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Теоретичні засади розвитку корпоративної освіти дорослих у зарубіжних 
країнах базуються на концепціях: безперервної освіти, як теорії і практики 
випереджувального освітнього процесу, спрямованої на постійне подолання 
людиною кордонів вивченого, пізнаного і досягнутого; концепції філософії життя 
(В. Дільтей та ін.), як напряму сучасної філософської думки, що розглядає освіту 
впродовж життя, як процес безперервного становлення й розвитку людини, 
відповідно до якої необхідно побудувати цілісний процес набуття знань, 
адекватних потребам життя, в єдності гуманістичних смислів і духовно-
моральних ідей;екзистенціальні основи освіти дорослих, пов'язані з положеннями 
філософії екзистенціалізму (А. Камю, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер та 
ін), екзистенціальної психології (В. Франкл, Р. Мей, Д. Бьюджентал та ін.), 
співвідносяться з твердженням, що освіта є категорією буття (М. Шелер та 
ін.);біологічні, психологічні, психолінгвістичні теорії розглядають поведінку 
людини протягом усього життя як когнітивний акт, безперервний процес пізнання 
(Ж. Піаже, У. Найссер, Н. Хомський та ін.). 

З'ясовано, що одним із напрямів освіти дорослих, котрий найбільш 
активно розвивається в Австралії на початку XXI ст. є корпоративне навчання. 
Корпоративне навчання (навчання працівників підприємств), як освітній напрям, 
розширює межі класичної педагогіки, інтегрує знання соціальної психології, 
соціології, антропології, теорії управління, критичної педагогіки, 
мультикультурної педагогіки та інших галузей наукового знання. 

На підставі аналізу праць австралійських андрагогів (П. Демпстер, Дж. 
Руні, Л. Філд, Е. Лолер, Л. Туроу) визначено сім основних чинників, що сприяють 
розвитку корпоративного навчання дорослих у сучасній Австралії, а саме: 

1) Турбулентність навколишнього середовища (environmental turbulence): 
виробниче середовище на багатьох підприємствах Австралії втрачає стабільність і 
визначеність, потребує підвищеної уваги управлінців та менеджерів; різко 
зростають інформаційні потоки, які повинні обробляти фахівці, з метою вивчення 
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й аналізу для виявлення найцінніших ідей і обґрунтування можливостей їх 
застосування. 

2) Виникнення нових форм організації виробництва: останніми 
десятиліттями зазнала змін концепція організації виробництва, значного розвитку 
набули нові форми: консорціуми, спільні підприємства, гнучкі виробничі мережі 
й стратегічні альянси. 

3) Перегляд концепту «знання», яке під впливом посилення його 
важливості розглядається як визначальний/основоположний ресурс. Успіх 
підприємств залежить від оперативності в оновлені й розширені знань 
співробітників і можливості ефективного застосування на практиці. 

4) Поява багатомірних економічних змін (multidimensional change): нині 
успішними є підприємства, котрі інтегрують відношення працівників, організацію 
їх діяльності, навички, технології й інформаційне забезпечення в єдиний 
комплекс для створення продуктивного і прибуткового виробництва на 
перспективу. 

5) Розмивання кордонів між зовнішніми та внутрішніми виробничими 
факторами (fuzzy boundaries) за рахунок використання інформаційно-
комунікаційних технологій. Саме сучасні інформаційні канали (Інтернет), які 
використовуються для полегшення кооперації між співробітниками, роблягь 
виробничі кордони менш чіткими. Водночас, поява й доступність більшого обсягу 
інформації створюють потенціал для ефективного навчання на виробництві. 

6) Скорочення часових меж (reduced time frames): у сучасній світовій 
економіці прискорюється робота підприємств з метою забезпечення швидшого 
доступу до нових ринків і підвищення конкурентоздатності в нових галузях. 

7) Інтернаціоналізація бізнесу: національна економіка Австралії активно 
проникає на світові ринки і вимушена не лише успішно конкурувати в умовах 
швидкозмінного світового ринку, але й об'єднувати зусилля декількох країн з 
метою отримання максимальної економічної вигоди. 

Зазначені чинники спричинили зростання попиту сучасних підприємств в 
організації корпоративного навчання співробітників, які на території Австралії 
задовольняють університети, коледжі і корпоративні університети, що створені в 
межах компаній. Характерною особливістю організації корпоративного навчання 
дорослих в Австралії є об'єднання зусиль класичних університетів та 
корпоративних університетів компаній з метою розроблення освітніх програм для 
персоналу, залучення провідних фахівців університетів для педагогічної роботи 
на підприємствах. 

Аналіз змісту освітніх курсів й особливостей їх організації дозволив 
визначити спільні риси у забезпеченні корпоративного навчання: варіативність 
тривалості курсів (від декількох годин до декількох місяців); зручний графік 
занять (надання вранішніх і/або вечірніх годин для занять); поєднання 
дистанційних і аудиторних форм навчання; проведення занять на території 
підприємств, університетів і громад; присвоєння кваліфікації з наданням 
відповідного сертифікату або наявність курсів, які не передбачають видачу 
сертифікатів. 
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Здійснений контент-аналіз освітніх програм дозволив виокремити два 
основних їх типи: 1) курси «на замовлення», що спеціально розроблені для 
задоволення конкретних потреб підприємств-замовників; 2) курси загального 
характеру, спрямовані на встановлення відповідності кваліфікації працівників 
сучасним вимогам. Загальними для всіх університетів є програми, що охоплюють 
такі предметні галузі: економіка, комп'ютерна грамотність, іншомовна 
компетентність. 

Проведене дослідження засвідчило, що в Австралії на початку XXI ст. 
превалюють три основні типи корпоративного навчання, які водночас є й 
показниками рівня організації навчання на виробництві, а саме: 

1. Безсистемне навчання (haphazard learning) - навчання має спорадичний, 
несистемний характер и не охоплює всі підрозділи підприємства. 

2. Цілеспрямоване навчання (goal-based learning) - передбачає вищій 
рівень організації і базується на цілях, яким підпорядкована вся система 
організації освітнього середовища підприємства. 

3. Рефлексивне навчання або навчання «за подвійною спіраллю» (double» 
looplearning) є найрозвиненішою в організаційному вимірі і найефективнішою у 
результативному вимірі системою корпоративного навчання. Навчання «за 
подвійною спіраллю» - це навчання, що базується на цілепокладанні та 
критичному мисленні. У процесі корпоративного навчання «за подвійною 
спіраллю» посилюється значення когнітивних умінь і навичок, здатності 
працівників до навчання. Успішність корпоративного навчання на цьому рівні 
передбачає осмислення працівниками своїх суджень, розвиток самостійних і 
творчих підходів до дослідження нових шляхів та їх апробації, а також подальше 
використання результатів як основи для експериментування. 

Отже, корпоративне навчання є перспективним напрямом освіти дорослих 
в Австралії, що інтенсивно розвивається, з метою задоволення сучасних потреб 
підприємств у формуванні висококваліфікованого людського капіталу. Для нього 
характерні диверсифікація форм і типів, посилення інтеграції з виробничою 
діяльністю, залучення ресурсів закладів вищої освіти, інтеграція вищої освіти і 
бізнеса; обґрунтування теоретичних засад корпоративного навчання, спрямованих 
на оптимізацію і підвищення ефективності освітнього процесу. 
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