад магістерської програми в галузі управління розвитком
людських ресурсів у Коледжі менеджменту й бізнесу Національного університету
Льюіса (National Louis University) у Чикаго (штат Іллінойс). Ця програма
передбачає поглиблене вивчення теорії та принципів управління людськими
ресурсами та функціональних сфер розвитку людських ресурсів. Програма
складається з управлінських дисциплін за кількома напрямами: організаційний
розвиток та зміни, управління продуктивністю та вимірювання, управління
людськими ресурсами, а також розвиває практичні управлінські навички. Вона
також надає можливість студентам ділитися своїм досвідом роботи з
одногрупниками та використовувати набуті навички на своєму робочому місці.
Наведені нижче курси викладаються послідовно, але є багато варіантів їхнього
розкладу в будні та вихідні дні: планування людських ресурсів; організаційна
поведінка, організаційний розвиток та зміни; набір і відбір персоналу, запобігання
відтоку кадрів; виробничі відносини та закон, який їх регулює; системи сукупної
винагороди; аналіз виробничої діяльності та вимірювання продуктивності;
навчання й розвиток: системи та практика; відносини між роботодавцями й
профспілками; сучасні практики в галузі людських ресурсів (MS in Human
Resource, 2017).
Однак учені зазначають, що, незважаючи на важливість знань та вмінь,
набутих під час вивчення програм, спрямованих на здобуття вчених ступенів,
вони можуть виявитися недостатньо корисними для тих практиків, які шукають
допомоги у розв’язанні складних щоденних проблем у своїй роботі. Крім того, з
огляду на те, що 98 % членів головної професійної організації в галузі розвитку
людських ресурсів, Американського товариства освіти й розвитку (ASTD), мають
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вищу освіту, для них найкращим варіантом неперервної професійної освіти
можуть бути сертифіковані програми. Переваги таких програм насамперед
полягають у тому, що їх викладають практики з бізнесового середовища; вони
вимагають менше формальностей; базуються на розвитку вмінь і навичок;
коротші

за

тривалістю

й,

відповідно,

дешевші;

пропонують

сучасні

практикоспрямовані курикулуми; є більш гнучкими й забезпечують менш
загрозливе середовище для дорослих, які давно закінчили формальне навчання
(Smith, 1994; Hoopes-Robinson, 1991; Lopos, 1991; Lapides, 1991; Williams, 1991;
McCullough, 1987).
Професійний розвиток і підвищення кваліфікації педагогічних працівників
корпоративної сфери передбачає необхідність постійного відстеження ними
останніх наукових досліджень та передових практик у цій галузі. Таку можливість
їм забезпечує насамперед наявність значної кількості періодичних наукових
видань та професійних організацій, головне місце у діяльності яких, як зазначає
Наталія Авшенюк (2017), посідає реалізація програм професійного розвитку.
Найбільш авторитетні журнали, які друкують останні досягнення в практиці
корпоративного навчання, такі: «Підготовка» («Training»), «Підготовка +
розвиток» («T + D»), «Підготовка та розвиток» («Training and Development»),
«Управління робочою силою» («Workforce Management»), «Журнал людських
ресурсів» («HR Magazine»), «Академія управлінських кадрів» («Academy of
Management Executive»), «Академія менеджменту навчання й освіти» («Academy
of Management Learning and Education». Головні видання, які публікують
результати останніх наукових досліджень, такі: «Щоквартальний журнал розвитку
людських ресурсів» («Human Resource Development Quarterly»), «Огляд розвитку
людських ресурсів» («Human Resource Development Review»), «Підвищення
ефективності праці» («Performance Improvement»), «Психологія персоналу»
(«Personnel Psychology»), «Журнал прикладної психології» («Journal of Applied
Psychology»), «Журнал Академії менеджменту» («Academy of Management
Journal»), «Управління людськими ресурсами» («Human Resource Management»)
(Noe, 2010).
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Основні професійні організації у сфері корпоративної освіти такі:
Американське товариство навчання й розвитку (American Society for Training and
Development – ASTD), Академія розвитку людських ресурсів (the Academy of
Human Resource Development – AHRD), Товариство управління людськими
ресурсами (the Society for Human Resource Management – SHRM), Товариство
промислової та організаційної психології (the Society for Industrial and
Organizational Psychology – SIOP), Академія менеджменту (the Academy of
Management – AOM) та Міжнародне товариство підвищення ефективності праці
(the International Society for Performance Improvement – ISPI) (Noe, 2010).
Підсумовуючи, зазначимо, що в галузі розвитку людських ресурсів у США
діють як програми, що ведуть до отримання сертифікатів, так і програми, що
ведуть до отримання вчених ступенів бакалавра, магістра й доктора філософії.
Основні зусилля в цьому напрямі здійснюються професійними організаціями в цій
галузі. Проте наявність сертифіката чи диплома про вищу освіту часто не є
визначальним чинником, який дає їм змогу здійснювати тренерську діяльність, а
відтак

значна

частина

фахівців

працюють

без

будь-якого

офіційного

підтвердження рівня своєї кваліфікації.

Висновки до розділу 5
Аналіз автентичних джерел дає підстави зробити висновок про те, що
корпоративне навчання персоналу в американських компаніях здійснюється на
основі андрагогічного підходу, який базується на положеннях про те, що:
провідна роль у процесі навчання належить дорослій людині, навчання
здійснюється в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, особливе значення має
попередній соціальний і виробничий досвід персоналу, що навчається. Ці
положення лежать в основі теорій навчання персоналу. Вони дають змогу
пояснити зміни в процесі розвитку особистості та зрозуміти зв’язок між
розвитком і навчанням (теорія допустимої межі Г. МакКласкі (H. McClusky;
показати, що вдосконалення майстерності працівників сприяє підвищенню їхньої
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мотивації до навчання, спонукає до активної участі в ньому (теорія майстерності
А. Нокса (A. Knox); визначити взаємозв’язок та взаємозумовленість двох змінних
величин

–

особистісних

характеристик

дорослого

учня

й

ситуаційних

характеристик – що стосуються умов, у яких відбувається навчання (теорії
П. Кросс (P. Cross); довести, що визначальним чинником навчання є досвід тих,
хто навчається (емпіричні теорії Д. Колба (D. Kolb), П. Джарвіса (P. Jarvis),
М. Ноулза (M. Knowles); акцентувати увагу на відповідальності дорослої людини
за своє навчання, її прагненні до самостійності та самовизначення (теорії
самоспрямованого навчання Ш. Мерріам (S. Merriam), М. Ноулза, С. Брукфілда
(S. Brookfield); обґрунтувати важливість критичного осмислення досвіду, системи
поглядів, переконань дорослої людини (теорії трансформаційного навчання
Д. Мезіроу (D. Mezirrow).
Ефективність

корпоративного

навчання

та

розвитку

персоналу

в

американських компаніях забезпечується дотриманням принципів навчання, які
класифіковано за групами: загальні, що є визначальними в організації процесу
навчання (принципи науковості, системності, свідомості й активності, інтеграції
теорії і практики, випереджального навчання); андрагогічні, в основі яких лежать
особливості навчання дорослої людини (принципи пріоритетності самостійного
навчання,

актуалізації

контекстності,

результатів

елективності,

навчання,

суб’єкт-суб’єктної

варіативності,
взаємодії);

гнучкості,

спеціальні,

що

враховують спрямованість корпоративного навчання на досягнення стратегічної
мети компанії (принцип єдності бізнесового та освітнього середовища,
корпоративності,

комплементарності,

проактивності,

інноваційності).

Ці

принципи тісно пов’язані та взаємозумовлені, з їх урахуванням здійснюється
освітній процес у американських корпораціях: від визначення освітніх потреб
корпорації та її працівників до розроблення спеціалізованих навчальних програм,
реалізації їх та оцінювання їхніх результатів.
Зміст навчальних планів і програм провайдерів корпоративної освіти у
США є унікальним та багатоаспектним, відображає потреби конкретної
організації в навчанні персоналу й орієнтованість на розвиток персоналу та
підготовку його до організаційних змін. Їх спільними ознаками є: оновлення і
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трансформація змісту навчання на основі компетентнісного підходу; наявність
навчальних програм для всіх категорій працівників, зокрема, програми для топменеджерів із розвитку стратегічних управлінських компетентностей, програми з
розвитку особистісного й кар’єрного зростання персоналу різних рівнів, програми
з

розвитку

корпоративних

компетентностей,

унікальних

для

конкретної

корпорації; єдині вимоги до формування змісту навчальних програм: гнучкість,
модульність,

компетентнісна

орієнтованість,

практикоорієнтованість,

випереджальність, диверсифікація, стандартизація, адресність, інноваційність.
Ефективність організації корпоративної освіти в американських компаніях
забезпечується диверсифікованістю, варіативністю та гнучкістю форм, методів,
технологій навчання, вибір яких залежить від його мети, змісту навчального
матеріалу, індивідуальних особливостей тих, хто навчається, матеріальнотехнічного забезпечення тощо. Спостерігається поєднання традиційних (лекції,
семінари, самостійна робота тощо) та інноваційних (інтерактивні лекції, тренінги,
коучинг, ділові та рольові ігри, групове навчання, secondment (переміщення
співробітників), shadowing (бути «тінню»), buddying (партнерство), наставництво,
менторство (mentoring) тощо) форм навчання; перевага надається інтерактивним
методам навчання (кейс-метод, брейнстормінг (brainstorming), метафорична гра,
аналіз ситуації, методи інциденту, імітаційного моделювання, баскет-метод,
методи командоутворення тощо). Підвищення якості навчання персоналу
американських компаній пов’язують із застосуванням технологій навчання дією
(action learning), проблемно-орієнтованого (problem-based learning), проблемнопошукового (enquiry-based learning), колаборативного (сollaborative learning),
інтерактивного, модульного, проектноорієнтованого, перевернутого навчання
(flipped learning), навчання 70/20/10 (70% знань, умінь, навичок співробітник
отримує у процесі практичної діяльності, 20% – навчаючись у керівників та
наставників, 10% – на аудиторних заняттях); виваженою інтеграцією технологій
традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання.
Оцінювання ефективності корпоративного навчання в американських
компаніях здійснюється за допомогою моделі Д. Кіркпатріка (D. Kirkpatrick), яка
містить чотири рівні оцінювання: 1) «реакція» (проводиться анкетування
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персоналу з метою з’ясування ступеня задоволеності навчанням, важливості його
для професійного та особистісного зростання); 2) «навчання» (здійснюється
тестування з метою визначення зміни в системі знань, умінь, навичок);
3) «поведінка» (за допомогою спостереження визначаються зміни в професійній
поведінці, практичних досягненнях); 4) «результат» (економічний результат:
підвищення продуктивності, якості продукції, обсягу продажів тощо).
Навчання персоналу в організаціях здійснюють три категорії фахівців:
1) фахівці в галузі освіти дорослих; 2) особи зі знанням виробництва й
відповідною технічною освітою, які не мають андрагогічної підготовки; 3) особи
зі знанням виробництва й технічною освітою, які є також фахівцями в галузі
освіти дорослих. Підготовка фахівців у сфері розвитку людських ресурсів у США
здійснюється відповідно до програм, за результатами оволодіння якими
видаються відповідні сертифікати або присвоюються наукові ступені бакалавра,
магістра й доктора філософії. Суттєву роль у підготовці таких фахівців відіграють
професійні організації. Проте наявність сертифіката чи диплома про вищу освіту
не обов’язкова для роботи в галузі корпоративної освіти, тому значна частина
фахівців працюють без офіційного підтвердження рівня своєї кваліфікації.
Зміст

розділу

Литовченко, 2017f;

викладено

в

Литовченко, 2015f;

таких

наукових

Lytovchenko,

працях

автора:

Ogienko,

2017b;

Литовченко, 2014b; Литовченко, 2016k; Литовченко, 2013f; Литовченко, 2014a.
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РОЗДІЛ 6. ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ
КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ
КОНСТРУКТИВНИХ ІДЕЙ США
У розділі окреслено тенденції розвитку корпоративної освіти у Сполучених
Штатах Америки, проаналізовано проблеми й перспективи розвитку корпоративної
освіти в Україні, здійснено прогностичне обґрунтування розвитку корпоративної освіти
в Україні з урахуванням конструктивних ідей американського досвіду.

6.1. Тенденції розвитку корпоративної освіти у Сполучених Штатах
Америки
Навчання персоналу як один із пріоритетних напрямів діяльності компаній
досягнув на сучасному етапі небувалого рівня розвитку. Неперервні інвестиції в
цю галузь свідчать про те, що лідери ділового світу все більше усвідомлюють
його роль у забезпеченні конкурентоспроможності, ефективності та адаптивності
підприємств. Корпоративне навчання стає все більш спрямованим на задоволення
стратегічних завдань організацій та потреб працівників, розвиток їхніх
професійних компетентностей, набуває неперервного характеру.
Оскільки корпоративне навчання є частиною більш складної системи –
організації, то основні тенденції його розвитку визначаються корпоративним
середовищем, у якому воно функціонує (Tarique, 2014; Гилев, 2010). Нові
бізнесові реалії, що виникли в умовах глобальної економіки, спричиняють зміни в
усіх системних складових організацій. Розвиток технологій має визначальний
вплив на всі аспекти ведення бізнесу. Виконання функціональних обов’язків
працівниками все більше базується на використанні новітніх технологій.
Інтелектуальний капітал і людський капітал як його складова стають ключовим
чинником

конкурентоспроможності

організацій,

а

отже,

їхній

розвиток,

відповідно до швидкозмінних вимог часу, набуває пріоритетного значення.
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Аналіз наукових та бізнесових джерел дає змогу виявити тенденції розвитку
корпоративної освіти у США, детерміновані зовнішніми й внутрішніми
чинниками, що виступають критеріями їхньої сутності: системоутворювальні,
організаційно-функціональні, змістово-процесуальні.
Важливою системоутворювальною тенденцією є тенденція до неперервності
корпоративної освіти. Одним із основних чинників, що спонукають роботодавців
до навчання працівників, є скорочення терміну придатності знань, зумовлене
організаційними, промислово-економічними й технологічними змінами. На зміну
навчанню у вигляді одноразових епізодів, переважно для нових співробітників,
приходить неперервне навчання всіх працівників компанії. Незалежно від галузі,
підприємства здійснюють таке навчання заради розвитку необхідних професійних
навичок і вмінь, збільшення задоволення працівників від роботи, культивування в
них відданості компанії, зниження рівня плинності кадрів та підвищення
ефективності праці. Неперервне навчання надихає працівників, відкриває перед
ними нові можливості, надає впевненості в тому, що вони відповідають рівню
сучасних вимог, мають глибоке розуміння професії. Компетентні, обізнані кадри
мають вирішальне значення для утвердження компаніями своїх позицій та
успішної конкуренції в бізнесі.
До

системоутворювальних

тенденцій

також

належать

тенденція

когерентності, яка наголошує на взаємодоповнюваності та узгодженості мети
корпоративної

освіти

зі

стратегічною

метою

компанії,

та

тенденція

випереджального розвитку, яка виявляється в спрямованості корпоративної освіти
на майбутні виклики, що постануть перед компанією, орієнтації на перспективні
потреби розвитку компанії. Свідченням цих тенденцій є залучення викладацького
персоналу до процесу стратегічного планування організації, перетворення
навчальної діяльності на частину стратегії її розвитку. Це робить компанії більш
гнучкими в умовах сучасних викликів, дає їм змогу повніше використовувати нові
можливості, які перед ними відкриваються, діяти на випередження, запобігати
кризам. Викладацький персонал, який залучають до процесу стратегічного
планування компанії, має таку саму освіту, як і управлінський апарат, розуміє
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бізнес і те, яким чином навчання може сприяти досягненню стратегічної мети
організації.
Ми також окреслили організаційно-функціональні тенденції, однією з яких
є тенденція капіталізації корпоративної освіти у США (збільшення інвестицій
компаній в освіту своїх працівників), що є найбільш переконливим свідченням
важливості

навчання

підтверджується

в

сучасному

статистичними

корпоративному

даними

щодо

світі.

фінансування

Ця

тенденція

навчання

в

організаціях, відображеними у двох основних щорічних звітах: State of the industry
report та Training industry report. Перший звіт щорічно оприлюднює Асоціація
розвитку талантів (Association for Talent Development – ATD), раніше відома як
Американське товариство навчання й розвитку (American Society for Training &
Development – ASTD), найбільша професійна асоціація у світі, зареєстрована у
понад ста двадцяти країнах. Другий звіт щороку публікує журнал “Training”.
Обидва документи мають тривалу історію (звіт ATD публікується двадцять років
поспіль, звіт журналу “Training” – тридцять п’ять років) і визнані найбільш
надійними джерелами інформації про бюджети, кадрове, методичне забезпечення
та змістове спрямування програм у галузі навчання й підготовки персоналу.
Як свідчать результати досліджень, витрати компаній на навчання
персоналу зростають щорічно протягом тривалого часу. Так, за оцінками ASTD у
2012 р., сумарно вони становили приблизно 164,2 млрд. доларів (порівняно,
наприклад, із 129,60 млрд. доларів у 2006 р.). Показово, що витрати на одного
працівника у 2004 р. в середньому становили 1022 долари (2007 State of the
industry report, 2007), у 2012 р. – 1195 доларів (2013 State of the industry report,
2013c), у 2015 р. вони зросли до 1252 доларів (2016 State of the industry repor,
2016). Зазначимо, що сума витрат на навчання одного працівника безпосередньо
залежить від розмірів компанії. Малі компанії, зазвичай, витрачають більше
грошей, ніж великі, оскільки вони мають невеликий внутрішній штат тренерів і в
основному користуються послугами зовнішніх провайдерів, а також оплачують
навчання своїх працівників в освітніх закладах. Наприклад, у 2012 р. в малих
компаніях (які налічують до 500 працівників) витрати на навчання одного
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працівника становили в середньому 1800 доларів, у середніх компаніях (які
налічують від 500 до 9999 працівників) – 964 долари, у великих компаніях (з
понад 10000 працівників) – 700 доларів. Середній показник витрат на навчання
одного працівника у 2012 р. становив 1195 доларів, що на 13 % перевищувало цей
показник (1182 доларів) у 2011 р. (2013 State of the industry report, 2013c).
Стабільно зростає також співвідношення витрат на навчання персоналу до
витрат на заробітну плату працівників: у 2003 р. цей показник становив 2,31 %, у
2010 р. – 2,7 %, у 2011 р. – 3,2 %, у 2012 р. – 3,6 % (2013 State of the industry report,
2013c).
Сума витрат компаній на забезпечення однієї години навчання своїх
працівників також щороку зростає. Так, у 2012 р. вона становила 89 доларів, що
на 4 % перевищувало показник 2011 р. (85 доларів) і на 39 % – 2006 р. (54 долари)
(2013 State of the industry report, 2013c; 2007 State of the industry report, 2007). Це
можна пояснити, по-перше, зростанням кількості

працівників, по-друге,

витратами

розробку

на

закупівлю

новітніх

технологій

та

відповідного

програмного забезпечення (наприклад, для запровадження програм мобільного
навчання необхідно розробити програмне забезпечення та закупити планшети), а
по-третє,

неможливістю

точно

порахувати

кількість

годин,

витрачених

працівником на навчання за допомогою цих технологій.
Важливим показником розвитку корпоративної освіти є зростання середньої
кількості годин, розрахованих на навчання одного працівника за рік. Так,
наприклад, у 2012 р. цей показник становив 30,3 год., у наступному 1913 р. – 31,5
год.) (2014 State of the industry report, 2014). Проте ці цифри, очевидно, не
відображають повною мірою реального зростання кількості часу, який працівники
витрачають на навчання, насамперед з огляду на поширення електронного,
мобільного та інформального навчання, які важко піддаються точному
вимірюванню в годинах.
Зазначимо, що витрати на навчання працівників у різних галузях
розподілені нерівномірно. Про це свідчать дані, наведені у звіті журналу
“Training” за 2016 р. (Див. таблицю 6.1.1)
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Таблиця 6.1.1
Річні бюджети на навчання компаній у різних сферах діяльності у 2016 р.
(2016 Training industry report, 2016)
Розмір організації
Сфера
діяльності

Освіта
Військова галузь
Виробництво
Некомерційні
організації
Громадські
організації
Роздрібна / оптова
торгівля
Сфера послуг

Великі
організації

Середні
організації

Малі
організації

Середній
показник

2166333 дол.
16480000 дол.
20223176 дол.
2682000 дол.

520556 дол.
950044 дол.
1289636 дол.
368000 дол.

567385 дол.
191500 дол.
250357 дол.
907771 дол.

742400 дол.
5562409 дол.
5043103 дол.
1232174 дол.

Відсутні

1250000 дол.

492000 дол.

871000 дол.

5315625 дол.

237000 дол.

208500 дол.

1991087 дол.

16460729 дол.

1831798 дол.

300257 дол.

4657747 дол.

Як бачимо, найбільші суми на навчання витрачаються у військовій,
виробничій галузях та сфері обслуговування. Найменші – в освітніх, громадських
та некомерційних організаціях.
Хоча в цілому на загальнонаціональному рівні простежується тенденція до
зростання бюджетів американських компаній на навчання, не всі компанії, з
різних причин, можуть забезпечити таке зростання щорічно. Так, відповідні
бюджетні показники 2016 р. свідчать про те, що 37 % компаній збільшили свої
витрати на освіту порівняно з попереднім роком, 50 % – залишили їх незмінними,
13 % – їх зменшили (Див. рис. 6.1.1), що істотно не відрізняється від ситуації 2015
р., коли 42 % компаній заявили про збільшення, 43 % – про незмінність, 15 % –
про зменшення своїх бюджетів на навчання порівняно з 2014 р. (2016 Training
industry report, 2016; Training industry report, 2015).
13%
50%
37%

Незмінний бюджет
Збільшений бюджет
Скорочений бюджет

Рис. 6.1.1. Витрати американських компаній на навчання працівників
у 2016 р. порівняно з 2015 р.

388

У 2016 р., як і в 2015 р., у військовій галузі спостерігалося найбільше
зменшення бюджетів на навчання (33 %). Разом з тим у трьох сферах із
найменшим бюджетом, а саме у сфері обслуговування, громадських та
некомерційних організаціях, відбулося найбільш істотне їх збільшення (47 %, 50
% та 52 %, відповідно) (Див. рис. 6.1.2) (2016 Training industry report, 2016;
Training industry report, 2015).
35%

Некомерційні організації

13%

Громадські організації

50%
50%

0%

Освіта

52%

79%

14%
7%

Військова галузь

20%

Роздрібна / оптова торгівля
Сфера послуг

13%
0%

20%

Зменшений бюджет

68%

43%
47%

10%

Виробництво

Збільшений бюджет

33%
32%

0%

Незмінний бюджет

48%

62%

26%
40%

60%

80%

100%

Рис. 6.1.2. Витрати на навчання працівників у різних сферах діяльності
у 2016 р. порівняно з 2015 р.
Збільшення бюджетів відбувається нерівномірно серед компаній різних
розмірів. У 2016 р. малі компанії показали менший відсоток зменшення коштів на
навчання (8 %), ніж середні (16 %) та великі компанії (18 %), а також більший
відсоток зростання бюджету, ніж великі компанії (38 % та 23 %, відповідно).
Більшість організацій показали незначне зростання бюджетів на навчання (менше
ніж на 16 %): 34 % організацій – від 6 до 15 %, 32 % організацій – від 1 до 5 %
(Див. рис. 6.1.3) (2016 Training industry report, 2016).
Серед основних чинників збільшення витрат компаній на навчання –
збільшення обсягів навчальних програм та розширення штату тренерів, зростання
числа охопленого навчанням персоналу, закупівля нових технологій та
обладнання.
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Понад 25%

23%

16% - 25%

11%

6% - 15%

34%

1% - 5%

32%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Рис. 6.1.3. Зростання бюджетів компаній на навчання працівників
у 2016 р. порівняно з 2015 р.
Зменшення бюджетів компаній, як і їх збільшення, є переважно незначним
(до 16 % у 2016 р. порівняно з 2015 р.) (Див. рис. 6.1.4) (2016 Training industry
report, 2016). Основними чинниками скорочення бюджетів на навчання компанії
називають зниження цін на освітні послуги, скорочення штату тренерів, кількості
охоплених навчанням працівників, закупівель технологічного обладнання для
навчання, обсягів навчання, витрат на зовнішніх тренерів та консультантів, числа
конференцій, семінарів та інших освітніх заходів, які працівники відвідують за
межами компанії (2016 Training industry report, 2016).
Понад 25%

26%

16% - 25%

9%

6% - 15%

47%

1% - 5%

18%
0%

5%

10%
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40%

45%

50%

Рис. 6.1.4. Зменшення бюджетів компаній на навчання працівників у 2016 р.
порівняно з 2015 р.
Щодо розподілу коштів на навчання серед різних категорій працівників, то,
як бачимо з рисунка 6.1.5, компанії вкладають найбільші суми грошей у
підготовку працівників із нормованим робочим днем і найменші – у підготовку
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керівного складу. Це пояснюється тим, що за чисельністю перша категорія
працівників найбільша, а друга, навпаки, – найменша в організаціях.
39%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

28%

23%
9%
Керівний склад

Менеджери з
ненормованим
робочим днем

Працівники, що не
Працівники з
належать до керівної нормованим робочим
ланки й мають
днем
ненормований
робочий день

Рис. 6.1.5. Розподіл коштів на навчання серед різних категорій працівників у
2016 р. (2016 Training industry report, 2016).
Ще

однією

інституалізація

важливою

організаційно-функціональною

корпоративної

освіти,

зумовлена

тенденцією

активізацією

є

створення

корпоративних університетів, корпоративних центрів, які входять до структури
корпорацій. Як ми вже зазначали раніше, у Сполучених Штатах Америки
особливо інтенсивно відбувається процес поширення й розвитку корпоративних
університетів як найбільш прогресивної форми корпоративної освіти. Він
розпочався ще в 1980 роках, і відтоді, як стверджують науковці, чисельність
корпоративних університетів подвоюється кожні десять років. Ще одним
переконливим свідченням цієї тенденції є те, що близько 80 % компаній зі списку
Fortune 500 (500 найбільших промислових компаній США, які щорічно визначає
журнал Fortune за критерієм величини річного доходу), вже мають корпоративні
університети або планують їх заснувати (Nixon, Helms, 2002).
Належною до організаційно-функціональних ми також вважаємо тенденцію
диверсифікації,

що

стосується

різноманітності

моделей

управління

та

функціонування систем корпоративної освіти, типів провайдерів, зокрема,
використання компаніями аутсорсингових освітніх послуг зовнішніх провайдерів.
Про вагомість зовнішніх провайдерів як сегменту корпоративної освіти, зокрема,
свідчить той факт, що у 2015 р. 61 % становили витрати на навчання, яке
організації забезпечують своїми силами, 28 % – витрати на оплату послуг
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зовнішніх провайдерів та 11 % – витрати на навчання працівників у закладах
освіти (які також є одним із основних зовнішніх провайдерів освітніх послуг для
бізнесу) (Див. рис. 6.1.6).
11%

Навчання власними силами
організаці

28%

61%

Послуги зовнішніх освітніх
провайдерів
Навчання працівників у
закладах освіти

Рис. 6.1.6. Розподіл коштів на навчання внутрішніми силами та із
залученням зовнішніх провайдерів у 2015 р. (2016 State of the industry report,
2016).
Такий розподіл витрат залишається приблизно однаковим протягом
останніх десяти років. Наприклад, у 2006 р. із загальної суми освітніх витрат, яка
становила 129,60 млрд. доларів, менше двох третин (79,85 млрд. доларів – 61 %)
ішло на навчання внутрішніми силами організації, а решта (49, 75 млрд. доларів –
39 %) – на оплату програм сторонніх освітніх організацій (Див. рис. 6.1.7) 2013
State of the industry report, 2013c; 2014 State of the industry report, 2014; 2016 State
of the industry report, 2016; 2007 State of the industry report, 2007).
навчання працівників у закладах освіти
навчання власними силами організації

навчання у зовнішніх провайдерів
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Рис. 6.1.7. Розподіл коштів на навчання працівників внутрішніми силами
організацій та із залученням зовнішніх провайдерів (2006 – 2015 рр.).
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У реалізації різних функцій, пов’язаних з організацією навчання в
компаніях, аутсорсингові послуги використовуються нерівномірно. За даними
2016 р., близько 28 % (порівняно з 26 % у 2015 р.) компаній повністю або майже
повністю передавали зовнішнім провайдерам обслуговування та хостинг Системи
управління навчанням (Learning Management System – LMS), спеціального
програмного

забезпечення,

призначеного

для

розробки,

управління

й

розповсюдження навчальних он-лайн матеріалів із забезпеченням спільного
доступу. Водночас адміністрування LMS (реєстрація, завантаження даних) та
функція підтримки учня (learner support) здійснюються майже повністю власними
силами компаній (відповідно, 83 % у 2016 р. та 80 % у 2015 р.). Здійснення
процесу навчання (instruction / facilitation) розподіляється приблизно однаково між
внутрішньокорпоративними та зовнішніми провайдерами (44 % та 56 %,
відповідно) (Див. рис. 6.1.8) (2016 Training industry report, 2016).
Здійснення процесу навчання
(instruction/facilitation)
Адміністрування Системи управління
навчанням (LMS administration)
Обслуговування та хостинг Системи
управління навчанням (LMS…

44%

52%

4%

83%

13% 4%

53%

Підтримка учня (learner support)

19%

28%

80%

Розробка змісту навчальних програм
(custom content development)

18%

60%
0%

20%

40%

34%
60%

80%

2%
6%

100%

120%

Здійснюється без залучення зовнішніх провайдерів
Здійснюється із залученням зовнішніх провайдерів
Здійснюється повністю або майже повністю зовнішніми провайдерами

Рис. 6.1.8. Використання аутсорсингових послуг у реалізації різних функцій,
пов’язаних з організацією навчання у 2016 р.
Великі компанії використовують послуги аутсорсингу ширше, ніж компанії
середнього розміру, а компанії середнього розміру, у свою чергу, – ширше, ніж
малі. Особливо це стосується розробки змісту навчальних програм (custom content
development), яке, відповідно до результатів 2016 р., у великих компаніях
відбувається на 59 % із повним або частковим залученням зовнішніх провайдерів
(у середніх та малих компаніях цей показник становить 38 % та 31 %, відповідно)
(2016 Training industry report, 2016).
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З-поміж змістово-процесуальних тенденцій виокремлюємо тенденцію
кастомізації навчання (від англ. сustomization – індивідуалізація, забезпечення
відповідності продукту вимогам замовника). Змістове наповнення навчання
постійно змінюється відповідно до швидкозмінних вимог організацій та їхніх
працівників. З одного боку, є потреба в забезпеченні програм загального
спрямування, необхідних для всіх працівників компанії. З іншого боку, головним
пріоритетом для компаній є вузькоспрямовані спеціалізовані програми, необхідні
для підвищення ефективності працівників. Так, у 2006 р. програми розвитку
спеціальних професійних навичок та програми вивчення виробничих процесів і
операцій були першими в рейтингу за чисельністю учнів, які їх вивчали (14,45 %
та 11,07 %, відповідно) (2007 State of the industry report, 2007).
Стійкість цієї тенденції підтверджується чисельністю учнів, задіяних у
відповідних програмах. Розглянемо рисунок 6.1.9, на якому показано основні
змістові напрями корпоративних програм, визначених ASTD, та відсотковий
показник кількості учнів, які їх вивчали у 2012 р.
Підготовка менеджерів

14%

Правила поведінки, регламентовані нормами
права

11%

Виробничі процеси та операції компанії

10%

Спеціалізоване професійне навчання

10%

Продажі

9%

Інформаційні технології

7%

Підготовка нових працівників

7%

Навички міжособистісного спілкування

6%

Навчання керівників найвищої ланки

6%

Обслуговування клієнтів

6%

Базові вміння й навички

5%

Інші (знання про якість, продукцію компанії)

9%
0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16%

Рис. 6.1.9. Змістове спрямування програм корпоративного навчання та
відсотковий показник кількості учнів, які їх вивчали у 2012 р. (2013 State of the
industry report, 2013c).
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Як бачимо, компанії надають важливого значення підготовці менеджерів.
Зазначимо, що до такого навчання залучають не лише менеджерський персонал, а
й широке коло інших працівників, оскільки володіння управлінськими навиками
високо цінується в сучасному бізнесовому світі. На другому місці за кількістю
учасників, з огляду на їхню обов’язковість для всіх працівниками компанії, –
програми навчання правил поведінки, регламентованих нормами права, до яких
також входить вивчення політики та регулятивних документів компаній. Проте
найбільш

пріоритетним

у

корпоративному

середовищі

є

спеціалізоване

професійне навчання, безпосередньо пов’язане зі сферою діяльності організації.
Про це свідчить сумарний відсоток поширення таких програм, як виробничі
процеси та операції, спеціалізовані курси професійного навчання (відповідно до
сфери

діяльності

компанії),

продажі,

підготовка

нових

працівників,

обслуговування клієнтів (разом їх вивчають 41,9 % працівників компаній у США).
Наступною змістово-процесуальною тенденцією є тенденція варіативності.
Вона насамперед стосується різноманітності навчальних програм, які є
надзвичайно диверсифікованими й можуть бути спрямовані як на професійний
розвиток керівників найвищого рангу, так і на підвищення кваліфікації кожного
працівника та на різнопрофільну підготовку постачальників і клієнтів компанії.
Виявом цієї тенденції також є зростаюча різноманітність форм і методів навчання
(як

традиційних,

так

і

інноваційних),

використання

різних

технологій

електронного навчання, які дають змогу оптимально поєднувати аудиторну та
позааудиторну навчальну діяльність.
Ще однією важливою змістово-процесуальною тенденцією є тенденція
технологізації навчання (поширеного використання електронного навчання, у
тому числі новітніх мобільних та хмарних технологій, віртуального навчання з
викладачем (virtual instructor-led training)), яку вважаємо за доцільне розглянути
більш детально. За рахунок технологізації відбувається постійне зменшення
відсотка годин традиційного аудиторного навчання, які, наприклад, у 2010 р.
становили 61 % від загальної кількості навчального часу, у 2012 р. – 55 %, у 2014
р. – 51 % (2013 State of the industry report, 2013c; 2015 State of the industry report,
2015). Усе це дає змогу залучати до навчальної діяльності широке коло
працівників, особливо в географічно віддалених місцевостях, а також невідкладно
задовольняти потреби в необхідних професійних кваліфікаціях відповідно до

395

швидкозмінних вимог сучасного ринку зі значною економією коштів та ресурсів.
Дані щодо динаміки зростання популярності електронного навчання наведено в
таблиці 6.1.2, яка показує розподіл усіх навчальних годин у відсотках відповідно
до методів аудиторного та електронного навчання.
Таблиця 6.1.2
Розподіл навчальних годин: аудиторне та електронне навчання
(2013 State of the industry report, 2013c; 2015 State of the industry report, 2015)
Аудиторне
навчання
з
викладачем
Навчання з
використанням
технологій
Онлайн
навчання
Самостійне
навчання з
використанням
технологій

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

65,30%

61,06%

63,69%

58,84%

59,10%

59,43%

54,28%

50,63%

30,28%

32,69%

31,37%

36,54%

33,00%

37,30%

39,20%

40,94%

23,36%

24,62%

29,31%

27,70%

24,77%

25,18%

27,29%

28,94%

25,12%

25,02%

23,38%

27,63%

25,50%

20,07%

21,56%

23,87%

Як бачимо з таблиці, відсоток аудиторних годин навчання поступово
зменшується (з 65,30% у 2006 р. до 50,63% у 2014 р.). Зазначимо, що темпи
зменшення зростають (41 % у 2016 р. порівняно з 46 % у 2015 р.). Відповідно
збільшується відсоток годин навчання з використанням електронних технологій,
зокрема у 2016 р.
– 30,4 % годин навчання реалізовувалося за допомогою комп’ютерних
технологій або в режимі он-лайн (порівняно з 26,5 % у 2015 р.), у тому числі
технологій Virtual classroom та Webcast (16,4 %);
– 27,5 % навчального часу відводилося на змішане навчання (blended
learning) (порівняно з 31,9 % у 2015 р.);
– 2,9 % навчальних годин реалізовувалося з використанням мобільних
пристроїв (у 2015 р. ця цифра становила 1,8 %);
– 5 % навчальної діяльності відбувалося в соціальних мережах (цей показник
залишився без змін порівняно з 2015 р.) (2016 Training industry report, 2016).
Важливо зазначити, що, незважаючи на постійне скорочення обсягів
навчання з викладачем, корпорації продовжують надавати йому перевагу
(наприклад, усього у 2011 р. воно охоплювало 73 % загальної кількості
навчальних годин, у 2012 р. – 70 %, у 2014 р. – уже 65,95 %). Проте традиційне
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аудиторне навчання з викладачем втрачає популярність і поступається місцем
навчанню з викладачем у дистанційному режимі (за допомогою супутникового
телебачення, відео тощо) та в режимі он-лайн. Особливо стрімкого поширення
набуває он-лайн навчання. Так, у 2014 р. воно охоплювало 9,75 % усіх навчальних
годин, порівняно з лише 5 % у 2008 р. (див. табл. 6.1.3).
Таблиця 6.1.3
Розподіл навчальних годин: аудиторне й самостійне навчання (2012–2014 рр.)
(2013 State of the industry report, 2013c, с. 36; 2015 State of the industry report, 2015)
Розподіл навчальних годин
Аудиторне навчання з викладачем
Навчання з викладачем у режимі он-лайн
Навчання з викладачем у дистанційному режимі (супутникове
телебачення, відео тощо)
Самостійне навчання в режимі он-лайн (мережеве)
Немережеве самостійне комп’ютерне навчання (CD-ROM тощо)
Самостійне кореспондентне навчання
Мобільні технології
Навчання з використанням некомп’ютерних технологій (DVD,
audio CD тощо)
Інше

2012 р.
54,28 %
10,33 %
5,17 %

2014 р.
50,63 %
9,75 %
5,57 %

16,96 %
2,96 %
4,48 %
1, 64 %
2,13 %

19,19 %
2,93 %
4,13 %
1,75 %
1,75 %

2,04%

4,01 %

Зазначимо, що навчання з викладачем більш широко використовується в
малих (44,6 %) та середнього розміру (41,2 %) компаніях порівняно з великими
компаніями (33,8%). Змішане навчання широко практикується в компаніях усіх
розмірів, проте його популярність у малих компаніях усе ж більша, ніж у великих
(32,1 % та 24,4 %, відповідно). Також великі компанії ширше використовують
комп’ютерні технології в навчанні, ніж малі та середні (36 %, 26,9 % та 31 %,
відповідно) (Див. рис. 6.1.10) (2016 Training industry report, 2016).
Малі (100 - 999 працівників)
Середні (1000 - 9999 працівників)

32%
25%

45%
41%

Великі (10000 і більше працівників)
24%
34%
Змішане навчання
0%
50%
Аудиторне навчання з викладачем

17%
17%

27% 4%

31%

15% 36%

2%
2%

100%

7%

3%
6%
150%

Дистанційне навчання з викладачем (Virtual classroom/Webcast)
Он-лайн та комп'ютерні технології

Мобільні технології (мобільні телефони, планшети, iPods, PDAs)
Соціальні мережі

Рис. 6.1.10. Використання електронних технологій навчання в компаніях
різного розміру в 2016 р.
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Он-лайн технології використовуються в корпоративних програмах різного
змістового спрямування нерівномірно (Див. рис. 5.8). За результатами 2016 р.,
лідером є вивчення правил поведінки, регламентованих нормами права (81 %
організацій використовують його принаймні частково, а 31 % – реалізовують цю
програму винятково он-лайн (порівняно з 26 % у 2015 р.). Он-лайн технології
також широко використовуються у програмах з навчання продажів (80 %
порівняно з 64 % у 2015 р.) та спеціалізованих програмах професійного навчання
(77 % порівняно з 61 % у 2015 р.), у вивченні комп’ютерних програм для
настільних систем (desktop application training) та інформаційних технологій (74 %
порівняно з 70 % та 67 %, відповідно, у 2015 р.). Найменше он-лайн технології
використовуються у програмах підготовки нових працівників (46 %), навчанні
навичок міжособистісного спілкування (50 %) та підготовці менеджерів (57 %)
(див. рис. 6.1.11) (2016 Training industry report, 2016).
Навчання керівників найвищої ланки

29%

Підготовка менеджерів

21%

Навички міжособистісного спілкування
Інформаційні технології

35%
28%

29%
14%

Програми для настільних систем

25%

9%

2%

38%

10%

3%

29%

12%

4%

26%

5%

26%
22%

19%

33%

24%

28%

21%

8%

Обслуговування клієнтів

30%

27%

30%

9%

4%

Продажі

30%

24%

33%

10%

3%

16%

3%

12%

4%

Правила поведінки, регламентовані…7% 12% 13%
Спеціалізовані курси професійного навчання

12%

Підготовка нових працівників

27%

30%
0%

37%

20%

31%

42%

27%
40%

27%
60%

80%

100%

120%

Он-лайн навчання не використовується
Використовуються лише кілька он-лайн програм
Навчання частково здійснюється он-лайн
Навчання здійснюється переважно он-лайн
Усе навчання здійснюється он-лайн

Рис. 6.1.11. Використання он-лайн технологій у програмах різного
змістового спрямування у 2016 р.
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Найбільш поширеними комп’ютерними технологіями в наш час є:
– Learning Management Systems (LMS) та Virtual Classroom/Webcasting/
Videobroadcasting (у 2016 р. використовувались у 74 % та 73 % компаній,
відповідно, порівняно з 73 % та 72 %, відповідно, у 2015 р.);
– Rapid E-Learning Tool (PowerPoint conversion tool) (47 % у 2016 р.
порівняно з 51 % у 2015 р.);
– Application Simulation Tools (34 % у 2016 р. порівняно з 40 % у 2015 р.).
До найменш поширених технологій у сфері бізнесу компанії належать:
– Podcasting (13 % у 2016 р. порівняно з 16 % у 2015 р.);
– Mobile Applications та Online Performance Support System (OPSS) або
Knowledge Management System (обидві використовувались у 23 % компаній у 2016
р. і, відповідно, у 25 % та 23 % компаній у 2015 р.);
– Learning Content Management System (LCMS) (27 % у 2016 р. порівняно з
20 % у 2015 р.) (Див. рис. 6.1.12) (2016 Training industry report, 2016).
Learning Management Systems

74%

Virtual Classroom / Webcasting /
Videobroadcasting

73%

Rapid E-Learning Tool

24%
3%

47%

Application Simulation Tools
Learning Content Management System

24%

44%

34%

9%

60%

27%

2%

6%

66%

7%

Online Performance Support System/Knowledge
Management System

23%

67%

10%

Mobile Applications

23%

67%

10%

Podcasting

13%
0%

Використовується

81%
20%

Не використовується

40%

60%

6%
80%

100%

120%

Респонденти не визначились

Рис. 6.1.12. Найбільш поширені комп’ютерні технології у 2016 р.
До виокремлених нами змістово-процесуальних тенденцій також належить
тенденція динамічності, яка безпосередньо пов’язана з розвитком технологій.
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Вона

надає

перевагу інноваційним формам

та

методам

навчання

над

традиційними, дистанційному навчанню над очним, неформальному навчанню
над формальним. Виявом цієї тенденції також є зростання ролі інформального
навчання, зумовленого насамперед тим, що працівники все більшу кількість часу
присвячують самостійному навчанню, наприклад, за допомогою соціальних
мереж та груп (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Chat/Messaging, Educational
and business blogs), пошуку інформації в Інтернеті та Інтранеті, взаємонавчанню з
колегами, у процесі якого вони разом розширюють коло своїх знань і умінь,
навчають один одного, спільно шукають шляхи розв’язання проблем, що
виникають на робочому місці (Hoyle, 2015).
Обсяг такого навчання важко виміряти годинами, але про його важливість
свідчить, зокрема, дослідження під назвою «Інформальне навчання: соціальна
еволюція» (“Informal learning: the social evolution”), здійснене ASTD у 2013 р., 27
% учасників якого зазначили, що інформальне навчання забирає більше половини
всього часу, який витрачають на навчання працівники їхніх компаній (2013 State
of the industry report, 2013c). На важливості цього освітнього сегмента також
наголошують науковці, які стверджують, що, наприклад, менеджер приблизно від
70 % до 90 % відсотків своїх знань та вмінь отримує в процесі інформального
навчання (Sorohan, 1993; Robinson, Wick, 1992; Wick, Leon, 1993; Yeung, Ready,
1995).
Отже, аналіз сучасного стану корпоративної освіти у США показує, що
компанії вкладають усе більше коштів у навчання працівників, намагаються
максимально наблизити навчання до вимог ринку, разом із тим, надаючи йому
випереджального характеру. Стрімкого поширення

набуває використання

комп’ютерних технологій у навчанні, зростає частка інформального навчання,
посилюється його контекстність. Компанії надають освітні послуги своїм
працівникам на неперервній основі й широко використовують для цього
зовнішніх провайдерів.
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6.2. Проблеми й перспективи розвитку корпоративної освіти в Україні
Нова парадигма вищої професійної освіти, яка формується в розвинених
країнах в умовах глобалізаційних, інтеграційних викликів та поширення
інформаційних

технологій,

пов’язана

з

потужним

впливом

на

неї

транснаціональних компаній, що мають розгалужені мережі корпоративних
освітніх структур по всьому світу та формують власний освітній простір без
кордонів (Тагунова, 2012). Україна не може залишатись осторонь від усіх цих
процесів і повинна шукати шляхи розв’язання складних проблем в освіті, які
призводять до гострої нестачі кадрів із необхідною кваліфікацією в усіх галузях
економіки

держави.

Недостатня

відповідність

освітніх

послуг

вимогам

суспільства та недостатня орієнтованість структури й змісту професійнотехнічної, вищої і післядипломної освіти на потреби ринку праці та сучасні
економічні виклики зазначаються в Національній стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 р. як одна з найбільш актуальних проблем (Національна
стратегія розвитку, 2013).
Як ми вже зазначали, у США, як і в інших розвинених країнах, відставання
класичної вищої освіти від темпів розвитку та потреб економіки стало важливою
проблемою ще в середині минулого століття, і у відповідь виникли нові
некласичні практикоорієнтовані форми освіти, реалізація яких здійснювалась у
двох площинах. З одного боку, найбільш прогресивні університети США почали
спрямовувати свою дослідницьку діяльність на задоволення реальних практичних
потреб економіки й таким чином стали дослідницькими університетами, з іншого
боку, бізнесові корпорації взяли на себе відповідальність за підготовку кадрів із
необхідною кваліфікацією. Цілком закономірно, що ті самі тенденції, хоч і з
суттєвим відставанням у часі, почали проявлятися в Україні, де проблему
дефіциту кадрів також намагаються розв’язати спільними зусиллями сфер освіти
й бізнесу. З одного боку, держава намагається стимулювати розвиток
університетів дослідницького типу (Постанова № 1155, 2007), з іншого –
компанії, насамперед найбільш потужні з них, створюють корпоративні програми
навчання працівників.
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Наше дослідження дає змогу стверджувати, що корпоративна освіта в
Україні в сучасному її розумінні лише розпочинає процес свого розвитку, і,
оскільки становлення й інституційне оформлення корпоративної освіти – це
результат тривалої ґенези формування системи професійної освіти, феномен
сучасної вітчизняної корпоративної освіти необхідно розглядати саме в контексті
такої ґенези.
Аналізуючи історичні джерела, М. Пузанов і Г. Терещенко стверджують, що
основи професійної освіти в Україні було закладено ще в часи Київської Русі, у
середні віки набули поширення школи ремісничої майстерності, а в козацькому
суспільстві – система індивідуального учнівства. Уже в 1825 р. на території
України налічувалося 674 промислових підприємства, які потребували підготовки
відповідних робітничих кадрів. У 1980 р. зазначені автори також пропонують
першу періодизацію професійно-технічної освіти в Україні, у якій виокремлюють
такі періоди: 1) дореволюційний (до 1917 р.), 2) період становлення радянської
системи професійно-технічної освіти (1917 – 1940 рр.), 3) розвиток державних
трудових резервів (1940 – 1959 рр.); 4) подальший розвиток (1959 – 1980 рр.)
(Пузанов, Терещенко, 1980, с. 4).
Можна

стверджувати,

що

в

СРСР

зародилися

аналоги

перших

корпоративних університетів. Спочатку це була «система фізмеху», створена на
базі фізико-механічного факультету Ленінградського політехнічного інституту й
Ленінградського фізико-технічного інституту в 1920 р. Згодом у середині
минулого століття «система фізмеху» з ініціативи академіка АН СРСР Петра
Капиці набула подальшого розвитку в «системі фізтеху», створеній на базі
фізико-технічного факультету МДУ (заснованого в 1946 р.), який згодом став
Московським фізико-технічним інститутом (МФТІ, заснований у 1951 р.). Її
основні принципи були сформульовані П. Капицею в газеті «За науку», 1965 р., №
13 – 14 від 10 червня (Карлов, Симонова, 1996) у вигляді таких основних
положень: підготовка студентів за спеціальністю безпосередньо здійснюється
науковцями базових інститутів на новому технічному обладнанні цих установ;
підготовка в базових інститутах передбачає індивідуальну роботу з кожним
студентом; кожний студент повинен брати участь у науково-дослідній роботі,
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починаючи з другого-третього курсу навчання; після закінчення інституту
студент

повинен

володіти

сучасними

методами

теоретичних

та

експериментальних досліджень, мати достатні інженерні знання для розв’язання
сучасних технічних завдань;
Система фізтеху займалася не лише підготовкою кадрів для галузей
ракетобудування та атомної енергетики всієї країни, а й проектуванням та
розробкою їхнього подальшого розвитку.
Ще одним аналогом корпоративних університетів в Україні за часів
Радянського Союзу були заводи-втузи (заводи-вищі технічні учбові (навчальні)
заклади), створені відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 30 грудня
1959 р. № 1425 «Про організацію заводів-втузів, а також промислових
підприємств та цехів при вищих навчальних закладах» (1960). Вони готували
фахівців потрібної кваліфікації в необхідних кількостях і були втіленням тісного
зв’язку між освітою та виробництвом у ті часи. В умовах стрімкого ускладнення
виробничої галузі така форма інтеграції освіти й виробництва дала змогу за
короткий час значно підвищити кваліфікацію робітників та інженерно-технічних
працівників (Шуміло, 2013).
Важливу роль у становленні й розвитку професійної освіти відіграли
наукові дослідження, і в цьому контексті особливо істотний внесок зробив Сергій
Батишев, який, як зазначає Нелля Ничкало, увійшов в історію педагогічної науки
як основоположник професійної педагогіки, адже саме завдяки його зусиллям
було започатковано наукові дослідження в цій галузі, а професійна педагогіка
виділилася в окрему педагогічну субдисципліну. Заснована ним наукова школа
стала новим напрямом у педагогічній науці. У масштабах СРСР було організовано
широкопланову

науково-дослідну

роботу.

Здійснене

ним

теоретичне

обґрунтування законів професійної педагогіки стало визначним внеском у науку.
Результати досліджень у галузі педагогіки професійної освіти, здійснені в його
науковій школі, та впровадження в практику прогресивних ідей, методик,
рекомендацій

дали

змогу

значно

підвищити

ефективність

підготовки

кваліфікованих робітників (Ничкало, 2015a, с. 20). Надзвичайно цінним було
усвідомлення ним необхідності прогностичного підходу до професійної освіти.
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Зокрема, науковець писав, що «за допомогою прогнозування необхідно
визначити, які зміни в перспективі відбудуться на виробництві, які професії
будуть необхідні для обслуговування виробництва; який рівень знань, навичок та
вмінь робітники повинні мати, щоб кваліфіковано виконувати свою роботу; як під
впливом технічного прогресу зміняться умови праці робітників; які з’являться
нові машини; які нові вимоги, з огляду на це, виникають до підготовки
робітників, і як ці завдання будуть вирішуватися в майбутньому» (Батишев, 2015,
с. 156).
Серед сучасних науковців, які продовжили починання С. Батишева,
особливий внесок у подальший розвиток професійної освіти в Україні, зокрема в
процес її реформування й модернізації, належить Н. Ничкало. Під її науковим
керівництвом розроблено цілу низку документів, які в сукупності склали
нормативно-правову базу сучасної професійної освіти в Україні, зокрема:
Концепцію розвитку професійної освіти в Україні (1991), Концепцію Державного
стандарту ПТО (1998), Концепцію розвитку професійно-технічної (професійної)
освіти (2004), Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI ст.”),
Національну доктрину розвитку освіти, Закону України “Про професійнотехнічну освіту” (1998 р.). Наукова школа Н. Ничкало досліджує широке коло
проблем,

які

стосуються

теоретичних

і

методичних

основ неперервної

професійної освіти і сприяють інтеграції цієї галузі в економіку країни.
У

контексті

нашого

дослідження

необхідно

розглянути

правові,

організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку
працівників, які в нашій країні визначаються Законом України «Про професійний
розвиток працівників» (2012 р.). Відповідно до цього Закону, державна політика у
сфері професійного розвитку працівників спрямована на підвищення їхньої
конкурентоздатності відповідно до потреб суспільства шляхом сприяння
роботодавцю в забезпеченні для працівників досягнення належного професійного
рівня. Державна політика у сфері професійного розвитку персоналу організацій
формується за принципами доступності професійного розвитку, вільного вибору
роботодавцем форм і методів забезпечення професійного розвитку працівників з
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урахуванням специфіки їхньої роботи, додержання інтересів роботодавця та
працівника, безперервності процесу професійного розвитку працівників.
Управління у сфері професійного розвитку працівників на державному рівні
здійснюється уповноваженим органом виконавчої влади у сфері соціальної
політики, центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки, іншими
визначеними законодавством органами виконавчої влади відповідно до їхніх
повноважень.

Безпосереднє

управління

у

сфері

професійного

розвитку

працівників здійснюється роботодавцями, які організовують професійне навчання
працівників та їхню атестацію.
Відповідно до зазначеного Закону (Закон України «Про професійний, 2012),
організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з
урахуванням потреб своєї господарської або іншої діяльності відповідно до вимог
законодавства. Роботодавці можуть здійснювати формальне й неформальне
професійне навчання працівників. До формального професійного навчання
працівників робітничих професій належать первинна професійна підготовка,
перепідготовка

та

підвищення

кваліфікації.

Воно

може

здійснюватися

безпосередньо на робочому місці або реалізовуватися на договірних умовах у
професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах,
організаціях. Навчання працівників, які за класифікацією професій належать до
категорій керівників, професіоналів і фахівців, складається з перепідготовки,
стажування, спеціалізації та підвищення кваліфікації і може організовуватися на
договірних умовах у вищих навчальних закладах. Неформальне професійне
навчання

працівників

здійснюється

за

їхньою

згодою

безпосередньо

в

роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з
урахуванням потреб своєї господарської чи іншої діяльності.
У Законі «Про професійний розвиток працівників» (2012) також визначено
процедуру офіційного визнання результатів неформального навчання, яка, однак,
стосується лише працівників робітничих професій. Ця процедура передбачає
створення центрів визнання результатів неформального професійного навчання,
що повинні забезпечити організацію підтвердження професійної кваліфікації
працівників за результатами неформального професійного навчання. З цією
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метою центри повинні залучати навчальні заклади державної служби зайнятості,
інші професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, організації, установи,
які мають ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за визначеними
професіями. Результати неформального професійного навчання підтверджуються
документом встановленого зразка про присвоєння або підвищення робітничої
кваліфікації. Для інших категорій працівників, зокрема, тих, які за класифікацією
професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, така процедура поки
що не розроблена. Ч. 6 ст. 6 Закону передбачає, що для цих категорій працівників
офіційне визнання можуть мати лише результати професійного навчання,
здобутого у вищих навчальних закладах.
Щодо

кадрового

забезпечення

професійного

навчання

працівників

безпосередньо в роботодавця, то основними категоріями фахівців, що можуть
його здійснювати, є викладачі, майстри виробничого навчання, інструктори
виробничого навчання, яких залучають на умовах договору з надання освітніх
послуг (Закон України «Про професійний, 2012).
Результати нашого дослідження свідчать про те, що в Україні, на відміну від
Сполучених Штатів Америки, корпоративна освіта лише починає виділятися в
окрему галузь. Проте, як і у США, корпоративне навчання реалізовується в трьох
формах: внутрішніми силами організації, шляхом замовлення освітніх послуг у
зовнішніх провайдерів, а також поєднанням першої та другої форм. Привертає
увагу те, що навчання працівників, особливо у великих компаніях, поступово
набуває

масштабності,

неперервності

й

системного

характеру,

про

що

переконливо свідчить той факт, що воно виходить за межі окремих тренінгів чи
інших спорадичних заходів, які час від часу організовуються відповідальними за
розвиток персоналу особами. Натомість у найбільш прогресивних компаніях
зароджується окрема структура, що має функцію організації та координації всієї
навчальної діяльності – корпоративний університет.
У цілому ми згодні з думкою науковців, які вважають, що в багатьох
компаніях в Україні «корпоративний університет – це, скоріш, метафора, що
передбачає комплекс програм навчання та тренінгів для працівників» (Курбатов,
2014, с. 47). Проте існують і великі корпоративні університети, які забезпечують
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високий рівень освітніх послуг відповідно до сучасних потреб організацій.
Зазначимо, що більшість із них належать великим міжнародним компаніям і
функціонують як філії материнських університетів США або Західної Європи.
Вітчизняні фірми розвивають власні освітні проекти, оскільки їм вигідніше
самостійно «вирощувати» спеціалістів, які відповідають їхнім стандартами, аніж
переплачувати за «легіонерів». У деяких компаніях подібне навчання –
обов’язкова умова прийому в штат або кар’єрного зростання. Заняття тут
проводять менеджери компанії або запрошені викладачі університетів та бізнесшкіл (Курбатов, 2014, с. 47).
Отже, корпоративний університет – це структурний підрозділ компанії з
чотирма базовими функціями, а саме: навчання працівників усіх рівнів;
управління знаннями, що полягає насамперед у системній консолідації досвіду
працівників та його поширенні; роль єдиного центру корпоративної культури,
«сховища» цінностей компанії; центр інновацій (Голышенкова, 2010).
Як зазначає І. Шуміло (2013), з погляду вітчизняного діючого освітнього
законодавства, за метою та напрямами діяльності корпоративні університети
можна вважати закладами післядипломної освіти, які здійснюють «спеціалізоване
вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення,
розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше
вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та
практичного досвіду». Важливо, що до закладів післядипломної освіти також
належать «відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах». Зазначимо,
що, з огляду на складність процедури та бюрократичні перешкоди, вітчизняні
корпоративні університети так само, як і більшість американських закладів цього
типу, зазвичай, не проходять процедуру акредитації і функціонують без
отримання дозволів на здійснення освітньої діяльності, внесення до Державного
реєстру навчальних закладів тощо.
Доречно зазначити, що перший корпоративний університет в Україні виник
лише в 2003 р. Це був корпоративний університет, створений ПриватБанком
спільно

з

Києво-Могилянською

бізнес-школою.

Привертають

увагу

корпоративний університет IT-інтегратора EPAM Systems, який відкрився у
2005 р., а також університети компаній «Beeline» і банку «Фінанси та Кредит», які
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розпочали свою діяльність у 2006 та 2007 рр., відповідно. У 2006 р. компанія Soft
Serve стала першою ІТ-компанією України, яка заснувала корпоративний
університет. У 2008 р. відкрився корпоративний університет для співробітників
підрозділу Bayer Health Care компанії «Bayer», а в 2009 р. такий університет
створив ЗАТ «Сьогодні Мультимедіа» (Жихорська, 2011). За останні 10 років
кількість корпоративних університетів в Україні поступово зростає, зокрема,
корпоративні університети відкрито в таких компаніях, як «Нова пошта» (2011 р.),
GERC Construction (2013 р.), Арселор Миттал Україна (у 2014 р.), філіал
корпоративного університету Арселор Миттал (Люксембург), «Імперія-Агро»
(2015 р.) та ін.
Розглянемо зміст діяльності найбільших корпоративних університетів в
Україні. Одним із них є Академія ДТЕК – енергетичної компанії, яка входить до
складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).
Академію ДТЕК було створено в 2010 р. Її основною метою є підвищення
управлінського

та

лідерського

потенціалу

компанії,

просування

єдиних

корпоративних цінностей, зміцнення корпоративної культури, розвиток талантів,
а також створення умов для впровадження інновацій та реалізації змін (Академія
ДТЕК, 2015). Академія ДТЕК складається з трьох департаментів: роботи з
внутрішніми

клієнтами,

роботи

із

зовнішніми

клієнтами

та

роботи

з

довгостроковими програмами, спрямованими на розвиток лідерства. Вона
пропонує багато цікавих курсів і програм як для працівників компанії, так і для
персоналу інших компаній різноманітних профілів, а також для широкого кола
бажаючих. Заслуговують на увагу й програми для навчання менеджерів
середнього й вищого рівня, зокрема, освітні програми «Наступник», «Інтегратор»,
«Енергія знання», «Енергія лідера».
Ексклюзивною є корпоративна МВА-програма «Енергія лідера» для топменеджерів компанії. Її розроблено з метою набуття й розвитку практичних
навичок лідерства, втілення в життя бачення лідерства на основі найкращих
управлінських практик. Програма складається з п’яти модулів, спрямованих на
розвиток усвідомлення й розуміння п’яти ролей керівника: лідера, оператора,
наставника, стратега, командного гравця. Чотири модулі проводять на базі
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Академій у Києві, а п’ятий модуль і захист дипломних проектів – у кампусі
INSEAD у Франції.
В Академії ДТЕК проводиться низка тренінгів, що відповідають потребам
корпорації. Їх можна поділити на чотири групи. Тренінги, спрямовані на
розвиток:
– HR, зокрема, «Ефективна система HR», «Побудова системи навчання й
розвитку персоналу», «Ефективний підбір персоналу» тощо;
– керівника, зокрема, «Емоційне лідерство», «Стратегічний менеджмент»,
«Управління змінами», «Управління проектами» тощо;
– персональних навичок, зокрема, «Емоційний інтелект», «Управління
конфліктом», «Співпраця, міжособистісна взаємодія», «Інноваційне мислення»,
«Стресостійкість» тощо;
– професійних навичок, зокрема, «Клієнтоорієнтованість», «Ефективні
продажі», «Холодний дзвінок, майстерність комунікацій», «Фінанси для
недофінансистів» тощо.
Привертають увагу запропоновані Академією ДТЕК стратегічні та коучингсесії, метою яких є навчання ефективного управління, розкриття потенціалу
керівника і працівників шляхом підвищення їхньої особистої результативності,
допомога їм у формулюванні амбітної мети та розроблення плану її досягнення.
На нашу думку, використання рольової моделі, фасилітації як технології
організаційного розвитку та змін (Ogienko, 2016) дає змогу Академії ДТЕК
формувати компетентність персоналу від нижчої до найвищої ланки, відповідно
до стратегічної мети корпорації.
Власний корпоративний університет створила також корпорація Метінвест,
яка вважає персонал своїм найважливішим активом, рушійною силою всіх змін,
джерелом інноваційного розвитку й усвідомлює, що підвищення кваліфікації та
розвиток компетентностей працівників – це необхідна умова досягнення
стратегічної мети.
У компанії можна виокремити два основні види навчання (Обучение и
развитие, 2017):
– професійне навчання, яке складається з програм, спрямованих на
розвиток професійних знань та навичок, необхідних для виконання працівниками
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конкретної робочої функції, перепідготовку й підвищення кваліфікації, отримання
другої/суміжної професії;
– управлінське навчання, що складається з програм, спрямованих на
розвиток навичок управління, необхідних для досягнення успіху на рівні
теперішньої посади, а також для просування на наступний рівень.
В основі цільової моделі навчання лежить концепція Кадрового ескалатора,
на кожному рівні якого зростає складність управлінської ролі та змінюються
вимоги до управлінських навичок менеджерів (Див. рис. 6.2.1).

Управління бізнесом: топ менеджери
Управління функцією: топ менеджери
Управління менеджерами: середні менеджери
Управління іншими: молодші менеджери

Зростання складності ролі

Управління Метінвестом: топ менеджери

Управління собою: робітники, фахівці

Рис. 6.2.1. Кадровий ескалатор: управлінські ролі та рівні управління в
компанії Метінвест.
Зміст програм корпоративного університету компанії сформовано за
принципом зростання складності необхідних управлінських навичок на кожному
рівні управління: від «управління собою» до «управління бізнесом і Метінвестом»
(Обучение и развитие, 2017). Для трьох нижчих рівнів – це, відповідно, вступний
курс та програми для менеджерів 1-го та 2-го рівнів, для топ-менеджменту – це
програми для менеджерів 3-го та 4-го рівнів (Див. рис. 6.2.2).
Звернімо увагу, що програми двох найвищих рівнів призначені не лише для
керівників найвищої та середньої управлінських ланок, а й для працівників, які
входять до кадрового резерву. Потрапити до кадрового резерву можуть лише ті,
хто має високі результати оцінювання ефективності роботи й високий потенціал
розвитку та зацікавленість у кар’єрному зростанні. Зокрема, модульна інтегрована
програма «Сколково» спрямована на розвиток лідерського потенціалу та
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підвищення операційної ефективності. Менеджери та резервісти найвищої ланки
вивчають найкращі практики провідних металургійних підприємств під час
міжнародних стажувань. Менеджери та резервісти середньої ланки вивчають
програму «Академія лідерства», яка поєднує теоретичну та практичну частини й
складається з трьох модулів: стратегія та фінанси; операційна ефективність та
Lean менеджмент; основи лідерства й ефективна робота в команді.
Програма для менеджерів
та кадрового резерву – рівень 4: Сколково

Програма для менеджерів
та кадрового резерву – рівень 3: «Академія лідерства»

Програма для менеджерів –
рівень 2: «Вектор розвитку»

Програма для менеджерів –
рівень 1: «ДНК менеджменту Метінвест»
Вступний курс:
професійне навчання; розвиток на робочому місці;
наставництво; курси, тренінги, семінари з розвитку компетенцій

Рис. 6.2.2. Програми різних рівнів компанії Метінвест.
Програма для менеджерів середньої ланки «Вектор розвитку» призначена
для навчання управління менеджерами та передбачає вивчення таких модулів:
конкурентні переваги вертикально-інтегрованого бізнесу та ключові бізнеспріоритети компанії; ланцюжок створення вартості бізнесу; клієнтоорієнтована
модель бізнесу.
Для менеджерів найнижчої ланки діє програма «ДНК менеджменту
Метінвест», яка складається з основних бізнес-дисциплін і спрямована на
розвиток управлінських і комунікативних навичок.
Отже, програми для менеджерів розраховані на навчання всіх рівнів
управління компанією. Вони також містять ідеологічні модулі, присвячені
корпоративній

культурі

компанії.

Важливо

зазначити,

що

програми
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корпоративного університету Метінвест широко використовують технології
змішаного

навчання, тренінги, семінари, майстер-класи, бізнес-симуляції,

проектну роботу, менторинг, коучинг.
Ще одним лідером з надання послуг професійного навчання та підвищення
кваліфікації в Україні можна назвати Академію бізнесу Ernst & Young (2016),
засновану в 1995 р. Її особливістю є те, що вона спрямована насамперед на
обслуговування зовнішніх клієнтів і пропонує як відкриті програми, які мають
більш загальне спрямування і на які можуть записуватись усі бажаючі, так і
корпоративні програми для окремо взятої компанії за темами, визначеними в
результаті вивчення рівня підготовки учасників та потреб клієнта. Навчання
переважно відбувається у формі тренінгів та інтерактивних семінарів, що
проводяться у спеціально обладнаному навчальному центрі компанії. Крім
семінарів, академія пропонує індивідуальне навчання управлінського персоналу,
консалтинг, а також послуги діагностичного характеру, такі як дослідження
потреб у навчанні персоналу компанії-клієнта і тестування. Основні програми
можна згрупувати за такими напрямами: бухгалтерський облік, фінанси,
управління компанією, особистісне вдосконалення, управління персоналом,
актуальні аспекти банківської справи та нафтогазової галузі. Основні методи
навчання – групові дискусії, кейси, міні-лекції.
Подібною за організаційною структурою та змістовим спрямуванням є
Академія PricewaterhouseCoopers (PwC) компанії PricewaterhouseCoopers (PwC),
яка разом з Ernst & Young входить до «великої четвірки» аудиторських компаній.
Ця академія також пропонує широкий спектр програм і послуг у форматі
відкритих і корпоративних тренінгів (Академія Price water, 2015) за напрямами:
фінансовий облік, управління ризиками, внутрішній контроль, внутрішній аудит,
Lean Six Sigma, податки, розвиток персональних навичок.
Важливого значення навчанню працівників надає «ПриватБанк», який у
2003

р.

спільно

з

Києво-Могилянською

бізнес-школою

заснував

«ПриватУніверситет», що надавав програму «Приват-MBA» для топ-менеджерів
банку. У наш час «ПриватУніверситет» налічує понад двадцять програм з
управлінських дисциплін, комунікацій та продажу банківських послуг і проводить
навчання для всіх фахівців і менеджерів банку, як в Україні, так і в інших країнах.
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Стратегія навчання працівників затверджується безпосередньо головою правління
і прямо пов’язана з тими завданнями, які ставить топ-менеджмент перед
«ПриватБанком». Так, із затвердженням нової місії та стратегії банку на 2008 –
2010 рр. одним зі стратегічних завдань «ПриватУніверситету» стало донесення
нової місії та стратегії до кожного працівника (Безлепкина, 2007).
Система дистанційного навчання охоплює абсолютно всіх працівників
банку, кожен із яких щороку в середньому опановує близько двадцяти курсів,
присвячених вивченню нових продуктів і банківських технологій, теорії
менеджменту та продажів, засвоєнню навичок продажів і обслуговування
клієнтів. Кожен керівник відділення проходить не менше трьох тренінгів з
управління продажами і менеджменту. Кожен менеджер середньої ланки
регіонального підрозділу або головного офісу – не менше двох тренінгів з
управлінських дисциплін. Топ-менеджмент навчається на щоквартальній основі.
У банку також продовжує діяти довгострокова програма управлінського розвитку
«Приват-MBA», розроблена спільно з Києво-Могилянською бізнес-школою, куди
25 менеджерів середньої і вищої ланки потрапляють після жорсткого конкурсного
відбору. Політика «Приватбанку» полягає в максимальному використанні
внутрішніх ресурсів для навчання персоналу і залученні зовнішніх компаній лише
для навчання топ-менеджерів. До навчання інших працівників залучають кадри
«ПриватУніверситету» (бізнес-тренерів та фахівців із дистанційного навчання),
або їх навчають у тренінговому режимі їхні функціональні керівники (Безлепкина,
2007).
Результати нашого дослідження свідчать про те, що основними зовнішніми
провайдерами освітніх послуг в Україні є консалтингові компанії. Одна з
компаній-лідерів у цій сфері – European Business Association (2015), заснована в
1999 р. за підтримки Європейської Комісії в Україні. Асоціація налічує понад
дев’ятсот компаній, і навчання є одним із напрямів її діяльності. Довготривалі
навчальні програми асоціації називаються бізнес-школами: школа фінансів для
нефінансистів, школа проектного менеджменту, школа ділової англійської, школа
корпоративних

презентацій,

школа

англійської, школа лідерства та ін.

HR-менеджменту,

школа

юридичної
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Ще одним лідером освіти топ-менеджменту і менеджерів середньої ланки в
Україні є Baltic Training Group (BTG). Компанія пропонує відкриті програми
розвитку, інтенсивні бізнес-тренінги для підвищення управлінських компетенцій
керівників, розвитку професійних навичок і особистісних

характеристик

співробітників. Основні напрями системних програм розвитку управлінських
компетенцій: менеджмент / лідерство, бізнес-комунікації (внутрішні комунікації,
командоутворення, переговори), особиста ефективність. Корпоративні програми
становлять переважну більшість (80 %) заходів компанії, відкриті програми –
лише 10 %. Серед основних методів навчання – симуляційні ігри, кейс-методи,
демонстрації, аналіз відеоматеріалів та ін.
Зовнішніми провайдерами корпоративного навчання в Україні також є вищі
навчальні заклади, проте тенденція до встановлення партнерських зв’язків між
корпораціями й класичними університетами лише починає утверджуватися.
Прикладом такого партнерства є Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ імені Ігоря
Сікорського). Цей університет дослідницького типу має угоди про співпрацю з
низкою компаній різних напрямів діяльності. Наведемо лише декілька прикладів,
серед яких літакобудівні компанії-партнери Київської політехніки: АНТК ім. О.
К. Антонова, зацікавлений у співпраці як у напрямі кадрового забезпечення, так і
в навчанні й перепідготовці своїх працівників, а також у впровадженні наукових
розробок університету, зокрема через Науковий парк «Київська політехніка»;
група компаній «Прогрестех-Україна», яка є партнером корпорації Boeing в
Україні, та сама корпорація Boeing, що потребує висококваліфікованих
інженерних кадрів для свого Інженерного центру «Boeing» в Україні, який
створюється спільно з компанією «Прогрестех-Україна», й зацікавлений у
підготовці їх на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Вагомою є співпраця університету з IT та телекомунікаційними компаніями,
серед яких – американська транснаціональна корпорація Cisco, світовий лідер у
галузі обладнання й технологій для комп’ютерних мереж. Партнерство з нею
розпочалося під час створення першої черги науково-освітньої мережі URAN,
згодом у КПІ ім. Ігоря Сікорського було відкрито Академію Cisco, у якій фахівці
можуть підвищувати кваліфікацію в галузі мережевих технологій, а в 2016 р. було
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відкрито Інститут підприємництва Cisco, створений цією компанією спільно з КПІ
ім. Ігоря Сікорського. Серед інших комп’ютерних компаній, із якими плідно
співпрацює університет, ЕPAM Systems – одна з найбільших у Східній та
Центральній Європі компаній-розробників проектного програмного забезпечення
й постачальників послуг з ІТ-консалтингу. ЕPAM Systems обладнала в стінах
Київської політехніки чотири навчально-наукові лабораторії, основна мета яких –
створення сприятливих умов для навчального процесу й наукової роботи,
проведення семінарів та лабораторних робіт у рамках навчальних програм для
студентів та розв’язання реальних завдань за тематикою досліджень університету.
Удосконаленню підготовки ІТ-фахівців та забезпеченню доступу студентів і
викладачів

до

найсучасніших

технологій

також

присвячена

співпраця

університету з компанією Hewlett Packard (HP), яка відкрила тут навчальнонауковий центр НР в рамках програми «Міжнародний інститут технологій НР»
(МІТ НР) і надала сучасне обладнання для здійснення інноваційного освітнього
проекту. У трьох основних напрямах – освіті, науці та інноваціях – розвивається
співпраця з одним зі світових лідерів у сфері інформаційно-комунікаційних
технологій,

китайською

компанією

а

Huawei,

також

із

вітчизняними

телекомунікаційними компаніями Укртелеком та Vega Telecom, які є провідними
операторами телекомунікаційного ринку України.
Серед компаній-партнерів університету, що працюють в інших галузях
виробництва, можна назвати Державний комітет телебачення і радіомовлення
України та Державну акціонерну компанію «Укрвидавполіграфія», серед
основних напрямів співпраці з якими пріоритетними є взаємне інформування про
новітні світові досягнення в поліграфічній галузі, сприяння впровадженню у
виробництво

сучасних

поліграфічних

технологій,

узгодження

тематики

дипломних і курсових робіт, створення належних умов для проходження
студентами

КПІ

ім.

Ігоря

Сікорського

практики

на

підприємствах,

підпорядкованих Держкомтелерадіо та Укрвидавполіграфії, проведення спільних
наукових досліджень, конференцій, семінарів тощо.
Прикладом партнерства в паливно-енергетичній галузі є співробітництво з її
лідером, компанією ДТЕК, яке допомагає адаптувати навчальні програми
університету до актуальних потреб промислового сектору, дає можливість
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кращим студентам енергетичних

спеціальностей проходити навчання за

спеціалізованими програмами і в майбутньому працювати на підприємствах
компанії, наближає навчальні плани для певних спеціальностей до вимог галузі,
сприяє модернізації баз навчальних лабораторій.
В університеті також відкрито навчально-наукові центри та науководослідницькі лабораторії цілої низки інших компаній, зокрема, Bosch (один із
найбільших у Європі виробників електромеханічної індустріальної та побутової
техніки), Bonus Technology (яка тестує програмне забезпечення та надає послуги
із забезпечення якості індустрії програмного забезпечення на міжнародному
рівні), Dow Chemical (одна з найбільших міжнародних хімічних компаній, що має
представництва в 175 країнах світу), HAAS Automation (один із найбільших
виробників верстатів у світі), ABB (світовий технологічний лідер у галузях
електрообладнання, робототехніки та механізмів руху, промислової автоматизації
та електричних мереж), Астеліт (спеціалізується на наданні послуг мобільного
зв’язку під торговою маркою «lifecell»), Samsung Electronics (світовий лідер у
сфері

виробництва

напівпровідників,

телекомунікаційного

та

цифрового

медіаобладнання), NVIDIA Corporation (світовий лідер у галузі графічних
обчислень) та ін. Ці навчально-наукові центри та науково-дослідницькі
лабораторії відкривають доступ університету до новітнього апаратного і
програмного

забезпечення, експертів, ресурсів та навчальних матеріалів

провідних у своїх галузях компаній. Тут читають цикли лекцій і проводяться
практикуми, орієнтовані на потреби сучасного ринку. Після закінчення курсу
навчання слухачі мають можливість стажування та перспективи подальшого
працевлаштування в цих компаніях.
Отже, проведене дослідження показує, що в Україні активно формується
потреба в розвитку корпоративної освіти, яка поступово знаходить своє місце на
українському ринку освітніх послуг; корпоративна освіта спрямована на розвиток
єдиних корпоративних завдань, цінностей та культури, готовності компаній до
змін, підвищення конкурентоспроможності та ефективності бізнесу; провідною
формою корпоративної освіти є корпоративні університети, які здатні давати
адекватну

відповідь

на

потреби

бізнесового

середовища;

корпоративні

університети в Україні мають можливість відкривати лише провідні компанії;
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українські корпоративні університети пропонують змістовні тренінги, навчальні
програми тощо, але їм ще важко конкурувати із зарубіжними корпоративними
університетами, які мають тривалий досвід, традиції, власні будівлі, викладацький
штат, розвинену матеріально-технічну базу, значну фінансову підтримку.
Встановлюються зв’язки між корпоративними й класичними університетами.
Перспективними напрямами розвитку корпоративної освіти в Україні є активне
створення корпоративних центрів навчання, корпоративних університетів, що
пов’язано

з

інформаційного

глобалізаційними,
суспільства

до

інтеграційними
оволодіння

процесами,

знаннями;

вимогами

посилення

їхньої

відкритості – вихід на зовнішній ринок освітніх послуг із метою зменшення
витрат на їхнє функціонування; створення мережі корпоративної освіти.

6.3. Можливості використання конструктивних ідей американського
досвіду в розбудові корпоративної освіти в Україні
Сучасні

соціально-економічні

реалії,

перехід

до

економіки

знань,

євроінтеграційні прагнення України зумовлюють необхідність вивчення кращих
зразків зарубіжного досвіду корпоративної освіти, ретельного аналізу їх та
можливостей використання у вітчизняній освітній практиці.
Порівняємо різні аспекти функціонування корпоративної освіти у США та в
Україні й визначимо можливості використання американського досвіду в
розбудові системи корпоративної освіти в Україні.
На нашу думку, таке порівняння доцільно розпочати з аналізу історичного
аспекту розвитку досліджуваного нами явища, оскільки специфіка формування й
розвитку корпоративної освіти залежить від змін у соціальній структурі
суспільства, що відбуваються під впливом науково-технічного прогресу,
макроекономічних процесів, постійних реформ політичних систем держав. У
цьому контексті слід зазначити, що й Україна, і Сполучені Штати мають тривалу
історію і багатий досвід розвитку корпоративної освіти, оскільки в обох країнах
вона зародилася фактично разом із зародженням державності, і найстарішою та
найбільш традиційною її формою було учнівство, коли знання, навички й досвід
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передавалися досвідченими працівниками своїм менш досвідченим колегам
безпосередньо в процесі виконання певної роботи. Саме в режимі учнівства
навчалися ремесла та землеробства один від одного та від корінних народів перші
англійські переселенці, що прибули до нового американського континенту в
1607 р., і так само навчалися вести господарство ще в часи Київської Русі наші
далекі предки. Проте процес подальшого становлення корпоративної освіти мав
суттєві відмінності у США та Україні, оскільки умови, у яких він відбувався у цих
двох країнах, були різними.
Важливим у контексті нашого дослідження є аналіз процесу інституалізації
корпоративної освіти, адже в процесі свого тривалого історичного розвитку вона
набувала різних форм – від простих соціальних практик передачі накопиченого
общинного

й

сімейного

соціального-трудового

досвіду

до

складного

організованого соціального інституту, який виконує функцію соціальноекономічного розвитку суспільства. Важливим чинником інституалізації у
Сполучених Штатах була промислова революція, що відбулася в середині
XVIII ст. і принесла значні досягнення в галузі машин та техніки, які потребували
постійного вдосконалення учнівства, оновлення його змісту й форм. Переміщення
виробництва товарів із дому чи приватної майстерні на фабрику, запровадження
конвеєрних ліній та подальший швидкий розвиток промисловості вимагали від
кожного робітника нових знань та вмінь, які традиційна система учнівства більше
не могла забезпечити. Так, укінці XІХ – на початку XX ст. у США починають
виникати перші корпоративні школи та перші спроби наукового обґрунтування
навчання на виробництві.
Україна з XVIII до початку XX ст., у період, коли закладалися основи
корпоративної освіти у США, була поділена між Російською, Австро-Угорською
імперіями, Польщею та Румунією. Соціально-економічні умови в Україні в цей
час були дуже складними, оскільки для цих країн вона була лише сировинним
придатком, у економічному розвитку якого вони не були зацікавлені. Лише в
1861 р. було скасовано кріпацтво, яке дуже гальмувало розвиток промисловості й
сільського господарства. І хоча мануфактурне виробництво, незважаючи на всі
несприятливі умови, досягло в першій третині ХІХ ст. значних успіхів, говорити
про здійснення в цей час масштабної промислової революції в Україні немає
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підстав. А отже, у нашій країні вона не стала таким потужним стимулом до
початку активного процесу інституалізації корпоративної освіти, як в Америці.
Однак певні паралелі в розвитку цієї галузі у двох країнах провести можна. Як і в
США, в Україні на початку ХХ ст. виникають перші заклади професійної освіти –
промислові училища. Проте вони не є корпоративними, як у Сполучених Штатах,
а функціонують у складі системи нижчої професійної освіти, яка в період 1920 –
1929 рр. перебувала в стадії формування.
Наступний поштовх до розвитку корпоративна освіта в обох країнах дістала
в другій половині ХХ ст., що було пов’язано з переходом до постіндустріального,
чи інформаційного суспільства. Проте, якщо у США в цей період, який називають
«ерою освіти дорослих», вона зазнала бурхливого розвитку й виокремилася в
окрему, самостійну, потужну галузь, то в Україні корпоративна освіта ще не стала
окремим сегментом, і завдання підготовки кадрів для господарської сфери в
цілому покладалося на професійно-технічну освіту. Отже, в наш час з
усвідомленням того, що в сучасних умовах інформаційної економіки професійна
освіта не може самотужки, без участі підприємств забезпечити потреби в кадрах із
необхідною кваліфікацією, в Україні гостро постає проблема пошуку шляхів
розвитку корпоративної освіти, яка зараз лише розпочала процес свого
формування як окремої галузі і зможе задовольняти потреби сучасної економіки
лише тоді, коли перетвориться на потужний соціально-економічний інститут, як,
наприклад, у США, де учнівський контингент цього освітнього сегменту значно
перевищує за чисельністю контингент студентів традиційних навчальних
закладів, а його основна мета – максимально наблизити професійну освіту до
потреб конкретних організацій.
Ефективний розвиток корпоративної освіти можливий лише за наявності
сформованого й обґрунтованого теоретичного підґрунтя цього феномену, що
зумовлює необхідність порівняльного аналізу концептуального аспекту її
функціонування. Як ми вже згадували раніше, американські вчені зробили
надзвичайно вагомий внесок в обґрунтування наукових засад корпоративної
освіти на основі вивчення процесів навчання в організаціях, факторів, що
визначають можливості їхньої адаптації, структур, принципів та характеристик
організації, які сприяють колективному навчанню. Особливе місце в теорії
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корпоративної освіти посідає концепція організації, що навчається, П. Сенге,
якого вважають стратегом століття та одним із тих, хто найбільше вплинув на
спосіб ведення бізнесу в наш час. Ще однією основоположною концепцією, на
якій базується теорія корпоративної освіти, є концепція навчання за типом
«одинарної петлі» (single-loop learning) та «подвійної петлі» (double-loop learning)
К. Аргіріса. Відповідно до його вчення, здатність до рефлексії та критичного
мислення – це необхідна умова навчання за типом «подвійної петлі» й
відрізняльна риса організації, що навчається.
Вітчизняні вчені також досліджують актуальні проблеми розвитку
корпоративної освіти, розглядаючи їх, у тому числі, в контексті професійної
освіти та освіти дорослих (Аніщенко, 2010; Бідюк, 2009; Лук’янова, 2012;
Лук’янова, 2017; Матвієнко, 2002; Ничкало, 2008; Огієнко, 2010; Пазюра, 2014;
Сбруєва, 2004 та ін.), отже, доробок американських науковців може стати
важливим доповненням та джерелом нових ідей для розвитку теорії і практики
нової освітньої галузі в Україні.
Важлива роль у розвитку корпоративної освіти належить державі, тому, на
нашу

думку,

адміністративно-управлінський

аспект,

зокрема

законодавче

забезпечення функціонування цього освітнього сегменту, заслуговує на окрему
увагу в нашому порівняльному аналізі. Як ми вже згадували в попередніх
розділах, у США діє ціла низка нормативно-правових актів та програм, які всіляко
сприяють розвитку корпоративної освіти й заохочують бізнесові структури та
навчальні заклади брати активну участь у цьому процесі. Активна політика
федерального уряду щодо комплексної підтримки професійної освіти дорослих
почала формуватися відразу після Другої світової війни. На різних етапах
законодавчі документи та програми урядової підтримки мали різне змістове
спрямування, але вони завжди відображали вимоги часу й відповідали потребам
суспільства. Із повоєнного періоду неперервна професійна освіта, яку надавали та
спонсорували організації для своїх працівників, стала ключовим атрибутом
американського

суспільства,

інструментом

забезпечення

соціальної

справедливості. Ще в 1960-х рр. відповідальність за належний професійний рівень
працівників узяли на себе уряд, роботодавці та громадськість, які відтоді
повністю контролюють корпоративну освіту в країні, забезпечуючи неперервне
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навчання працівників протягом усього життя. У Сполучених Штатах також іще в
1960-х років на законодавчому рівні було закріплене соціальне партнерство між
державою та приватним бізнесом, що стало засобом усунення протиріч між
освітою та ринком праці, механізмом розвитку та адекватного функціонування
системи освіти дорослих. Провідною тенденцією розвитку корпоративної освіти у
США є її капіталізація, оскільки компанії вкладають усе більше й більше коштів у
навчання своїх працівників.
В Україні також було ухвалено низку важливих законодавчих та
нормативно-правових актів, що регулюють розвиток професійної освіти, зокрема,
за часів незалежності: закони, постанови Верховної Ради, укази Президента,
постанови Кабінету Міністрів, концепції, доктрини тощо. І хоча вони не завжди є
досконалими, ухвалення багатьох із них відбулося зі значним запізненням,
порівняно зі Сполученими Штатами, не всі їхні положення реалізовуються
належним чином на практиці, усе ж можна стверджувати, що процес формування
законодавчої бази та єдиної державної політики щодо розвитку корпоративної
освіти в нашій країні розпочато. Однак істотною відмінністю українських
адміністративно-управлінських підходів є те, що вітчизняне законодавство
спирається переважно на централізовану систему управління й зосереджується в
основному на державних професійно-технічних навчальних закладах, практично
залишаючи поза увагою професійне навчання персоналу на виробництві.
На цю проблему звертає увагу у своїй доповіді про стан і перспективи
розвитку освіти в Україні В. Г. Кремень, який, зокрема, зазначає, що, поряд зі
значними позитивними трансформаціями, що відбулися за роки незалежності в
професійній освіті України, зокрема, запровадження нових організаційнопедагогічних форм підготовки кваліфікованих робітників, оновлення змісту
професійної освіти з урахуванням динамічних змін у галузях виробництва,
розширення співпраці з роботодавцями тощо, є проблема неповної відповідності
якості професійної підготовки спеціалістів в Україні вимогам сучасного ринку
праці. Основні проблеми, наголошує науковець, спричинені збереженням значної
централізації в управлінні професійною освітою, недостатньою взаємодією
професійних навчальних закладів, роботодавців і науковців у розробленні
державних

стандартів

професійної

освіти,

недосконалістю

механізмів
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фінансування.

Чимало

складних

проблем

накопичилося

в

організації

професійного навчання на виробництві (Національна академія педагогічни наук
України, 2016, с. 90).
Наступним аспектом функціонування корпоративної освіти, який ми
вважаємо

за

доцільне

розглянути

в

нашому

порівняльному

аналізі,

є

організаційно-андрагогічний. Результати здійсненого нами дослідження свідчать,
що ця освітня галузь у США має гнучку, адаптивну, диверсифіковану структуру,
яка складається з розгалуженої мережі навчальних закладів та структурних
підрозділів

організацій,

організацій,

що

громадських

виконують

організацій,

освітню

функцію,

компаній-виробників

професійних
комплексного

обладнання, інших освітніх провайдерів та корпоративних навчальних програм
різноманітного змістового спрямування. Навчання персоналу може здійснюватися
внутрішніми

силами

організації,

проте

також

широко

практикується

використання аутсорсингових корпоративних освітніх послуг, що є однією з
провідних тенденцій сьогодення. Постійно розвиваються та набувають нових
форм відносини між компаніями та провайдерами навчання.
Одна з новітніх і найбільш прогресивних форм організації корпоративного
навчання у Сполучених Штатах – корпоративний університет, який є окремою
стратегічною бізнесовою одиницею в корпорації. Кількість таких закладів та
рівень і якість навчальних послуг, які вони надають, стрімко й невпинно
зростають, і в наш час корпоративні університети становлять вагому конкуренцію
традиційним закладам вищої освіти.
Відзначимо широкий діапазон змістового спрямування корпоративних
навчальних програм, постійне оновлення їх у відповідь на нові виклики та
посилення ролі промисловості й бізнесу в соціально-економічному й політичному
житті країни. Пріоритетні напрями змісту програм – підготовка менеджерів і
вивчення

виробничих

процесів

та

операцій

компанії,

тобто

навчання,

безпосередньо пов’язане зі сферою діяльності організації. Однією з провідних
тенденцій корпоративної освіти у США є кастомізація навчальних програм.
Важливо наголосити, що розвиток корпоративної освіти має системний та
випереджальний характер, його зміст спрямований на досягнення стратегічної
мети й місії організації.
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Система корпоративної освіти Америки використовує різноманітний та
взаємодоповнюючий арсенал форм, методів і технологій навчання. Ознакою часу
є технологізація навчання, поширене використання електронного навчання, у
тому числі новітніх мобільних та хмарних технологій, віртуального навчання з
викладачем. Приблизно половину навчальних годин становить традиційне (в тому
числі аудиторне) навчання з викладачем і половину – навчання з використанням
технологій. Ще одна характерна ознака сучасної корпоративної освіти у
Сполучених Штатах – зростання частки інформального навчання працівників
завдяки використанню соціальних мереж, Інтернету та Інтранету. Корпоративне
навчання в американських компаніях також відзначається значним ступенем
контекстності та практикоспрямованості.
Важливою складовою корпоративної освіти у США є система підготовки
педагогічного персоналу для роботи в цій сфері, у тому числі бакалаврських та
магістерських програм у галузях розвитку й управління людськими ресурсами.
Важлива роль у професійному розвитку тренерів належить професійним
організаціям

у

різноманітність

сфері

корпоративної

періодичних

наукових

освіти.
видань,

Крім
які

того,

існує

велика

висвітлюють

останні

досягнення науки та практики в цій галузі.
Порівняно зі Сполученими Штатами, для організаційно-педагогічного
забезпечення корпоративної освіти в Україні, на жаль, поки що не характерна
комплексність підходів, системність та різноманітність форм організації. Проте в
цілому всі зазначені вище тенденції, хоч і з істотним відставанням у часі,
починають утверджуватися і в Україні. Так, хоча тут мережа навчальних закладів
та структурних підрозділів організацій, які здійснюють корпоративне навчання,
не є дуже потужною, різнорівневою та розгалуженою, в цілому корпоративне
навчання реалізовується в тих самих трьох формах, що й у Сполучених Штатах:
внутрішніми силами організацій, шляхом замовлення освітніх послуг у зовнішніх
провайдерів, а також поєднанням першої та другої форм. Практика самостійного
«вирощування» спеціалістів із необхідними кваліфікаціями набуває все більшого
поширення, зокрема у великих компаніях, де період стажування нових
недосвідчених працівників та постійне підвищення кваліфікації досвідчених
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кадрів здебільшого є обов’язковою умовою прийому в штат або кар’єрного
зростання.
Можна стверджувати, що великі компанії виступають авангардом у цій
сфері. Особливо це стосується філіалів великих міжнародних корпорацій, які
намагаються забезпечувати однакові стандарти якості освіти для своїх
працівників у всьому світі, а отже, слугують взірцем для наслідування для
вітчизняних компаній. Так, у найбільш прогресивних компаніях зароджується
окрема структура, що має функцію організації та координації всієї навчальної
діяльності – корпоративний університет. І, хоча в багатьох компаніях в Україні,
до речі, як і в США, корпоративними університетами часто називають лише
комплекси навчальних програм та тренінгів, діють і такі корпоративні
університети, які забезпечують високий рівень освітніх послуг відповідно до
сучасних потреб організацій.
Важливе місце на ринку освітніх послуг для бізнесу в Україні посідають
консалтингові компанії, що пропонують відкриті й закриті програми навчання,
інтенсивні бізнес-тренінги різноманітного змістового спрямування, аналогічного
до того, яке надають подібні компанії у США. Ще одним зовнішнім провайдером
корпоративного навчання в Україні стають вищі навчальні заклади. Поступово
утверджується та набуває нових форм соціальне партнерство між сферами бізнесу
й освіти, проте воно не має такого масового характеру, як у США, де в ньому
задіяні майже всі без винятку освітні заклади, незалежно від розмірів, статусу та
спрямування. В Україні партнерські зв’язки з бізнесом мають поки що лише
провідні університети, проте цей напрям діяльності набуває все більшої
пріоритетності.
Вітчизняна корпоративна освіта поступово розширює арсенал форм,
методів і технологій навчання, зокрема впроваджуються технології електронного
навчання, дистанційне, мобільне, змішане навчання. Проте в Україні немає
системи підготовки педагогічного персоналу для корпоративної сфери й освіти
дорослих у цілому, що не може не позначатися на якості та результативності
навчання. Вітчизняні тренери не мають таких можливостей підвищення
кваліфікації, професійного зростання й розвитку, як їхні американські колеги,
оскільки для цього в нашій країні немає матеріально-технічної бази, не створено
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дієвих професійних організацій, публікується недостатньо наукових періодичних
видань, які висвітлюють проблеми, ознайомлюють із науковими досягненнями та
передовими практиками в цій сфері.
Узагальнення результатів наукового пошуку дало змогу виявити позитивні
ідеї американського досвіду та, відповідно до проаналізованих вище аспектів,
обґрунтувати рекомендації щодо творчого використання їх у модернізації
української системи корпоративної освіти на державному рівні, а також на рівнях
організації та провайдерів освітніх послуг за концептуальним, адміністративноуправлінським, організаційно-андрагогічним напрямами.
Отже, на державному рівні рекомендації за концептуальним напрямом
стосуються

доцільності

розроблення

концептуальних

засад

розвитку

корпоративної освіти з урахуванням національних особливостей, соціальноекономічних

умов та інших реалій

українського

суспільства.

Оскільки

корпоративна освіта – це складова системи освіти дорослих, то така розробка, з
нашого погляду, повинна базуватися на основних положеннях «Концепції освіти
дорослих в Україні», розробленої Ларисою Лук’яновою на базі Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Лук’янова, 2011).
Актуальним є подальший розвиток міждисциплінарних наукових досліджень, у
тому числі порівняльних, у галузі корпоративної освіти, основним предметом
яких є стан, тенденції та закономірності розвитку цієї освітньої галузі.
Адміністративно-управлінський напрям рекомендацій на державному рівні
зосереджує увагу на необхідності ухвалення низки важливих нормативноправових актів. Приєднуємося до думки Л. Лук’янової, що найпершим завданням
є визнання освіти дорослих невід’ємною складовою національної системи освіти
на державному рівні й, відповідно, розроблення нових підходів до її правового
регулювання, розроблення в Україні закону про освіту дорослих з урахуванням
того, що на ринку освітніх послуг для дорослих поряд із державними закладами
підвищення кваліфікації, установами, що здійснюють професійну підготовку,
перепідготовку і

навчання, працюють

комерційні

структури,

громадські

організації тощо (Лук’янова, 2015).
На підставі американського досвіду вважаємо за доцільне рекомендувати
зміни до законодавчих та нормативних актів щодо розвитку персоналу, які
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передбачають поступове, хоча б часткове переведення системи підвищення
кваліфікації та перенавчання працівників на корпоративний рівень. Також
важливо розробити й закріпити на законодавчому рівні механізми підтвердження
результатів неформального професійного навчання працівників, що сприятиме
процесу інституалізації корпоративної освіти в Україні. Крім того, вважаємо, що
досвід США може бути корисним у процесі створення державних механізмів
заохочення до формування дієвої системи соціального партнерства між
бізнесовим сектором, освітньою галуззю та органами державного управління.
Також важливо створити систему стимулювання розвитку корпоративної освіти з
боку держави, яка повинна передбачати механізми заохочення громадян до
навчання протягом життя та роботодавців до забезпечення освітніх можливостей
своїм працівникам.
Удосконалення взаємозв’язків між ринком освітніх послуг та ринком праці,
приведення у відповідність до потреб замовників обсягів, напрямів та якості
професійного навчання протягом життя вимагає політики децентралізації в
управлінні професійною освітою. Як слушно пропонує Н. Ничкало, необхідно
розробити регіональні програми розвитку людського капіталу, професійної
підготовки виробничого персоналу з урахуванням сьогоденних і перспективних
потреб регіонального ринку праці в кадрах, а також розробляти і впроваджувати
галузеві програми внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу, його
професійного навчання, удосконалення і перенавчання на виробництві (Ничкало,
2015b).
Організаційно-андрагогічний напрям рекомендацій на державному рівні
насамперед стосується важливості розширення структурної мережі провайдерів
корпоративної освіти, до якої необхідно більш масово залучати навчальні заклади,
структурні підрозділи організацій, що виконують освітню функцію, професійні
організації, громадські організації, інших освітніх провайдерів. Також важливо
розвивати нові форми відносин між бізнесом та зовнішніми освітніми
провайдерами, розширювати варіативну складову навчальних планів закладів
вищої освіти за рахунок введення спецкурсів із корпоративного навчання та
розвитку персоналу, запроваджувати професійну підготовку персоналу для
системи корпоративної освіти. У цьому контексті приєднуємося до думки
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О. Огієнко про те, що необхідність застосування адекватних технологій, форм та
методів

навчання

дорослих

вимагає

розпочати

ґрунтовну

підготовку

андрагогічного персоналу, яка має стати важливою складовою української
педагогічної освіти (Огієнко, Чугай, 2017). Зокрема, необхідно запроваджувати
бакалаврські, магістерські та докторські програми в галузях освіти дорослих,
розвитку та управління людськими ресурсами, вносити андрагогіку до складу
основних дисциплін у програмах підвищення кваліфікації та перепідготовки
фахівців різних профілів.
На рівні організацій також необхідні суттєві зміни, оскільки успішний
розвиток корпоративної освіти залежить не лише від зусиль держави, а й від
сфери бізнесу, зокрема кожної з компаній, із яких він складається. Тому на основі
здійсненого нами аналізу досягнень Сполучених Штатів у розвитку теорії та
практики цієї галузі вважаємо за можливе окреслити основні напрями діяльності,
які необхідно реалізовувати керівництву компаній для того, щоб перетворити їх
на організації, що навчаються, і тим самим сприяти розвитку корпоративної
освіти не лише в окремо взятій компанії, а й у державі в цілому. Отже, на рівні
організацій основні пріоритети керівництва й діяльності компаній такі:
– забезпечення тісного зв’язку навчання з виробництвом, узгодження його
мети з комерційними завданнями організації, визначення найбільш необхідних
для компанії професійних умінь і навичок, яких не вистачає працівникам;
– формування у працівників усвідомлення того, що навчання приносить
користь не лише організації, а й кожному особисто;
– розвиток корпоративної культури, яка сприяє навчанню, а саме: надає
працівникам психологічну безпеку й підтримку, заохочує їх до співпраці,
дискусій та можливостей кожному члену колективу вільно висловлювати свої
думки, культивує толерантне ставлення до помилок, стимулює до ухвалення
ризикованих рішень, активного пошуку нових ідей, експериментування, розробки
нових продуктів і послуг, спонукає ставити під сумнів усталені порядки, виховує
прагнення до постійного розвитку й удосконалення;
– системне здійснення управління знаннями, зокрема процесами створення,
накопичення, поширення й застосування основних елементів інтелектуального
капіталу організації;
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– посилення уваги до створення відділів розвитку людських ресурсів,
навчальних центрів та корпоративних університетів;
– охоплення навчанням не лише працівників компанії, а й клієнтів,
продавців та поставників, забезпечення можливостей неперервного навчання їх
протягом життя;
– розробка й реалізація програм розвитку лідерства;
– використання різних форм і методів аудиторного, електронного та
змішаного навчання;
– оцінювання результатів навчання з погляду їхнього впливу на підвищення
ефективності бізнесу та створення системи винагород і стимулювання персоналу
до навчання й розвитку.
На рівні провайдерів вважаємо за необхідне особливу увагу слід приділяти
програмам

корпоративного

навчання,

розширенню

їхнього

змістового

спрямування, постійному оновленню, приведенню у відповідність до зростаючих
вимог роботодавців. Важливе значення має розширення арсеналу форм та методів
навчання, активне використання новітніх електронних технологій, у тому числі
мобільних, хмарних та технологій змішаного навчання.
Вважаємо, що врахування висловлених нами пропозицій може сприяти
процесу створення комплексної науково обґрунтованої системи організації
професійного розвитку персоналу відповідно до зростаючих вимог роботодавців
до рівня професійної компетентності кадрів, а також задоволенню освітньокультурних потреб, мотиваційних, ціннісних орієнтацій працівників.

Висновки до розділу 6
Узагальнення та систематизація результатів дослідження дали змогу
виявити тенденції розвитку корпоративної освіти у США, детерміновані
зовнішніми й внутрішніми чинниками, що виступають критеріями їхньої сутності:
системоутворювальні, організаційно-функціональні, змістово-процесуальні.
Системоутворювальні та організаційно-функціональні тенденції зумовлені
процесами

глобалізації,

інтернаціоналізації,

інформатизації,

розбудовою
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економіки знань, загостренням конкурентної боротьби за ринки збуту і якість
продукції.

До

системоутворювальних

тенденцій

належать:

тенденція

неперервності, пов’язана з необхідністю здійснення неперервної професійної
освіти,

втілення

концепції

освіти

впродовж

життя,

створення

системи

корпоративної освіти в компанії, що забезпечує системність та неперервність у
навчанні й розвитку персоналу відповідно до організаційних змін, які
відбуваються в корпорації; тенденція когерентності, яка наголошує на
взаємодоповнюваності та узгодженості мети корпоративної освіти зі стратегічною
метою компанії; тенденція випереджального розвитку, яка виявляється в
спрямованості корпоративної освіти на майбутні виклики, що постануть перед
компанією, орієнтації на перспективні потреби розвитку компанії.
Організаційно-функціональними тенденціями є: тенденція капіталізації
корпоративної освіти у США, спрямована на зростання інвестицій у навчання та
розвиток персоналу компанії, що вважаються найбільш ефективними для
підвищення конкурентоздатності компанії, дають істотний економічний і
соціальний ефект; тенденція інституалізації, зумовлена активізацією створення
корпоративних університетів, корпоративних центрів, які входять до структури
корпорацій; тенденція диверсифікації, що стосується різноманітності моделей
управління та функціонування систем корпоративної освіти, типів провайдерів,
зокрема, використання компаніями аутсорсингових освітніх послуг зовнішніх
провайдерів.
З-поміж

змістово-процесуальних

тенденцій

виокремлено

тенденцію

кастомізації навчання, спрямовану на забезпечення відповідності змісту
навчальних програм швидкозмінним вимогам організацій та їхніх працівників;
тенденцію варіативності, яка стосується різноманітності навчальних програм,
форм та методів навчання; тенденцію технологізації, зумовлену широким
використання ІКТ у процесі навчання, зокрема, цифрових технологій (digital
learning); тенденцію динамічності, яка надає перевагу інноваційним формам та
методам навчання над традиційними, неформальному навчанню над формальним,
дистанційному навчанню над очним.
Корпоративна освіта в Україні лише починає виокремлюватися в окрему
галузь і її розвиток відбувається доволі повільними темпами. Хоча для більшості
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компаній не властивий системний підхід до навчання, а перевага в них надається
короткостроковим програмам навчання та розвитку персоналу, керівники
компаній починають усвідомлювати важливість та необхідність інвестицій у
навчання персоналу, тому створюються відділи розвитку людських ресурсів та
навчальні центри. Корпоративне навчання реалізується внутрішніми силами
організації, шляхом замовлення освітніх послуг у зовнішніх провайдерів або
поєднанням зовнішніх та внутрішніх ресурсів. Навчання працівників, особливо у
великих компаніях, поступово набуває масштабності, неперервності й системного
характеру, що спонукає до відкриття корпоративних університетів. Перший в
Україні корпоративний університет було відкрито у 2003 році ПриватБанком
спільно з Києво-Могилянською бізнес-школою. Нині в Україні функціонує
близько двадцяти таких навчальних закладів, зокрема, корпоративні університети
IT-інтегратора «EPAM Systems» (2005), компанії «Beeline» (2006), банку «Фінанси
та Кредит» (2007), компанії «Soft Serve» (2007), компанії «Bayer» (2008), ЗАТ
«Сьогодні Мультимедіа» (2009), фінансово-промислової групи «Систем Кепітал
Менеджмент» (СКМ) – Академія ДТЕК (2010), компаній «Нова пошта» (2011),
«GERC Construction» (2013), «Арселор Миттал Україна» (2014) – філіал
корпоративного університету «Арселор Миттал Люксембург», «Імперія-Агро»
(2015) та ін. До перспектив розвитку корпоративної освіти в Україні належать:
збільшення інвестицій у внутрішньофірмове навчання персоналу, перехід до
системної організації навчання та розвитку персоналу, створення навчальних
центрів та відкриття корпоративних університетів.
Науково-методичні

рекомендації

щодо

можливостей

використання

конструктивних ідей американського досвіду в розбудові системи корпоративної
освіти в Україні обґрунтовано на державному рівні, а також на рівнях організації
та

провайдерів

освітніх

послуг

за

концептуальним,

адміністративно-

управлінським, організаційно-андрагогічним напрямами.
Концептуальний

напрям

передбачає

розроблення

засад

розвитку

корпоративної освіти на основі міждисциплінарності з урахуванням процесів
глобалізації, інтеграції, інформатизації, освіти впродовж життя, переходу до
суспільства знань та економіки знань, нових підходів до управління людськими
ресурсами, теорії людського капіталу, національних, регіональних та галузевих
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особливостей; визнання корпоративної освіти складовою системи освіти
дорослих, важливою умовою економічного розвитку, конкурентоздатності як
компаній, так і держави.
Адміністративно-управлінський

напрям

потребує

ухвалення

низки

важливих нормативно-правових актів щодо навчання та розвитку персоналу,
розроблення й закріплення на законодавчому рівні механізмів підтвердження
результатів неформального професійного навчання працівників; створення
державних механізмів заохочення до формування дієвої системи соціального
партнерства між бізнесовим сектором, освітньою галуззю та органами державного
управління; створення системи стимулювання розвитку корпоративної освіти з
боку держави; розроблення регіональних програм розвитку людського капіталу з
урахуванням сьогоденних і перспективних потреб регіонального ринку праці в
кадрах, розроблення і впровадження галузевих програм внутрішньофірмової
підготовки персоналу, посилення уваги до створення відділів розвитку людських
ресурсів, навчальних центрів та корпоративних університетів у вітчизняних
компаніях.
Рекомендації за організаційно-андрагогічним напрямом спрямовані на
розширення мережі провайдерів корпоративної освіти, розвиток соціального
партнерства між бізнесом і зовнішніми освітніми провайдерами, відповідність
навчальних планів, програм вимогам ринку праці, впровадження інноваційних
технологій

навчання,

розроблення

механізму оцінювання

результатів

та

ефективності корпоративного навчання й розвитку персоналу, запровадження
професійної підготовки персоналу для системи корпоративної освіти, розширення
варіативної складової навчальних планів вищих навчальних закладів за рахунок
введення спецкурсів із корпоративного навчання та розвитку персоналу.
Зміст

розділу

викладено

в

таких

наукових

працях

автора:

Литовченко, 2017f; Литовченко, 2017l; Литовченко, 2017d; Литовченко, 2017o;
Литовченко, 2017b;

Литовченко, 2017e;

Литовченко, 2013d;

Литовченко,

Зеліковська, 2015; Lytovchenko, Ogiienko, & Hodlevska, 2015; Литовченко, 2017g;
Lytovchenko, Ogiienko, Meleshko, I& Kobiuk, 2017.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів дослідження теорії і практики корпоративної
освіти у Сполучених Штатах Америки свідчить про досягнення мети й
розв’язання завдань дослідження та дає підстави для таких висновків:
1. Динамічний розвиток корпоративної освіти зумовлений сукупністю
чинників. До них належать: процеси глобалізації та інтеграції, що мають
визначальний вплив на розвиток економіки й освіти, посилюють конкуренцію між
корпораціями, актуалізують пошук шляхів досягнення конкурентних переваг як
на зовнішньому, так і на внутрішньому ринковому просторі, у тому числі
конкурентоспроможного персоналу, на основі якого формується людський та
інтелектуальний капітал; глобальна інформатизація суспільства, що зумовлена
інтенсивним розвитком інформаційних та телекомунікаційних технологій і стала
не лише визначальним чинником розвитку неперервної професійної освіти, а й
підґрунтям кризи в освіті та кризи компетентності, подолання яких є доволі
проблемним у системі сучасної освіти через її консерватизм і брак тісних зв’язків
із бізнес-середовищем; стрімкий науково-технічний прогрес, що спричиняє
швидке застарівання знань і навичок співробітників та актуалізує необхідність
їхнього постійного професійного розвитку й самовдосконалення; зміни в
структурі робочої сили (старіння, зникнення та поява нових професій, зниження
потреб у некваліфікованих та малокваліфікованих працівниках), що висувають
нові вимоги до професійних знань, умінь та навичок співробітників компаній,
роблять процес навчання та розвитку персоналу передумовою успішності та
ефективності компанії. Неабияке значення у цих процесах має нестача
кваліфікованих кадрів, зумовлена недосконалістю професійної підготовки у
навчальних закладах, невідповідністю її якості потребам бізнесу, що стає
передумовою розбудови корпоративної освіти в компаніях; перехід до суспільства
знань, у якому визначальну роль відіграють знання – рушійна сила економічного
та соціального розвитку, – з огляду на постійну потребу в їх оновленні для
розв’язання нових завдань та створення нової продукції, що зумовлює
обґрунтоване інвестування компаній у корпоративне навчання й розвиток
персоналу; перехід до економіки, заснованої на знаннях, у якій основними
чинниками

розвитку

стають

інформаційні

ресурси,

знання

вважаються

найважливішим та найціннішим капіталом організацій, а їх виробництво –
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джерелом зростання економіки, персонал виступає провідним стратегічним
фактором успішності та конкурентоздатності компаній.
Це дає підстави розглядати корпоративну освіту як важливу умову
економічного зростання, примноження людського капіталу, механізм отримання
компаніями конкурентних переваг в умовах ринку, фактор розвитку держави,
суспільства, організації, людини в умовах ринкової економіки.
2.

Концепція

дослідження

корпоративної

освіти

базується

на

багатоаспектності, поліконцептуальності та міждисциплінарності теоретичних
засад

корпоративної

діяльнісного,

освіти;

застосуванні

системного,

компетентнісно-контекстного,

синергетичного,

суб’єктно-середовищного,

аксіологічного, акмеологічного, андрагогічного, та праксіологічного підходів;
використанні

поняттєво-термінологічного

апарату,

що

охоплює

взаємодоповнюючі та взаємозумовлені поняття – «корпорація» й «освіта», які є
поліфункціональними, зумовлюють складність та різноманітність поняттєвотермінологічного апарату, його міждисциплінарність. Базові поняття поняттєвотермінологічного апарату дослідження класифіковано на чотири групи: поняття,
що розкривають сутність корпоративної освіти як складової освіти дорослих
(«освіта»,

«неперервна

освіта»,

«доросла

людина»,

«освіта

дорослих»,

«неперервна професійна освіта дорослих» тощо); поняття, які розкривають
сутність і специфіку корпоративної освіти в контексті розвитку людських
ресурсів корпорації («корпорація», «економіка, що базується на знаннях»,
«людський капітал», «людські ресурси», «управління людськими ресурсами»,
«розвиток людських ресурсів» тощо); поняття, які розкривають сутність
корпоративної освіти як механізму функціонування організації, що навчається
(«організація,

що

навчається»,

«системне

мислення»,

«майстерність

у

вдосконаленні особистості», «спільне бачення», «навчання в командах» тощо);
поняття, які розкривають сутність і специфіку корпоративної освіти як
педагогічного явища («корпоративний розвиток», «корпоративне навчання»,
«професійна компетентність», «корпоративний університет» тощо).
Обґрунтування базових понять дослідження уможливило визначення
корпоративної освіти як економічно й соціально детермінованого феномена
суспільства знань; соціально-педагогічної системи, яка, з одного боку, є
важливою складовою системи освіти дорослих, а з іншого – складовою бізнесу,
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спрямованою на забезпечення потреб корпорації у висококваліфікованих
фахівцях, отримання прямого чи опосередкованого економічного ефекту; процесу
і результату набуття спеціальних знань, умінь та навичок, формування ціннісних
орієнтацій та зміни моделей поведінки в межах однієї корпорації для
забезпечення

успішного

виконання

стратегічних

ефективності

діяльності,

професійного

завдань

розвитку

і

підвищення

персоналу;

соціального

інституту, спрямованого на задоволення освітніх потреб людини й організації,
розвиток корпоративних компетентностей, формування корпоративної культури,
забезпечення неперервної професійної освіти дорослих.
3.

Здійснення

ретроспективного

аналізу

становлення

й

розвитку

корпоративної освіти у США дало змогу розробити авторську періодизацію її
ґенези, критеріями якої стали: історичні, економічні, технологічні, політичні,
соціальні та інші чинники національного й глобального характеру, масовість
охоплення навчанням персоналу, диверсифікація структури, розвиток форм,
методів і технологій корпоративного навчання. Виокремлено шість послідовних
періодів: період учнівства (1776–1871), тенденцією якого стало поширення
ремісничого учнівства – ранньої форми корпоративного навчання; інституційний
період (1872–1919), що характеризується заснуванням корпоративних шкіл,
інститутів, професійних асоціацій, дослідницько-експериментальних лабораторій,
бізнес-шкіл, які слугували підґрунтям інституалізації корпоративної освіти у
США, активізацією соціального партнерства між промисловим сектором та
університетами, що передбачало можливість впливу промислових структур на
формування навчальних планів університетів, відкриття освітніх інституцій;
період

утвердження

неперервної

професійної

освіти

(1920–1959),

що

характеризується динамічним розвитком корпоративного навчання персоналу в
компаніях, здійсненням перших ґрунтовних досліджень у галузі корпоративного
навчання персоналу, розширенням мережі корпоративних освітніх інституцій,
зокрема, корпоративних університетів, та корпоративних навчальних програм,
розробленням освітньої політики в галузі професійної освіти дорослих;
стратегічний період (1960–1980), якому властиві тенденції створення нормативноправової бази щодо регулювання професійного навчання та розвитку працівників,
зростання інвестицій у навчання персоналу в корпораціях, диверсифікація
моделей управління корпоративною освітою; період розвитку корпоративних
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університетів (1981– 1999), визначальними тенденціями якого стали утвердження
й інтенсивний розвиток корпоративних університетів, підвищення їхньої ролі й
значення як в освітньому, так і в бізнесовому середовищах; модернізаційний
період (2000 – дотепер), до тенденцій якого належать подальша диверсифікація
моделей управління та функціонування систем корпоративної освіти в
американських компаніях, посилення технологізації, зумовленої широким
використання ІКТ в процесі навчання, розвиток соціального партнерства між
корпораціями й університетами.
4. Корпоративна освіта у США є складною, гнучкою, динамічною,
поліфункціональною системою, здатною до самоорганізації відповідно до
організаційних змін та потреб як компанії, так і її співробітників. Доведено, що
корпоративна культура відіграє істотну роль в системі корпоративної освіти
американських

компаній,

оскільки

слугує

механізмом

відтворення

корпоративного досвіду, традицій, цінностей, забезпечуючи її єдність і цілісність.
Метою корпоративної освіти є забезпечення процесу організаційного
розвитку та досягнення стратегічної мети корпорації шляхом розвитку людських
ресурсів у процесі навчання персоналу. Саме мета зумовлює завдання
корпоративного навчання та корпоративного розвитку, зокрема, формування
корпоративних компетентностей, сприяння реалізації організаційних змін,
сприяння запровадженню інновацій, формування кадрового резерву, розвитку
талантів, підвищення рівня мотивації персоналу, зміцнення корпоративної
культури, трансляції корпоративних цінностей тощо.
Корпоративна освіта у США характеризується поліфункціональністю. Вона
виконує такі функції: інтегративну, що спрямована на узгодження мети
корпоративної освіти зі стратегією організації; навчальну, яка зорієнтована на
формування корпоративних компетентностей персоналу компанії; адаптивну, яка
створює передумови для гнучкого реагування та адаптації до організаційних змін
в

організації;

мотиваційну,

що

стосується

заохочення

працівників

до

професійного й особистісного розвитку та мотивації їх до навчання; транслюючу,
яка забезпечує продукування, розвиток, накопичення й розповсюдження знань в
організації; аксіологічну, що сприяє передачі та збереженню корпоративних
цінностей, корпоративної культури організації; розвивальну, яка передбачає
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розвиток особистісного потенціалу працівників та організації в цілому;
випереджальну, що сприяє генерації нових ідей та бізнес-ініціатив.
В основу функціонування системи корпоративної освіти у США покладено
організаційні

(узгодженості,

неперервності,

системності,

інтегративності,

корпоративності, ефективності, стратегічної спрямованості, прогностичності) та
процесуальні

(цілеспрямованості,

гнучкості,

контекстності,

науковості,

мотивації,

практикоорієнтованості,

результативності,
інноваційності,

партисипативності) принципи, які забезпечують її ефективність.
Організація корпоративної освіти в американських компаніях вирізняється
організаційно-функціональною

різноманітністю,

наявністю

управлінських

(централізованої, децентралізованої, комбінованої) моделей, які характеризують
спосіб підпорядкування й управління корпоративною освітою в компанії, та
організаційних
вирізняються

(інсорсингової,

аутсорсингової,

співвідношенням послуг

гібридної)

зовнішніх

моделей.

та внутрішніх

Вони

освітніх

провайдерів, що здійснюють процес корпоративного навчання й розвитку в
компанії. Особливу роль у моделях корпоративної освіти відіграє соціальне
партнерство між бізнесовими структурами та університетами, яке в умовах
глобальної економіки знань швидко поширюється та поглиблюється.
5. Корпоративний університет як феномен освіти у Сполучених Штатах
Америки, її інноваційна форма є унікальною бізнесово-освітньою структурою
корпорації, яка претендує на значну автономію і має свій алгоритм розвитку. Його
метою є забезпечення неперервного навчання персоналу, що враховує специфіку
компанії,

її

корпоративну

культуру

і

спрямоване

на

підготовку

висококваліфікованих фахівців, здатних реалізовувати стратегію та підвищувати
конкурентоздатність компанії. Базовими функціями корпоративних університетів
є навчальна (здійснення стратегічно спрямованого навчання та розвитку
персоналу), управлінська (управління знаннями), розвивальна (збереження і
трансляція корпоративної культури), організаційна (організація активного
навчання, впровадження організаційних змін), інноваційна (продукування
інновацій), інтегративна (робота в команді, розвиток лідерства).
Особливості

функціонування

корпоративних

університетів

зумовлені

взаємодією освітнього та бізнесового середовищ. Структурно-функціональні
особливості корпоративних університетів визначаються варіативністю їхніх
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моделей. За формою управління й підпорядкування вирізняють структурні моделі:
централізовану, децентралізовану, федеральну;
формами

–

організаційні

моделі;

за

за організаційно-правовими

стратегічною

спрямованістю

–

стратегічноорієнтовані моделі, спрямовані на: реалізацію бізнес-ініціатив,
управління змінами та інноваціями, підготовку кадрового резерву, розвиток
бізнесу,

розвиток

компетентностей;

корпоративної

за

ієрархією

культури,

навчальних

розвиток

програм

–

корпоративних
змістові

моделі:

«організаційна карта», «храм», «піраміда», «корпоративний пиріг». Поряд із
традиційними корпоративними університетами в компаніях існують віртуальні
корпоративні університети, що використовують дистанційне навчання. Вибір
моделі корпоративного університету залежить від загальної політики та ідеології
компанії, її фінансових та ресурсних можливостей.
Змістовно-процесуальні особливості корпоративних університетів у США
визначаються вимогами та стратегічною метою управління й розвитку компанії, з
урахуванням корпоративних стандартів компанії, створення єдиної системи
управління

знаннями,

збереження

корпоративних

цінностей.

До

таких

особливостей належать: диверсифікація та трансформація навчальних планів і
програм, форм та методів навчання, їхня інноваційність, проактивність та
адаптивність. Рівні програм корпоративних університетів можуть бути різними:
від початкового до бакалаврського чи магістерського. Цільове призначення
програм варіюється в широкому діапазоні: від розвитку керівників найвищого
рангу

до

розвитку

й

підвищення

кваліфікації

кожного

працівника

та

різнопрофільної підготовки всього виробничо-збутового ланцюга компанії, у тому
числі постачальників і покупців її товарів та послуг.
6. Андрагогічні засади корпоративної освіти у США відображені в:
положеннях щодо сутності навчання дорослої людини; принципах навчання:
загальних (науковості, системності, свідомості й активності, інтеграції теорії і
практики,

випереджального

самостійного

навчання,

навчання),

актуалізації

андрагогічних

результатів

навчання,

(пріоритетності
варіативності,

гнучкості, контекстності, елективності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії), спеціальних
(єдності

бізнесового

та

освітнього

середовищ,

корпоративної

мотивації,

корпоративної культури, комплементарності, проактивності, інноваційності),
тісно пов’язаних та взаємозумовлених; андрагогічній моделі навчання персоналу,
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в якій провідну роль відіграє той, хто навчається, на всіх етапах процесу
навчання: від визначення освітніх потреб до розроблення спеціалізованих
програм, їхньої реалізації та оцінювання результатів; змісті корпоративного
навчання

персоналу

компаній,

що

вирізняється

унікальністю

та

багатоаспектністю; диверсифікованості, варіативності та гнучкості форм, методів,
технологій навчання; методах оцінювання ефективності корпоративного навчання
(модель Д. Кіркпатріка); підготовці андрагогічного персоналу для системи
корпоративної освіти.
Зміст навчальних планів і програм освітніх провайдерів (корпоративних
університетів, корпоративних центрів, зовнішніх провайдерів тощо) визначається
з урахуванням стратегії компанії; містить навчальні програми для персоналу
різного рівня – від топ-менеджерів до персоналу середньої та нижчої ланок;
найбільш поширеними є програми розвитку стратегічних управлінських
компетентностей, особистісного й кар’єрного зростання, організаційних і
корпоративних компетентностей, унікальних для кожної конкретної корпорації,
тімбілдінгу. Особливостями навчальних програм є їхня гнучкість, модульність,
компетентнісна

орієнтованість,

практикоорієнтованість,

випереджальність,

диверсифікація, стандартизація, адресність, інноваційність.
Підвищення якості навчання персоналу в американських компаніях
пов’язують із гармонійним поєднанням традиційних та інноваційних форм і
методів навчання, з-поміж яких пріоритет надається інтерактивним лекціям,
тренінгу, коучингу, діловим та рольовим іграм, кейс-методу, брейнстормінгу,
імітаційному
модульного,

моделюванню;

застосуванням

проектноорієнтованого,

технологій

проблемного

інтерактивного,

навчання.

Особливого

значення набуває е-навчання (e-learning), яке вирізняється гнучкістю та
доступністю, дає можливість широко використовувати мобільне навчання (mlearning), соціальні мережі (social networks), коучинг онлайн (e-coaching),
корпоративні блоги, корпоративні он-лайн-бібліотеки (wikis) тощо. Це зумовлює
перехід до змішаного навчання (blended learning), яке оптимально поєднує
аудиторну та позааудиторну навчальну діяльність завдяки виваженій інтеграції
технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання.
7. На основі узагальнення результатів наукового пошуку окреслено й
систематизовано тенденції розвитку корпоративної освіти у США, а саме:
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– системоутворювальні, до яких належать тенденції неперервності,
когерентності,

випереджального

розвитку,

що

визначають

системність,

синергетичність, неперервність, адаптивність корпоративної освіти у США, її
узгодженість зі стратегічними завданнями компанії, відповідність організаційним
змінам, які відбуваються в компанії, спрямованість на майбутнє;
– організаційно-функціональні, що поєднують тенденції капіталізації,
інституалізації, диверсифікації, які відображають структурні трансформації в
корпоративній освіті, динамічність мережі освітніх провайдерів корпоративної
освіти у США, варіативність моделей функціонування й управління, шляхів
розвитку та підвищення її ефективності;
– змістовно-процесуальні, до яких належать тенденції кастомізації
навчання, варіативності, технологізації, динамічності. Визначені тенденції
розкривають відповідність змісту, форм, методів та технологій навчання вимогам
компанії, їхню спрямованість на досягнення стратегічної мети компанії,
наголошують

на

їхній

диверсифікації,

компетентнісній

орієнтованості,

практикоорієнтованості, інноваційності; акцентують на поширенні цифрових
технологій, гейміфікації процесу навчання, впровадженні механізмів оцінювання
її результатів та економічного ефекту.
8. Прогностичне обґрунтування розвитку корпоративної освіти в Україні
було здійснено з урахуванням конструктивних ідей американського досвіду й
дало змогу окреслити необхідність змін на державному рівні, рівнях організації та
провайдера освітніх послуг за концептуальним, адміністративно-управлінським,
організаційно-андрагогічним напрямами.
На державному рівні необхідно визнати корпоративну освіту важливим
інструментом економічного розвитку та конкурентоздатності як компаній, так і
держави; посилити державну підтримку корпоративної освіти, внести зміни до
законодавства стосовно розвитку корпоративної освіти, створити нормативноправове забезпечення неперервного професійного навчання й розвитку персоналу;
розробити концепцію розвитку корпоративної освіти в Україні з метою
визначення стратегічних напрямів, принципів і механізмів її розвитку та
концепцію корпоративного університету із залученням представників корпорацій,
університетів; визначити ефективні механізми соціального партнерства між
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бізнесом, освітою, державою; розробити механізми підтвердження результатів
неформального професійного навчання працівників.
На рівні організації передбачити розроблення документації щодо організації
корпоративної освіти в компанії; сприяти розвитку соціального партнерства між
бізнесом та зовнішніми освітніми провайдерами; збільшувати інвестиції в
корпоративне навчання та розвиток персоналу; здійснювати перехід до
системного неперервного навчання й розвитку персоналу; сприяти створенню
навчальних центрів та відкриттю корпоративних університетів; запроваджувати
системи забезпечення якості корпоративної освіти; посилювати мотивацію
працівників до навчання, створювати системи винагород і стимулювання
персоналу до навчання й розвитку.
На рівні провайдерів освітніх послуг корпоративної освіти доцільно
посилювати узгодженість змісту навчальних програм зі стратегічною метою
компанії, розширювати змістове спрямування програм корпоративного навчання,
постійно оновлювати їх і приводити у відповідність до корпоративних вимог;
системно здійснювати управління знаннями; охоплювати навчанням не лише
працівників компанії, а й клієнтів, продавців та постачальників; розробляти й
реалізовувати програми розвитку лідерства; використовувати в процесі навчання
андрагогічну модель навчання; сприяти збереженню та розвитку корпоративної
культури організації; впроваджувати інноваційні технології навчання, зокрема,
цифрові технології; здійснювати оцінювання результатів навчання та його
ефективності.
Здійснене дослідження не вичерпує всієї повноти проблем теорії і практики
корпоративної освіти у США. До перспективних напрямів подальших досліджень
належать: неформальне навчання персоналу організацій, соціальне партнерство в
корпоративній
корпоративної

освіті,
освіти,

підготовка

андрагогічного

формування

персоналу для

корпоративної

корпоративної освіти в країнах Європейського Союзу.

культури,

системи
розвиток
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Association for Talent Development
(ATD)
American Society for Training and
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apprenticeship
bulletin boards
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career planning and development
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chief training officer
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desktop application training

практичне навчання
консультативна рада
Асоціація розвитку талантів
Американське товариство з навчання
й розвитку
Американське товариство директорів
з питань навчання
учнівство
електронна дошка оголошень
господарська діяльність
стратегія комерційної діяльності
планування й розвиток кар’єри
управління змінами
головний виконавчий директор
керівник відділу обробки інформації
старша відповідальна особа з питань
навчання
старша відповідальна особа з питань
навчання
програма громадянської освіти
спільне навчання або навчання у
співпраці
місцева громадська організація
дворічний коледж
муніципальна система навчання
дорослих
співтовариства практики
школа для дорослих
громадська робота
навчання без відриву від виробництва
кооперативні курси пропаганди
сільськогосподарських знань
заочне або кореспондентне навчання
культурна антропологія
пристосування товару до
специфічних вимог клієнтів
капітал замовника
програма для настільних систем
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director of education
education media specialists
education technologist
employment security
employability
European Centre for the Development
of Vocational Training (CEDEFOP)
exempt employee
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resources
expectancy theory
Federal Board for Vocational Education
financial assets
foremen’s club
fringe benefits
GI Bill of Rights
goal setting theory
goal orientation theory
Higher Education Act
human capital
human development
HRD (Human resource development)
industrial psychology
informal learning
information processing theory
intangible assets
insourced model
knowledge worker
knowledge-intensive product
knowledge sharing
labor costs
Learning Management System (LMS)
life cycle
management development
manager of education technology
manager of education media production
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директор з питань підготовки та
розвитку персоналу
директор з питань освіти
фахівець з освітніх медійних засобів
фахівець з освітніх технологій
гарантія зайнятості
можливості працевлаштування
Європейський центр розвитку
професійної підготовки
працівник з ненормованим робочим
днем
навчання керівних працівників
виконавчий віце-президент з питань
людських ресурсів
теорія очікувань
Федеральне управління у професійної
освіти
фінансові активи
клуб майстрів
додаткові пільги
Закон про пільги демобілізованим
теорія постановки мети
теорія цільової орієнтації
Закон про вищу освіту
людський капітал
розвиток людського потенціалу
розвиток людських ресурсів
промислова психологія
неформальне навчання
теорія обробки інформації
нематеріальні активи
інсорсингова модель
інформаційний працівник
наукоємний товар
обмін знаннями
вартість робочої сили
системи управління навчанням
життєвий цикл продукції
вдосконалення управління
підприємством
менеджер з освітніх технологій
менеджер з освітніх медійних засобів
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менеджер з навчальної роботи
Комісія з працевлаштування
наставництво
Національна асоціація майстрів
Національний науковий фонд
програма «Новий курс»
працівники, що не відносяться до
керівної ланки
non-formal learning
інформальне навчання
occupational structure
структура зайнятості
onboarding
програма адаптації нових
співробітників під час вступу на
роботу – навчання, освоєння навичок,
соціалізація з колегами тощо
organizational development (OD)
розвиток організації
Organisation for Economic Cooperation Організація економічного
and Development (OECD)
співробітництва та розвитку (ОЕСР)
organizational psychology
організаційна психологія
original equipment manufacturers
компанії-виробники комплексного
обладнання
outsourced model
аутсорсингова модель
performance appraisal
атестація працівників
performance-based training / action
навчання на практиці (у процесі
learning
виконання певної роботи)
performance reliability
надійність роботи
personalized system of instruction (PSI) індивідуальна система навчання
physical assets
матеріальні активи
practice fields
тренувальні поля
proprietary school
приватна школа
process documentation
технологічна документація
process management
управління процесами
process improvement
вдосконалення процесів
product market
ринок збуту
public school
безплатна державна школа
quality improvement teams projects
групова проектна діяльність з
підвищення якості
reinforcement theory
теорія підсилення мотивації
research and development (R&D)
дослідження та розробки
risk management
управління ризиками
scenario planning
моделювання ситуацій
senior vice president
перший віце-президент
service economy
економіка послуг
manager of instruction
Manpower Services Commission
mentoring
National Association of Foremen
National Science Foundation
New Deal
non-managers
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Servicemen’s Readjustment Act

shelf life of knowledge
soft skills
shareholder return
State economic development programs
stock market
systems theory
shareholder value
supervisor
training department
training director
training packages
theory of scientific management
total quality management
tuition reimbursement
University of California’s IndustryUniversity Cooperative Research
Program (IUCRP)
virtual instructor-led training
vocational training
vocational training school
work-based learning
War on Poverty
Young Men’s Christian Association
(YMCA)
Додаток підготовлено автором.

закон про перехід
військовослужбовців на цивільне
становище
термін придатності знань
загальні компетентності
дохід акціонерів
програми економічного розвитку
штатів
ринок цінних паперів
теорії систем
біржова вартість акцій
наставник
навчальний центр
директор з навчання
набір навчальних матеріалів
теорія наукового менеджменту
загальне управління якістю
компенсація витрат на навчання
програма спільних наукових
досліджень Каліфорнійського
університету з промисловістю
віртуальне навчання з викладачем
професійна підготовка
професійно-технічний навчальний
заклад
навчання на виробництві
Війна з бідністю
Християнська молодіжна асоціація

522

Додаток В
Подвійна петля навчання К. Аргіріса

Основні
цінності

Дія

Наслідки

Одинарна петля навчання

Аналіз
наслідків

Модифікація
стратегії дії
Подвійна петля навчання

Модифікація
основних
цінностей
Додаток підготовлено автором на основі джерела: Argyris, & Schön, 1978.
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Додаток Д
Модель процесу навчання Д. Колба

Конкретний
досвід

Активне
експериментування

Рефлексивне
спостереження

Абстрактна
концептуалізація
Додаток підготовлено автором на основі джерела: Kolb, 1984.
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Додаток Е
Періодизація розвитку корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки
Таблиця Е.1

Період учнівства

1776 – 1871 рр.

№ Хро- Назва
п/п ноло- періогічні ду
рамки
1
2
3
I

Інституційний період

1872 – 1919 рр.

II

Соціально-економічні
та політичні умови

Характерні ознаки

4
Нижня межа збігається з
проголошенням у 1776 р.
Декларації незалежності,
появою нової держави –
Сполучених Штатів
Америки. Верхня – із
закінченням
промислового
перевороту в країні,
утвердженням
фабричного типу
виробництва, що
зумовлювало
необхідність пошуку
нових форм підготовки
робітників для фабрик та
корпорацій.
Нижня межа пов’язана зі
створенням першої
фабричної школи, а
верхня – з виходом праці
Р. Келлі «Навчання
працівників у галузі
промисловості», яка
поклала початок
наукового обґрунтування
необхідності підготовки
персоналу компаній і
зумовила наступні кроки
в розвитку
корпоративної освіти у
США.

5
Визначальною характеристикою цього
періоду є інтенсивне поширення
ремісничого учнівства, яке можна
вважати ранньою формою
корпоративного навчання. Встановлено,
що учнівство, перебуваючи в постійному
розвитку, досі залишається однією з
форм практичної підготовки персоналу.

Провідною тенденцією цього періоду
став процес інституалізації
корпоративної освіти, пов’язаний із
формуванням структури системи
корпоративної освіти, заснуванням
корпоративних шкіл, інститутів,
професійних асоціацій, дослідницькоекспериментальних лабораторій,
розробкою програм та курсів
корпоративного навчання в компаніях і
традиційних освітніх закладах, появою
бізнес-шкіл та першого корпоративного
університету, що забезпечило
педагогічно-технологічний ривок у
підготовці великої кількості працівників
відповідно до вимог корпорацій.
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Прдовження таблиці Е.1
3
Період утвердження неперервної професійної освіти

2

1920 – 1959 рр.

1
III

Стратегічний період

1960 – 1980 рр.

IV

4
Нижня межа збігається з
початком економічної
кризи 1920 – 1921 рр., а
верхня – з економічною
кризою 1958 – 1959 рр.,
які спричинили
зростання рівня
безробіття у США,
змусили шукати нові
підходи до навчання
персоналу.

Нижня межа збігається з
ухваленням Закону про
цивільні права і Закону
про розвиток та
підготовку робочої сили.
Верхня межа періоду
збігається з ухваленням
Закону про неперервну
освіту та Податкового
закону про економічне
відновлення, який
передбачав податкові
пільги компаніям на
фінансування
університетських
досліджень.

5
Визначальними характеристиками цього
періоду є усвідомлення на теоретичному
та практичному рівнях значення
корпоративного навчання; поява перших
ґрунтовних досліджень у галузі
корпоративного навчання персоналу;
покладання відповідальності за належний
професійний рівень працівників на уряд
та роботодавців; інтенсивне зростання
числа корпоративних освітніх закладів,
формування національної політики
комплексної підтримки професійної
освіти дорослих; перехід до
децентралізації управління навчанням та
посилення відповідальності штатів і
місцевих органів управління; ширше
залучення державою корпорацій до
навчання своїх працівників, консолідація
зусиль держави та бізнесу, стрімкий
розвиток різних форм соціального
партнерства.
Відбувалося створення розгалуженої
нормативно-правової бази, у якій значна
увага приділялася регулюванню
професійного навчання та розвитку
працівників; істотне збільшення
інвестицій у навчання персоналу в
корпораціях; зростання варіативності
змісту освітніх програм корпоративного
навчання; посилення узгодженості мети
та змісту корпоративної підготовки
персоналу зі стратегічною метою
компанії; зародження навчання
середнього менеджменту; підвищення
ролі навчання в управлінні персоналом;
розширення соціального партнерства між
державою та бізнесом у розв’язанні
проблем підготовки персоналу; подальше
наукове обґрунтування необхідності та
підходів до розвитку людських ресурсів,
який охоплює три сфери: навчання та
розвиток, розвиток організації,
підвищення кваліфікації й організація та
планування кар’єри.
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Прдовження таблиці Е.1
3
Період розвитку корпоративних університетів

2

1981 – 1999 рр.

1
V

Модернізаційний період

2000 – дотепер

VI

4
Нижня хронологічна
межа позначена
створенням
корпоративних
університетів у таких
великих корпораціях, як
AT&T та Motorola, що
стало початком «ери
корпоративних
університетів» у США, а
верхня хронологічна
межа збігається з
ухваленням Закону про
інвестування в трудові
ресурси.

Нижня межа збігається з
початком ХХІ ст., коли
розпочалося масове
використання
інформаційних
технологій в освіті, які
докорінно змінили її
організацію.

Додаток підготовлено автором.

5
Визначальною для цього періоду є
тенденція до утвердження й інтенсивного
розвитку корпоративних університетів,
про що свідчить інтенсивне зростання
кількості цих освітніх інституцій у США
та підвищення їхньої ролі й значення як в
освітньому, так і в бізнесовому
середовищі. Корпоративний університет
стає структурним підрозділом в
американських корпораціях, основною
метою якого є забезпечення реалізації
стратегічних планів корпорації.
Спостерігається розширення його
функцій: від забезпечення навчання
персоналу корпорації до управління
знаннями, впровадження організаційних
змін, збереження та трансляції
корпоративної культури, ініціювання
інновацій. Посилюється увага до
законодавчого забезпечення розвитку
людських ресурсів.
До основних його тенденцій належать
широке використання інформаційнокомунікаційних технологій навчання та
комп’ютерного й мобільного
програмного забезпечення; розширення
доступу до навчання завдяки розміщенню
компаніями своїх навчальних ресурсів у
мережі Інтернет; зростання адаптивності
й гнучкості навчальних програм;
збільшення кількості програм із розвитку
талантів; активне використання
інтерактивних технологій навчання, у
тому числі модульного, дистанційного
навчання, навчання дією, навчання в
групах тощо. Спостерігається поступовий
перехід корпоративних університетів від
очного навчання до навчання персоналу в
режимі он-лайн; підвищення запиту на
аутсорсинг тренінгових послуг;
збільшення кількості програм
неформального навчання персоналу
компаній.
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Додаток Ж
Нормативно-правове забезпечення корпоративної освіти у США
1865
1917
1933

1944

1947
1961
1962
1862
1964
1965
1966
1968
1973
1980
1982
1998
1998
2006
2014

Закон Моррілла
Закон Сміта-Х’юза про
Smith-Hughes National
національну професійну
Vocational Education Act
освіту
Wagner-Peyser Act
Закон Вагнера-Пейсера
Закон про перехід
The Servicemen’s
військовослужбовців на
Readjustment Act
цивільне становище після
(G.I. Bill)
звільнення з військової
служби
Закон про розповсюдження
Labor Extension Act
професійних знань
Закон про розвиток освоєних
Area Redevelopment Act
районів
Закон про вдосконалення,
Manpower Development
розвиток та підготовку
Training Act
робочої сили
The Morrill Act
Закону Моррілла
Закон про економічні
Economic Opportunity Act
можливості
Higher Education Act
Закон про вищу освіту
Adult Education Act
Закон про освіту дорослих
Vocational education act
Закон про професійну освіту
Comprehensive
Комплексний закон про
Employment Training Act
виробниче навчання
Bayh-Dole Act
Закон Бея-Доула
Закон про виробниче навчання
Job Training Partnership Act
й партнерство
Закон про інвестування в
Workforce Investment Act
трудові ресурси
Adult Education and Family Закон про освіту дорослих та
Literacy Act
сімейну грамотність
Carl D. Perkins Career and
Закон Карла Перкінза про
Technical Education Act
професійно-технічну освіту
Workforce Innovation and
Закон про інновації та
Opportunity Act
можливості трудових ресурсів
Morrill Act

Додаток підготовлено автором
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Додаток З
Причини, що спонукають компанії використовувати аутсорсингові /
інсорсигові освітні послуги
Причини використання аутсорсингових
навчальних послуг

Причини використання
інсорсингових навчальних
послуг
Заощадження коштів
Розвиток внутрішніх
можливостей та джерел
конкурентних переваг компанії
Неспроможність здійснювати навчальну
Зміцнення внутрішніх зав’язків
діяльність власними силами організації
та комунікації всередині
компанії засобами навчання
Прагнення надавати доступ працівникам до Розвиток уміння розроблювати
найкращої освіти у найкращих фахівців
навчальні програми
зазначеної галузі
Необхідність оновлення й удосконалення
Відповідність конкретним
функції навчання персоналу
потребам організації
Необхідність швидкої адаптації навчальних Незалежність від зовнішнього
програм до змінних вимог корпорації
провайдера навчальних послуг
Необхідність зосередження навчальної
Відсутність необхідності
діяльності на розв’язанні пріоритетних для обґрунтування очікуваних
компанії завдань
прибутків від інвестицій у
навчання
Прагнення до підвищення якості роботи та
конкурентоспроможності компанії

Додаток підготовлено автором на основі джерела: Galanaki, Bourantas, &
Papalexandris, 2008.
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Додаток И
Бізнесові сфери, які найбільше залучені до соціального партнерства із
закладами вищої освіти

Сектор економіки
Виробництво

Відсоток компаній,
залучених до
соціального партнерства
55%

Охорона здоров’я

43%

Інформаційні технології

41%

Фінанси

39%

Комунальні послуги

31%

Страхування

28%

Послуги

27%

Роздрібна торгівля

25%

Будівництво

22%

Транспорт

19%

нафтохімічна
промисловість

18%

Фармацевтична галузь

17%

Сфера комунікацій

17%

Видавнича галузь

11%

Гірничо-видобувна галузь

7%

Додаток підготовлено автором на основі джерела: Hasseltine, 2000.
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Додаток К
Програма спільних наукових досліджень
Каліфорнійського університету з промисловістю
Деякі передові університети й компанії Сполучених Штатів у 90-х роках
минулого

століття

заснували

новаторські

великомасштабні

стратегічні

партнерські зв’язки. У доповіді, представленій Science|Business Innovation Board,
показано два приклади такого партнерства: програму дольових грантів, яку ми
розглядаємо в цьому додатку, та інститут міждисциплінарних досліджень, який
ми розглянемо в наступному додатку. Обидва проекти мали першочергове
значення для Каліфорнійського університету та штату Каліфорнія і ставили за
мету трансформацію культури й місії університету, посилення його ролі в
обслуговуванні економіки шляхом партнерства з промисловою галуззю, яке є
рушійною силою інновацій.
Програма спільних наукових досліджень Каліфорнійського університету з
промисловістю (University of California’s Industry-University Cooperative Research
Program (IUCRP)) була започаткована в 1996 р., коли Каліфорнійський
університет застосував новий амбіційний підхід до співпраці з промисловою
галуззю. За цією програмою він використовував дольові гранти як каталізатор
заснування сотень стратегічних партнерських зв’язків, кардинально збільшуючи
число викладачів, студентів і компаній, які беруть участь у співпраці. Такий
підхід сприяв переходу до нової парадигми в освіті й наукових дослідженнях і
створював важливе джерело фінансування університету. Дольові гранти програми
IUCRP, які називалися дослідницькими грантами Каліфорнійського університету
(UC Discovery Grants), передбачали інвестування двадцяти мільйонів доларів
щорічно від штату Каліфорнія та Каліфорнійського університету на дослідницькі
проекти цього навчального закладу за умови що сума кожного окремого гранту й
сума, яку інвестує будь-яка каліфорнійська організація, що хоче стати партнером,
повинні бути однаковими.

531

Ця програма усунула розрив між університетською науковою спільнотою та
каліфорнійськими компаніями, сприяла розширенню бази наукових знань,
підвищила статус та значення наукових і освітніх програм, забезпечувала втілення
результатів наукових досліджень в економіку. Завдяки такому партнерству було
досягнуто конкретних результатів, які мали велике значення не лише для освіти й
економіки, а й для суспільства в цілому, зокрема, було забезпечено:
– потужне джерело фінансування університетських наукових досліджень. Із
1996 по 2007 рр. програма IUCRP принесла 450 млн. доларів капіталовкладень у
дослідницькі лабораторії Каліфорнійського університету;
– розширення дослідницьких можливостей компаній та створення нових
робочих місць. 96 % компаній доповіли, що партнерство дало їм змогу здійснити
те, що їм не під силу було зробити самотужки, зокрема, через недостатність знань,
фінансових ресурсів, інфраструктури, необхідної для наукових досліджень. До
2003 р. в цих компаніях у Каліфорнії було створено п’ять тисяч нових робочих
місць;
– наукову співпрацю між університетом і компаніями, які ніколи раніше не
були партнерами. У перші сім років функціонування до програми співпраці було
залучено 353 компанії, 40 % яких ніколи до цього не фінансували наукових
досліджень у Каліфорнійському університеті. 36 % компаній до того взагалі не
мали досвіду партнерства з освітніми закладами;
– розкрутку нових компаній, які заснували партнерство з університетами.
84 % з 51 компанії з десятьма і менше працівниками на момент опитування
залишалися на ринку. Ці молоді фірми доповідали, що партнерство допомогло їм
залучити капітал, набрати необхідний персонал та прискорити науководослідницьку роботу.
Додаток підготовлено автором на основі джерела: Edmondson, 2012.
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Додаток Л
Реалізація соціального партнерства
між бізнесом і закладами вищої освіти на прикладі
Каліфорнійського інституту телекомунікацій та інформаційних технологій
Пріоритетним для штату Каліфорнія новаторським проектом, що є
прикладом стратегічного партнерства між бізнесом, освітою та державою, є
інститут міждисциплінарних досліджень під назвою Каліфорнійський інститут
телекомунікацій

та

інформаційних

технологій

(California

Institute

for

Telecommunications and Information Technology – CALIT2). У 1999 р. губернатор
Каліфорнії, Грей Дейвіс вирішив зробити інвестицію в підтримку інновацій у
Каліфорнійській економіці. Він запропонував започаткувати партнерство між
штатом, Каліфорнійським університетом і промисловим сектором, яке збільшить
користь для суспільства від системи вищої освіти і зробить внесок у майбутнє
штату. Каліфорнійський університет зі своїми десятьма філіалами по всій країні
має професорсько-викладацький склад, який вважають одним із найкращих у
світі. Проте їм не вистачало закладу, який би надавав системну підтримку у
здійсненні міждисциплінарних досліджень та залучав би до них промисловий
сектор. Так, наступного року було створено CALIT2 як один із чотирьох нових
науково-дослідницьких

проектів

штату

Каліфорнія,

Каліфорнійського

університету й галузі промисловості. Інститут засновано на базі двох
університетських філіалів, у Сан-Дієго та Ірвіні, розташованих на відстані однієї
години їзди. Штат надавав 100 млн. доларів на будівництво кожного з чотирьох
інститутів. Вимогою штату було, щоб на кожний наданий ним долар інститут
залучив два долари від промисловості та з федеральних фондів. Тепер в інституті
працює тисяча науковців із 24 факультетів двох філіалів університету, які є
фахівцями в таких різних галузях, як телекомунікації, нанотехнологія, цифрове
кіно, мистецтво та екологічний контроль, він також залучає до роботи триста
промислових організацій-партнерів по всьому світу. CALIT2 слугує платформою
для співпраці виробників електронного обладнання, новаторів у галузі
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програмного забезпечення, провайдерів телекомунікацій у розв’язанні таких
проблем, як доступність і якість послуг, комплексне функціонування дротових і
бездротових приладів, захист інформації. До основних здобутків такого
партнерства належать:
– розвиток зв’язків між факультетами університету заради здійснення
міждисциплінарних досліджень;
– створення понад 25 нових компаній на базі тих, які брали участь у
проекті;
– розробка першого у світі нанотехнологічного обладнання для прибирання
кімнат. Доступ до нього мають шістдесят компаній, які здійснюють погодинну
оплату за його експлуатацію та за навчання, як ним користуватися. Прибутки
університету виросли на 25 %;
– отримання понад 100 млн. доларів інвестицій від понад трьохсот
бізнесових партнерів та понад 600 млн. доларів федеральних інвестицій у формі
570 грантів на наукові дослідження.
Додаток підготовлено автором на основі джерела: Edmondson, 2012.
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Додаток М
Приклади реалізації міжнаціонального соціального партнерства
між бізнесом і закладами вищої освіти
Як уже було зазначено, партнерські зв’язки між освітою та бізнесом можуть
мати міжнаціональний характер і, почавшись як невеликий тимчасовий проект,
нерідко перетворюються на довготривале стратегічне партнерство. Показовим є
досвід партнерства американської компанії IBM, одного з найбільших у світі
виробників і поставників апаратного й програмного забезпечення та IT-сервісів, зі
Швейцарською вищою технічною школою Цюріха (ETH Zurich), яка незмінно
належить до числа найкращих університетів світу. У результаті десятилітнього
партнерства між ними в 2011 р. було створено Rohrer Nanotechnology Center
вартістю 90 млн. доларів, у якому інженери IBM та науковці ETH Zurich
працюють над спільними проектами. Компанія IBM також має партнерські
зв’язки з Британським університетом Imperial College London, із яким спільно
здійснює міждисциплінарні дослідження, спрямовані на розробку інноваційних
систем та послуг для цифрової економіки. Ще одним зразком міжнародного
стратегічного партнерства є співпраця найкращого у світі технічного навчального
закладу Масачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of
Technology – MIT) (США) і німецького транснаціонального концерну Siemens. Як
і багато інших технологічних компаній, Siemens має довгострокові стратегічні
зв’язки з кількома університетами (зараз у неї таких партнерів налічується вісім –
чотири в Європі, два в Китаї та два у США). Компанія обирає університети
відповідно до напрямів, які мають для неї стратегічну цінність. Наприклад, разом
із Берлінським технічним університетом (TU BERLIN) вона працює над
інноваційними розробками в галузі енергоефективності міст, а співпраця з
Масачусетським технологічним університетом стосується проблем охорони
здоров’я та медичних технологій.
Додаток підготовлено автором на основі джерела: Edmondson, 2012.
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Додаток Н
Провідні американські компанії, які мають корпоративні університети та
навчальні центри
Таблиця Н.1
№
Назва
Напрям діяльності компанії
п/п
компанії
1
2
3
1
American
американська авіакомпанія, світовий лідер за розміром
Airlines
пасажирського флоту
2
American
американська фінансова компанія
Express
3
Apple
американська корпорація, виробник персональних і
Computer
планшетних комп’ютерів, аудіоплеєрів, телефонів,
програмного забезпечення
4
AT&T
американський транснаціональний телекомунікаційний
конгломерат
5
Avaya
світовий лідер ринку систем корпоративних комунікацій
6
Bank
of американська банківська холдингова компанія, яка надає
America
широкий спектр фінансових послуг приватним та
юридичним особам
7
Boeing
американська корпорація, один із найбільших
Company
виробників авіаційної, космічної та військової техніки у
світі
8
Caterpillar
американська корпорація, один із провідних виробників
спецтехніки в світі: землерийно-транспортної техніки,
будівельного обладнання, дизельних двигунів
9
CBS
американський медіахолдинг, до якого входить теле- та
Corporation
радіомовний, видавничий та рекламний бізнес
10 Coca-Cola
американська харчова компанія, найбільший виробник
концентратів, сиропів і безалкогольних напоїв у світі
11 Cingular
американська компанія, провайдер послуг мобільного
Wireless
зв’язку
12 Dell
американська корпорація, один із найбільших
виробників комп’ютерів
13 Delta Air Lines американська авіакомпанія, одна з чотирьох компанійзасновників
авіаційного
альянсу
пасажирських
перевезень SkyTeam
14 Dunkin Donuts американська мережа кав’ярень з пончиками
15 Nike
американська компанія, виробник спортивного одягу і
взуття
16 Procter
& американська транснаціональна компанія, один із
Gamble
провідних виробників споживчих товарів у світі
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Продовження таблиці Н.1
1
17
18
19

20
21
22

23

24
25
26

27
28
29
30
31

32
33

2
3
Federal
лідерів на ринку експрес-доставок та вантажоперевезень
Express
Ford
Motor американська автомобілебудівна компанія
Company
GE Aviation
дочірня компанія конгломерату «General Electric»,
світовий лідер у виробництві торгових і військових
реактивних двигунів та їх компонентів
General
американська багатогалузева компанія, виробник
Electric (GE)
багатьох видів техніки
General Motors одна з найбільших американських автомобільних
(GM)
корпорацій
Goodyear Tire американська міжнародна компанія, виробник шин та
&
Rubber інших гумотехнічних виробів
Company
Hewlett
американська компанія, одна з найбільших у сфері
Packard
інформаційних технологій
Enterprise
IBM
одна з найбільших у світі компаній-виробників
апаратного і програмного забезпечення та ІТ-сервісів.
Intel
американська
компанія,
виробник
електронних
пристроїв та комп’ютерних компонентів
International
спеціальне агентство ООН, засноване двадцятьма
Monetary Fund дев’ятьма державами, з метою регулювання валютнокредитних відносин країн-членів
Johnson
& американська компанія, виробник побутової хімії
Johnson
Lowe’s
американська готельна мережа
Companies
Mars,
американська компанія, виробник продуктів харчування
Incorporated
тривалого зберігання
Microsoft
транснаціональна компанія, виробник програмного
забезпечення для різних видів обчислюваної техніки
Motorola
американська компанія, одна з провідних у галузі
інтегрованих телекомунікацій і вбудованих електронних
систем
Morgan
великий американський банківський холдинг, один із
Stanley
фінансових конгломератів
Novell
американська IT-корпорація, що спеціалізується на
мережевих сервісах
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Продовження таблиці Н.1
1
34

35

36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50

2

3
Oracle
американська корпорація, виробник програмного
Corporation
забезпечення (другий за величиною доходів після
Microsoft),
найбільший
виробник
програмного
забезпечення для організацій
Pricewaterhous міжнародна
мережа
компаній,
постачальників
e
професійних послуг у галузі консалтингу й аудиту
Cooper
Procter
& американська транснаціональна компанія, один зі
Gamble
світових лідерів на ринку споживчих товарів
Ritz-Carlton
міжнародна мережа готелів класу «люкс»
Sears
американська
компанія,
яка
володіє
кількома
міжнародними мережами роздрібної торгівлі
Shell
Oil американська компанія, дочірня структура Royal Dutch
Company
Shell, однієї з найбільших нафтовидобувних компаній
світу
SonicWALL
американська компанія, продавець інтернет-приладів,
призначених для контролю контенту та захисту мереж
Southwest
одна з найбільш відомих американських авіакомпаній
Airlines
Starbucks
американська компанія з продажу кави та мережа
кав’ярень
Steelcase
американська компанія, найбільший виробник офісних
меблів у світі
Texas
компанія-виробник напівпровідникових елементів та
Instruments
електроніки
Wal-Mart
американська компанія, найбільша мережа роздрібної
Stores
торгівлі у світі
Walt
Disney один з найбільших конгломератів індустрії розваг у світі
Company
Whirlpool
американська транснаціональна компанія, виробник і
продавець побутової техніки
Wyeth
американська фармацевтична компанія, одна з
Pharmaceutical найбільших у світі
s
Xerox
американська корпорація, один із лідерів у галузі
технологій друку в світі
Yum! Brands
американська корпорація, що працює в сфері
громадського харчування

Додаток підготовлено автором.

538

Додаток П
Функції корпоративного університету
1.

Розвиток професійної компетентності працівників та знань,
пов’язаних із напрямом діяльності компанії.

2.

Реалізація навчання, спрямованого на визначення й розв’язання
проблем.

3.

Розвиток рефлективних та метакогнітивних навичок і вмінь, які
допомагають

знаходити

нові

знання,

опановувати

їх

та

використовувати в професійній діяльност.і
4.

Розвиток навичок комунікації, які забезпечують доступ до мереж
обміну знаннями й роблять клімат робочого середовища більш
приємним.

5.

Підвищення мотивації працівників до навчання.

6.

Сприяння стабільності, узгодженості, інтеграції всіх процесів,
пов’язаних із виробництвом товарів і послуг.

7.

Сприяння та заохочення творчих ініціатив, які можуть привести
до радикальних інновацій.

Додаток підготовлено автором на основі джерела: Jansink, Kwakman, &
Streumer, 2005.
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Додаток Р
Рейтинг навчальних курсів у компаніях штату Айова у 2017 р.
Обслуговування клієнтів
Групова робота
Визначення мети
Побудова довіри
Навички підготовки презентацій
Навчання, пов’язане зі сферою виробництва підприємства
Навички групового лідерства
Планування робочого часу
Менторство
Зворотний зв’язок між працівниками
Стратегічне планування
Документація продуктивності праці
Навички проведення інтерв’ю
Підготовка керівних кадрів
Знання товару
Продажі
Навички ведення переговорів
Рівні можливості при наймі на роботу (Equal Employment Opportunities –
EEO) та домагання
Крос-функціональна співпраця
Вивчення основних комп’ютерних програм (Microsoft Word, PowerPoint,
Excel, Access, SharePoint, Outlook)
Креативність та інновації
Ухвалення рішень
Вплив
Покоління на робочому місці
Організація нарад
Підготовка тренерів
Бізнесове письмо
Дисципліна та звільнення з роботи
Правила безпеки
Запобігання насильству на робочому місці
Розв’язання проблем
Удосконалення процесів ( Бережливе виробництво, шість сигма тощо)
Письмова комунікація (в т. ч. електронною поштою)
Етика
Управління проектами
Бізнесова та фінансова проникливість
Бізнес аналіз
Бережливе виробництво плюс шість сигма
Програмне забезпечення

23,81 %
22,22 %
20,63 %
20,63 %
20,63 %
20,63 %
20,63 %
19,05 %
19,05 %
19,05 %
17,46 %
15,87 %
15,87 %
15,87 %
14,29 %
14,29 %
14,29 %
14,29 %
14,29 %
12,7 %
12,7 %
12,7 %
12,7 %
12,7 %
12,7 %
11,11 %
9,52 %
9,52 %
9,52 %
7,94 %
7,94 %
7,94 %
7,94 %
6,35 %
6,35 %
4,76 %
3,2 %
3,17 %
3,17 %

Додаток підготовлено автором на основі джерела: 2016 – 2017 Trends in
talent development survey results, 2016
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Додаток С
Вимоги до програм ступеня бакалавра та магістра
в Kettering University (компанії General Motors)
Запропоновані нижче варіанти доступні лише студентам бакалаврату
Kettering University, які вступають на навчання за програмами MBA, управління
операціями (Operations Management), інженерія, та інженерно-технічного
забезпечення (Engineering Management).
Студенти бакалаврату Kettering University, які бажають отримати ступінь
магістра, мають можливість завершити бакалаврську / магістерську програму, яка
дає їм можливість прискорити процес отримання ступів бакалавра та магістра.
Студенти, зараховані на бакалаврські / магістерські програми, навчаються за тим
самим робочим планом, що й ті студенти, які не мають ступеня бакалавра /
магістра.
ВАРІАНТ 1: передбачає написання бакалаврської дисертації (ступеня
бакалавра ділового адміністрування (BBA) / бакалавра природничих наук (BS))
– Студенти повинні подати заявку до закінчення навчання (після
закінчення 120 кредитних годин) або протягом шести 6 років після отримання
ступеня бакалавра.
– Студент закінчує бакалаврську програму з традиційною дисертацією
(Бакалавра природничих наук) і отримує ступінь бакалавра у належний час.
– До 8 кредитів навчання бакалаврського рівня можуть перезараховуватися
на магістерській програмі. Таким чином із 48 передбачених магістерською
програмою кредитів студенти повинні скласти 40.
ВАРІАНТ 2: не передбачає написання бакалаврської дисертації.
Обов’язковою для виконання є лише магістерська дисертація
– Студенти повинні подати заявку до того, як почнуть працювати над
бакалаврською дисертацією.
– 8 кредитів нараховуються за виконання магістерської дисертації.
– Студент не отримає ступінь бакалавра, поки не закінчить магістерську
дисертацію.
– До 8 кредитів навчання бакалаврського рівня можуть перезараховуватися
на магістерській програмі. Таким чином із 36 передбачених магістерською
програмою кредитів студенти повинні скласти 28.
– Магістерська дисертація буде суто академічною науковою працею, що
виконується під керівництвом викладачів університету, але вона повинна бути
затверджена спонсором студента.
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Прохідний бал
Мінімальний середній прохідний бал (GPA – Grade Point Average) – 3,5.
Студенти з балом нижчим за 3.5 можуть розглядатися на індивідуальній основі, за
рішенням факультету, на який вони вступають.
Інші вимоги
На магістерські програми можуть вступати лише ті, хто вже отримав, або
збирається отримати ступінь магістра в Kettering University. Студенти можуть
навчатися як з відривом, так і без відриву від виробництва.
Якщо ви плануєте використовувати комп'ютер на роботі, можуть існувати
брандмауери, які не дозволяють завантажувати відеопрогравач, наприклад,
RealPlayer або Flash.
Дистанційне навчання здійснюється за допомогою:
DVD
Онлайн відео
Інтернет / Веб
Blackboard
Студенти повинні мати доступ до RealPlayer для перегляду лекцій на CD та
онлайн відео.
Важливо, що за допомогою методів дистанційного навчання студенти
отримують ті самі презентації, матеріали та інформацію, які отримують студенти,
що відвідують аудиторні заняття. Кожний курс програми передбачає такі типові
види роботи, як домашні завдання, проекти, іспити, тести, написання статей тощо
– залежно від курсу та / або професора. За кожний курс студенти отримують
оцінки. Студенти, які навчаються дистанційно отримують такі самі дипломи та
додатки до них, як і студенти, що відвідують аудиторні заняття.
Для полегшення спілкування на відстані студентам забезпечується
можливістю особистого контакту з професорами за допомогою телефонного
звязку, голосової пошти, електронної пошти, факсу, дошок оголошень в Інтернеті
(Internet bulletin boards) та / або чатів. Професори мають години консультацій,
протягом яких студенти можуть контактувати з ними, щоб задавати запитання або
обговорювати матеріали курсу. Таким чином університет прагне забезпечити
доступ до освіти, незалежно від того, де живуть і працюють ті, хто її потребує.

Додаток підготовлено автором на основі джерела: Graduate Catalog 2013 –
2014, 2013.
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Додаток Т
Перелік магістерських програм у Kettering University
(компанії General Motors)
1. Магістр ділового адміністрування (MBA)
Неінженерні спеціальності
Загальна програма
Лідерство
Управління ланцюгами поставок
Управління технологіями
Інженерні спеціальності
Технологія машинобудування
Проектування механічних конструкцій
Електроніка великих потужностей та машинні приводи
2. Магістр інженерних наук (MSEN)
Спеціальності
Автотранспортні системи
Комп’ютерна інженерія
Електрична інженерія
Електрична та комп’ютерна інженерія
Технологія машинобудування
Проектування механічних конструкцій
Екологічна енергія та гібридні технології
3. Магістр наук у галузі інженерного менеджменту (MSEM)
4. Магістр наук у галузі економічного виробництва (Lean
Manufacturing) (MSLM)
Спеціальності
Управління ланцюгами поставок (курси вільного вибору)
Управління операціями (курси вільного вибору)
Виробництво (курси вільного вибору)
5. Магістр наук у галузі управління операціями (MSOM)
Сертифікаційні програми
Глобальне лідерство
Зелений бізнес
Інженерія системи охорони здоров’я
Управління системою охорони здоров’я
Управління ланцюгами поставок
Додаток підготовлено автором на основі джерела: Graduate Catalog 2013 –
2014, 2013.
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Додаток У
Тематика навчальних курсів Caterpillar University (компанії Caterpillar)
Caterpillar University пропонує курси електронного навчання за такими
змістовими напрямами:
1. Обслуговування машинного обладнання, яке є необхідним для забезпечення
повноцінного функціонування будь-якої машини або двигуна. Caterpillar пропонує
понад сто таких курсів, що охоплюють:
 Основи кондиціонування повітря
 Основи гальмівних систем
 Основи електричних систем
 Обслуговування гідравлічних систем
 Профілактичне обслуговування
2. Підготовки операторів. Caterpillar University пропонує вісімнадцять курсів,
присвячених вивченню основ функціонування машин компанії, зокрема:
 Колісні трактори для кар’єрів / гірничовидобувної промисловості
 Екскаватори-навантажувачі для будівельної галузі
 Колісні навантажувачі для будівництва крупних інженерних споруд
 Гідравлічні екскаватори для кар’єрів / гірничовидобувної промисловості
 Вантажні автомобілі для будівництва крупних інженерних споруд
 Позашляхові вантажні автомобілі для кар’єрів / гірничовидобувної промисловості
 Автогрейдери для кар’єрів / гірничовидобувної промисловості
3. Стратегії для менеджерів з безпеки. Caterpillar University пропонує три категорії
курсів, які охоплюють вивчення проблем безпеки на виробництві, поваги до кожної
людини, роботи в команді, продуктивності, комунікації між співробітниками:
 Стратегії для менеджерів з безпеки
 Ефективна комунікація
 Звітування про загрозу серйозних інцидентів
4. Правила безпеки, які є надзвичайно важливими для компанії. З огляду на це,
Caterpillar University пропонує понад 125 нових навчальних курсів з безпеки, які
використовують 3D-графіку для демонстрації найкращої практики, спрямованої на
повне уникнення виробничих травм. Деякі курси, зокрема, стосуються вивчення:
 Використання респіраторів
 Роботи на вилкових підйомниках
 Повідомлення про небезпеку
 Риття траншей безпеки
Деякі курси з безпеки доступні іспанською, китайською та німецькою мовами.

Додаток підготовлено автором на основі джерела: Caterpillar University,
2017.
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Додаток Ф
Програма початкової підготовки тренерів в Асоціації розвитку
талантів (The premier train-the-trainer program)
Сертифіковані програми підготовки тренерів, які пропонує Асоціація
розвитку талантів (ATD), є надзвичайно практикоспрямованими і мають не лише
міцне теоретичне підґрунтя, а й максимально наближені до потреб реального
життя. Ця програма зосереджується на тому, що відбувається до, під час та після
того, як тренер здійснює навчання. На основі досліджень, здійснених ATD, ми
визначили

компетентності,

необхідні

для

того, щоб

бути

максимально

успішнішими практиками.
Програмою передбачено:
– Вивчення основ теорії навчання дорослих та методології розробки
програм.
– Вивчення основ проведення процедур визначення навчальних потреб,
формулювання навчальної мети й завдань та оцінювання результатів навчання.
– Вивчення й використання ефективних методів управління учасниками
навчального

процесу,

застосування

різних

стилів

навчання,

створення

ефективного позитивного навчального середовища й розв’язання проблем, що
можуть виникнути в процесі навчання.
– Розробка

інтерактивних

навчальних

завдань

на

основі

особистісноорієнтованого підходу, які максимально залучають учнів до навчання.
Програма призначена для нових тренерів або досвідчених інструкторів, які
не мають формальної освіти в галузі навчання й розвитку персоналу, а також для
тренерів, які хочуть підвищити свою кваліфікацію, опанувати нові методи й
технології з метою їх подальшого використання в навчанні на робочому місці.
Навчальні програми ATD призначені насамперед для навчання професіоналів –
тренерів, розробників навчальних програм та практиків, що займаються
розвитком організації, проте вони також надзвичайно корисні кожному
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працівникові організації, який відповідає за розвиток інших, від керівників до
фахівців з людських ресурсів.
Після закінчення програми її учасники зможуть:
– описувати цикл навчання;
– визначати навчальні потреби, зокрема, виявляти, які навички, знання й
уміння необхідні для виконання різних видів робіт в організації, хто його
потребує та як воно повинно реалізовуватися;
– формулювати ефективні навчальні мету й завдання;
– розроблювати

навчальні

матеріали

та

завдання

на

основі

особистісноорієнтованого підходу;
– використовувати принципи навчання дорослих, створювати сприятливий
клімат, кастомізовувати готові навчальні матеріали;
– використовувати інтерактивні методи навчання та різні альтернативи
лекцій, стратегії для задоволення різних навчальних потреб та створення
ефективних методів опитування;
– спрямовувати й заохочувати учасників, що мають різну освіту, досвід та
стилі навчання;
– вміти працювати зі складними учнями;
– здійснювати тренерську й фасилітаторську діяльність, використовувати
аудіо-візуальні та роздаткові матеріали;
– оцініть вплив навчальної програми на різних рівнях за допомогою різних
методів.
Тривалість курсу навчання
– у формі аудиторного навчання з викладачем: 3 дні
– на робочому місці: гнучкі дати та тривалість навчання
Додаток підготовлено автором на основі джерела: Training certificate: The
premier train-the-trainer program, 2017c.
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Додаток Х
Програма підготовки бакалаврів у сфері розвитку людських ресурсів в
Університеті Х’юстона (University of Houston) (штат Техас)
Програма підготовки бакалаврів у сфері розвитку людських ресурсів в
Університеті

Х’юстона

спрямована на підготовку фахівців,

які

вміють

розробляти, реалізовувати та оцінювати програми підготовки й розвитку
персоналу для організацій в усьому світі. Міждисциплінарний курикулум інтегрує
знання з теорії навчання й теорії організації та дає змогу студентам
спеціалізуватися в суміжних сферах глобального бізнесу, роздрібної торгівлі та
технологій.
Після закінчення програми випускники можуть працювати в різних сферах,
зокрема, енергетиці, транспорті, охороні здоров’я, роздрібній торгівлі та освіті.
Вони зможуть займати посади тренерів, тренерів-менеджерів, розробників
навчальних програм, менеджер з персоналу, менеджер з розвитку організацій,
фасилітаторів та консультантів з розвитку людських ресурсів.
Основні фахові дисципліни, які вивчаються
– технології навчання та розвитку;
– організаційні рішення в галузі технологій;
– застосування дискретних методів у технологіях;
– вступ до розробки та планування кар’єри;
– вступ до професійного навчання та розвитку;
– оцінювання потреб у розвитку людських ресурсів;
– глобальний розвиток людських ресурсів;
– розроблення навчальних програм для сфери розвитку людських ресурсів;
– вимірювання результатів роботи;
– розроблення додатків для електронного навчання;
– стратегії фасилітації;
– стажування у сфері розвитку людських ресурсів;
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Загальні дисципліни
– алгебра;
– прикладна технічна статистика;
– розвиток математичного мислення;
– вступ до технології комп’ютерних додатків;
Програма передбачає 12 годин факультативного навчання за обраною
спеціальністю на семестр.
Стажування
Студенти повинні проходити стажування в обсязі не менше 20 годин на
тиждень, у тому числі:
– провести 7 аудиторних занять протягом усього семестру;
– брати участь в онлайн-дискусіях, які допомагають студентам вивчати
професійні теми (наприклад, ефективне спілкування, лідерство, управління
проектами);
– готувати регулярні звіти про проходження практики та обговорювати їх зі
своїм куратором та одногрупниками;
– підготувати критичний самоаналіз та усну презентацію свого звіту вкінці
семестру;
Представники організації, де відбувалося стажування, та студенти, яких
навчав стажер, здійснюють оцінювання успішності його роботи.
Додаток підготовлено автором на основі джерел: Educational Human
Resource Development, 2017; Bachelor of Science in Human Resource Development,
2017.
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Додаток Ц
Поглиблена програма підготовки тренерів в Асоціації розвитку талантів
(ATD Master Trainer Program)
Поглиблену програму підготовки тренерів Асоціації розвитку талантів
пропонує Інститут сертифікації ATD (ATD Certification Institute).
Програма призначена для:
– експертів зі знанням виробництва й відповідною технічною освітою,
відповідальних за здійснення внутрішньофірмового навчання;
– тренерів, які хочуть підвищити рівень своєї кваліфікації;
– досвідчених тренерів, які прагнуть підтвердити свою майстерність у цій
сфері.
Після закінчення програми її учасники зможуть:
– визначати свій особистий ступінь готовності до здійснення тренерської
діяльності за допомогою інструменту самооцінювання тренера (ATD Master
Trainer Self-Assessment tool);
– здійснювати аналіз потреб студентів у навчанні;
– визначати мету й завдання навчання;
– застосовувати у своїй тренерській діяльності принципи навчання
дорослих;
– створювати сприятливе для навчання середовище;
– створювати різноманітні можливості доступу до змісту навчання для всіх
учасників;
– здійснювати фасилітацію за допомогою найбільш інноваційних методів
навчання;
– застосовувати особистісноорієнтований підхід до навчання та активні
методи як альтернативу лекціям;
– розробляти стратегії для реалізації різних навчальних потреб;
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– виявляти проблеми, що виникають у навчальних колективах, та
знаходити найбільш ефективні рішення;
– розробляти ефективні аудіовізуальні та інші навчальні засоби й успішно
використовувати їх у процесі навчання;
– оцінювати навчання за чотирма критеріями: задоволення учасників,
рівень набутих знань, поведінкові зміни, вплив на бізнес;
– визначати сильні сторони очного навчання з викладачем та он-лайн
навчання, а також знаходити способи найбільш оптимального поєднання їх обох;
– демонструвати базові та комплексні знання методики викладання,
принципів, моделей та сучасних тенденцій навчання персоналу;
– демонструвати вміння здійснювати тренерську діяльність, у тому числі
створювати

сприятливе

навчальне

середовище,

здійснювати

фасилітацію

навчання, розв’язувати проблеми, що виникають у процесі навчання, та
оцінювати результати навчання.
Тривалість навчання
Навчання складається з трьох частин: вступний он-лайн курс, основний
курс та елективний курс. Вступний он-лайн курс призначений для самостійного
вивчення протягом трьох тижнів, основний курс передбачає чотири дні очного
навчання з викладачем. Після цього студент обирає елективні (он-лайн або очні)
курси із заздалегідь визначеного переліку програм, за результатами вивчення яких
видається сертифікат. Тривалість елективного курсу залежить від розкладу. Після
успішного завершення всіх трьох частин учасники отримують сертифікат ATD
Master Trainer. Виконання всієї програми займає приблизно три-чотири місяці.
Додаток підготовлено автором на основі джерел: Master Trainer Program,
2017a; Program Catalog, 2017b.
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Додаток Щ
Відомості про апробацію результатів дисертації
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку
освіти дорослих в європейському просторі», м. Черкаси, 24–29 березня 2013 р.,
заочна форма участі. Тема доповіді: Тенденції розвитку освіти дорослих у США
на сучасному етапі.
2. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції
викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології
навчання», м. Київ, 23 січня 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді: Роль
визначення навчальних потреб учнів у підвищенні мотивації до навчання.
3. X Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології
в контексті євроінтеграції», м. Київ, 14 січня 2015 р., очна форма участі. Тема
доповіді: Запровадження андрагогічної підготовки викладачів ВНЗ України як
виклик інформаційного суспільства.
4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сполучені Штати
Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство», м. Львів, 15
травня 2015 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Розвиток корпоративної
освіти у США після Другої світової війни: вимога часу.
5. European Conference on Educational Research (ECER) «Education and
Transition – Contributions from Educational Research», Budapest, Hungary, 7–11
September, 2015, очна форма участі. Тема доповіді: Transition to Innovations in
Education as Response to Civilizational Challenges: International Experience for
Ukraine.
6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 3 грудня 2015 р., очна форма участі.
Тема доповіді: До проблеми філософських засад корпоративної освіти як
складової освіти дорослих США.
7. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні
технології: міжнародний досвід», м. Київ, 21 січня 2016 р., очна форма участі.
Тема доповіді: Форми й методи корпоративного навчання: зарубіжний досвід.
8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 6 – 7 квітня,
2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: Зародження корпоративного
університету як новітньої форми організації корпоративної освіти у США.
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9. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка», м. Суми, 8 грудня 2016 р., очна форма участі.
Тема доповіді: Навчання персоналу в американських організаціях в умовах
суспільства знань.
10. Міжнародний дискусійний форум «Мова, освіта, культура: античні
цінності – сучасне застосування», м. Умань, 19–20 травня 2016 р., очна форма
участі. Тема доповіді: Роль корпоративних університетів у здійсненні соціального
партнерства між освітою та виробництвом у США.
11. XIV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П.
Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», Київ, 1-2 грудня
2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: Цінності організації та їх вплив на
формування корпоративної культури: досвід США.
12. І Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників
освіти «Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні», м. Київ, 11
лютого 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: Чинники сприяння соціальному
партнерству між вищою освітою та промисловістю: американський контекст.
13. Міжнародна науково-практична конференція громадської організації
«Смарт-освіта» «Smart-освіта в контексті євроінтеграції України: технології та
перспективи», м. Київ, 22 березня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді:
Навчання в організації як чинник її ефективного розвитку.
14. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми, 6–7 квітня 2017
р., очна форма участі. Тема доповіді: Навчальний центр як основний структурний
підрозділ для навчання в організації: на матеріалі Сполучених Штатів Америки.
15. Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і
наукових дослідженнях: світовий контекст», м. Умань, 25–26 травня 2017 р., очна
форма участі. Тема доповіді: Сучасні моделі організації корпоративної освіти:
досвід США.
16. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та
гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Київ–Суми, 26–28
квітня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Корпоративна освіта як
імператив конкурентноспроможності організації: американський досвід для
України.
17. І
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті
європейської інтеграції і глобалізації», м. Київ, 15–16 червня 2017 р., очна форма
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участі. Тема доповіді: Соціально-економічні чинники розвитку корпоративної
освіти у США.
18. European Conference on Educational Research (ECER) «Reforming Education
and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational
research», Copenhagen, Denmark, 21–25 September 2017, очна форма участі. Тема
доповіді: Education reforms and modernization of education: mission, reality and
reflection: international experience for Ukraine.
19. VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної
професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»,
Київ–Хмельницький, 18 травня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Мета
й місія корпоративного університету: на матеріалі США.
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
20. Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх
вчителів», м. Суми, 24 листопада 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Корпоративне навчання у вимірі андрагогічного підходу.
21. Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка Івана
Андрійовича Зязюна «Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і
перспективи», м. Київ, 27 листопада 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Інноваційна діяльність корпоративного університету.
22. Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Педагогічна
компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український
контекст», м. Київ, 11 червня 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Соціально-економічні чинники розвитку корпоративної освіти США у другій
половині ХХ століття.
23. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України «Педагогічна освіта і освіта дорослих у
суспільстві знань», м. Київ, 20 квітня 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Формування інноваційної людини – вимога сучасності.
24. Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх
вчителів», м. Суми, 11 грудня 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Інноваційні методи викладання у корпоративних університетах США.
25. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку
освіти і науки в умовах глобалізації», м. Дніпро, 28–29 жовтня 2016 р., заочна
форма участі. Тема доповіді: Потреба у кваліфікованих кадрах як чинник
навчання в американських компаніях.
26. Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Педагогічна
компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі»,
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м. Київ, 6 червня 2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: Створення
корпоративного університету: організаційний аспект.
27. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України «Професійний і особистісний розвиток різних
категорій населення», м. Київ, 14 березня 2016 р., очна форма участі. Тема
доповіді: Інноваційні технології навчання у корпоративних університетах США.
28. Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх
вчителів», м. Суми, 9 грудня 2016 р., очна форма участі. Тема доповіді:
Інноваційні технології навчання у корпоративній освіті США.
29. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні
технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах
післядипломної освіти», м. Суми, 24 травня 2017 р., заочна форма участі. Тема
доповіді: Корпоративна освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
30. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України «Психолого-педагогічний супровід навчання
різних категорій дорослого населення», Київ, 15 – 16 березня 2017 р., очна форма
участі. Тема доповіді: Корпоративна освіта у США: історія та сучасність.
31. ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка
Семена Устимовича Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих:
проблеми і перспективи», Київ, 18 травня 2017 р., очна форма участі. Тема
доповіді: Корпоративне навчання як механізм формування корпоративної
культури організації.
32. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Edukacja – Technika –
Informatyka», Rzeszów, Polska, 26 – 27 września 2017, заочна форма участі. Тема
доповіді: Andragogy as theoretical basis of corporate training in American companies.
33. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», м. Мукачево, 26-27
жовтня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Перспективні напрями
розвитку корпоративної освіти в Україні».
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