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ВСТУП 

 

Програма дисципліни «Управління кар’єрою» призначена для 

студентів КНТЕУ освітнього ступеню «магістр» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 073 «Менеджмент» 

спеціалізації «Менеджмент персоналу», а також для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій 

«Туристичний менеджмент», «Готельний і ресторанний менеджмент» та 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» спеціалізації «Готельно-ресторанна справа». 

Програму підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти 

України із зазначених спеціальностей та відповідних освітньо-

професійних програм підготовки магістрів та бакалаврів КНТЕУ. 

Програма складається з таких розділів: 

1. Мета, завдання та предмет дисципліни. 

2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти 

освітньої програми. 

3. Результати вивчення дисципліни. 

4. Зміст дисципліни. 

5. Список рекомендованих джерел. 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни навчальної дисципліни «Управління 

кар’єрою» є формування комплексу теоретичних знань і практичних 

навичок результативного управління кар’єрним зростанням особистості в 

соціально-економічному просторі. 

Завданнями викладання дисципліни «Управління кар’єрою» є 

теоретична та практична підготовка студентів з таких питань: дослідження 

ринку праці з метою працевлаштування випускників закладів вищої освіти 

та професійних сфер їх зайнятості; управління кар’єрою з позиції 

системного підходу: принципи побудови, основні підсистеми; 

методологічні засади управління кар’єрою працівників в організації та 

формування системи управління ка ; підходи до планування кар’єри та 

формування індивідуальних алгоритмів управління кар’єрою працівників 

підприємства; специфіка управління кар’єрою молодих працівників; 

оцінювання результативності та ефективності процесу управління 

кар’єрою персоналу. 

Предметом вивчення дисципліни є принципи, методичні підходи та 

інтегрована сукупність організаційно-економічних та управлінських 

інструментів впливу на кар’єрні процеси в організації на засадах 

використання ефективного механізму його комплексного розвитку. 
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2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

знання: 

 своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомлення 

цінностей громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

 принципів і норм психології як системи наук; 

 етичних принципів та засад міжособистісного спілкування; 

 теорії і практики функціонування організацій у сучасних умовах 

ринкового середовища. 

 

вміння 

 зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя; 

 формувати світогляд, оцінювати та аналізувати соціально-

економічні процеси і явища, які відбуваються в організаціях; 

 використовувати принципи психології та етичних міркувань 

(мотивів) у професійній діяльності;  

 спілкуватися в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами; 

 генерувати нові ідеї (володіти креативними навичками); 

 презентувати себе, ставити і відповідати на запитання, вести 

дискусію; 

  використовувати інформаційні та комунікаційні технології у 

професійній діяльності; 

 демонструвати повагу до різноманітності та міжкультурності; 

 планувати діяльність організації та управляти часом; 

 формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички; 

 оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації; 

 демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.  
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна «Управління кар’єрою», як основна компонента 

освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» та вибіркова 

компонента освітньо-професійних програм «Туристичний менеджмент», 

«Готельний і ресторанний менеджмент» та «Готельно-ресторанна справа» 

забезпечує оволодіння студентами загальними та фаховими 

компетентностями і досягнення ними таких програмних результатів 

навчання: 
 

 «Менеджмент персоналу» (ОС магістр) 
 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні 
1 – 5, 8, 9 

ЗК2 Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності) 

5, 7, 8, 10 

ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів) 
2, 5, 6, 9 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 4, 8, 9 

Спеціальні компетентності за освітньою програмою 

СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, 

цілі та критерії, за якими організація визначає 

подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани 

2, 4, 8  

СК3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя 

та ефективного самоменеджменту 
2, 4, 5, 8, 9 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління 
8, 9, 11 

СК6 Здатність формувати лідерські якості та 

демонструвати їх в процесі управління людьми 
1, 2, 4, 6, 7 

СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість 
3, 4, 6, 8 

СК8 Здатність використовувати психологічні технології 

роботи з персоналом. 
3, 9, 11 

СК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх реалізацію 

2, 4, 8 

СК11 Здатність ідентифікувати пріоритетні напрями 

реалізації соціальної політики в країні та зміни, 

зумовлені трудовою міграцією населення; проводити 

1, 4, 5, 11 
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моніторинг кадрових потреб організації, визначати 

та ефективно взаємодіяти через різні канали 

комунікацій із суб’єктами ринку праці 

СК12 Здатність захищати власні права людини та 

громадянина, створювати та вдосконалювати 

власний імідж, встановлювати пріоритетність 

життєвих та кар’єрних цілей 

2, 4, 8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою  

1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

4, 5, 9, 11 

4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 
4, 8, 10 

6 Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

2, 3, 4, 8, 9 

7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному контексті 

8, 9, 11 

10 Демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для вирішення професійних 

задач 

1, 2, 4, 6, 7 

11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та 

планування власного часу 
3, 4, 6, 8 

13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу) 

3, 4, 6, 8 

14 Вміти аналізувати міжнародні ринки праці, трудову 

міграцію, євроінтеграційні процеси та перспективи 

співпраці із закордонними партнерами на засадах 

кроскультурної взаємодії та етики міжнаціональних 

відносин 

1, 2, 8, 10 

 

 «Туристичний менеджмент» (ОС бакалавр) 
 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Спеціальні компетентності за освітньою програмою 

15 Здатність формувати та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові навички 
1, 2, 4, 6, 7 

Програмні результати навчання за освітньою програмою  
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3 Здатність визначати перспективи розвитку 

організації, зокрема суб’єктів туристичної 

діяльності 
2, 4, 8, 10 

4 Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень, зокрема в 

сфері туризму.  
2, 4, 8 

9 Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні 

професійних завдань, зокрема в суб’єктах 

туристичної діяльності 

2, 3, 7 – 11 

 

  «Готельний і ресторанний менеджмент» (ОС бакалавр) 
 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

3К 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу 1, 3, 4, 5, 11 

ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 
5, 6, 8, 11 

ЗК 5 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 
4, 5, 6, 8, 9 

ЗК 9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 4, 5, 8, 9, 11 

ЗК 11 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 4, 8, 9, 11 

ЗК 13 Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності 
2, 3, 10 

Спеціальні компетентності за освітньою програмою 

СК 3 Здатність визначати перспективи розвитку організації 2, 3, 9-11 

СК 4 Вміння визначати функціональні області організації, 

зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

та зв’язки між ними 

2, 8, 10 

СК 7 Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту 
3, 4, 8, 9 

СК 8 Здатність планувати діяльність організації та 

управляти часом 
3, 4, 7 

Програмні результати навчання за освітньою програмою  

1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

1, 2, 4, 8, 11 

3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства  
2, 5, 6, 7 

9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи 
1, 2, 4, 6, 7 

10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації 
4, 5, 6 
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11 Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності 

організації, зокрема суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу 

2, 4, 6, 8 

13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною 

та іноземною мовами 
3, 5, 6, 7, 10 

14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та 

членів команди до стресової ситуації, знаходити 

засоби до її нейтралізації. 

4, 8, 9 

16 Демонструвати навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 

критичним і самокритичним.  

3, 4, 7 – 11 

 
 «Готельно-ресторанна справа» (ОС бакалавр) 
 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 03 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 4, 5, 8, 9, 11 

ЗК 05 Здатність працювати в команді 5 – 8 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 
3, 5, 6, 7, 10 

ЗК 10 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 
5, 6, 8, 11 

Спеціальні компетентності за освітньою програмою 

СК 05 Здатність управляти підприємством, приймати 

рішення у господарській діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

1, 2, 6, 8, 9, 11 

Програмні результати навчання за освітньою програмою  

РН 15 Розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

2 – 6, 8, 11 

РН 16 Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі 

і проблеми, застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях та відповідати за результати своєї 

діяльності. 

1, 4, 7 – 11 

РН 21 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

1, 2, 4, 8, 11 
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4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Кар’єра як соціально-економічна категорія 

 

Життєві плани особистості й кар’єра. Періоди трудового життя 

людини. Життєві плани та сфери життєдіяльності людини. Очікувана 

кар’єра особистості. Особистісні психологічні установки.  

Поняття кар’єри як соціального феномену. Сутність категорії 

«кар’єра» та підходи до визначення. Еволюція уявлень про кар’єру. 

Етимологія поняття «ділова кар’єра». Порівняльна характеристика 

підходів до визначення поняття «ділова кар’єра».  

Фактори, що впливають на побудову кар’єри та життєві умови 

особистості. Сутність внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. 

Класифікація факторів, що гальмують побудову кар’єри: за характером 

впливу, за природою та за часовою ознакою. Інформатизація та 

інтелектуалізація життя суспільства як фактори інтелектуального розвитку 

особистості та побудови кар’єри. 

Система цінностей людини. Поняття про особисті психологічні 

установки. Система особистісних цінностей людини. Типи цінностей за 

Л. Олпортом. Зв’язок цінностей особистості і професії. Закономірності 

розвитку особистості. 

Вплив індивідуально-психологічних особливостей людини на її 

кар'єру. Фізичні, психофізіологічні та психоаналітичні типології 

особистості. Типи особистості за Дж. Л. Голандом: дослідницький, 

артистичний, підприємницький, конвенціальний, соціальний, 

реалістичний. Якості особистості, необхідні для побудови успішної 

кар’єри. Поняття про локус контролю та кар’єрний інсайт.  

Професійні інтереси особистості: сутність та значення у побудові 

кар’єри. Тестові методики, що використовуються для вибору професії. 

Методика Е.Клімова, Джона Л.Голанда та «методика якоря кар’єри». 

Поняття про здібності особистості та їх види. Оцінка здібностей 

особистості. Здібності, пов’язані з досвідом та зі спадковістю. Досвід та 

спадковість особистості. 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 1 – 8. 

Основний: 9 – 11.  

Додатковий: 13, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 28. 

Інтернет-ресурси: 30, 31, 33, 35. 

 

Тема 2. Суб’єкти управління кар’єрними процесами 

Держава й суспільство як суб’єкти управління кар’єрними 
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процесами на ринку праці. Рейтинг професій та організацій роботодавців. 

Попит на професії і пропозиції роботодавців. Зміст та процедура 

професійного вибору.  

Організація як суб’єкт управління кар’єрними процесами. Завдання 

управління кар’єрою в організації. Інтереси роботодавця та працівника у 

регулюванні кар’єрних процесів: спільність і розбіжність, імовірність 

виникнення і загострення конфліктів.  

Індивід як суб’єкт управління кар’єрою. Діагностика та розвиток 

кар’єрного дарування. Потреби та цілі, що реалізує індивід в процесі 

управління індивідуальною кар’єрою. Технології оцінювання кар’єрного 

потенціалу індивіда. Баланс успіхів та невдач. Сильні та слабкі сторони 

індивіда. Аналіз «мета – засоби досягнення». Джерела пошуку індивідом 

привабливих видів діяльності. Поняття «розумової карти». 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 2, 5 – 8. 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 13, 15, 18, 24. 

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33, 35. 

 

Тема 3. Різновиди, типи та моделі кар’єри 

 

Класифікація видів кар’єри. Поняття ділової кар’єри. Види ділової 

кар’єри: кар’єра професійна, адміністративна (менеджерська) та 

підприємницька. Сутність та особливості реалізації внутрішньо-

організаційної та міжорганізаційної кар’єри. Кар’єра горизонтальна, 

вертикальна та доцентрова. Кар’єра спеціалізована та неспеціалізована.  

Поняття та типи соціальної кар’єри. Типологія соціальних кар’єр 

регіональних керівників. Типи елітних кар’єр. Зв’язок типів кар’єри та 

типів особистості. 

Моделі кар’єрних процесів: сутність та особливості побудови. 

Порівняльна характеристика, переваги та недоліки моделей кар’єри: 

«сходи», «трамплін», «змія», «перехрестя».  

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 13, 15, 17, 18, 23, 24, 25. 

Інтернет-ресурси: 32, 33, 35. 

 

Тема 4. Планування кар’єри та розробка кар’єрної стратегії 

 

Система планування кар’єри працівника в організації. Сутність та 

етимологія поняття «планування кар’єри». Принципи та інструменти 

планування кар’єри. Американський і японський підходи до побудови 
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кар’єри. Суб’єкти планування кар’єри. Поняття та роль індивідуального 

планування кар’єри.  

Етапи планування кар’єри та стадії професійного розвитку 

особистості. Життєві цикли кар’єри. Фази розвитку кар’єри працівника. 

Підходи до побудови кар’єри: альпініст, колекціонер, ілюзіоніст, 

узурпатор, майстер, мураха. Критичні точки кар’єри. Поняття «плато 

кар’єри».  

Цільове управління кар’єрою. Вимоги до формування цілей кар’єри. 

Перелік та класифікація можливих цілей кар’єри: за ступенем 

визначеності, терміном реалізації цілей, ступенем наближення до 

реалізації цілей. 

Сутність та мета кар’єрної стратегії. Розробка кар’єрних 

стратегій індивіда. Стратегії розвитку кар’єри: кар’єрна стратегія «клуб», 

«спортивна команда», «міцність», «академія». Поняття кар’єрної тактики. 

Принципи успішної реалізації кар’єрної стратегії і тактики.  

Кар’єрограма та план розвитку кар’єри. Розділи кар’єрограми та їх 

характеристика. Технологія складання індивідуальних планів розвитку 

працівників: структура, завдання та умови виконання. Методика 

ретроспективного описання керівником (працівником) власної кар’єри.  

Взаємозв’язок стратегії розвитку організації та мотивів кар’єрного 

зростання працівника. Умови кар’єрного зростання працівників в 

організації. Кар’єротворчі прийоми. Фактори, що впливають на 

формування та планування індивідуальної кар’єри. Соціально-економічні 

та соціально-біологічні фактори впливу на індивідуальну кар’єру.  

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 5 – 8. 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 12 – 18, 23, 24, 26 – 28. 

Інтернет-ресурси: 31, 32, 33, 36. 

 

Тема 5. Управління кар’єрою в системі розвитку персоналу 

 

Управління кар’єрою з позиції системного підходу. Сутність та 

принципи управління кар’єрою в організації. Мета і завдання управління 

кар’єрою. Правила управління кар’єрою. Схема функціональних 

взаємозв’язків у процесі управління діловою кар’єрою.  

Управління професійною кар’єрою. Процес управління кар’єрою на 

різних етапах її побудови. Кар’єрна спрямованість персоналу. Відношення 

до кар’єри на різних етапах життя. Цілі діяльності кадрової служби в 

управлінні професійною кар’єрою працівниів. Характеристика кар’єрних 

моментів Е. Шейна.  

Переміщення працівників в організації: сутність та різновиди в 
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організації. Особливості переведення працівників на іншу посаду та 

роботу. Поняття та значення ротації кадрів. Сутність та види службово-

посадового переміщення та просування. Технологія службово-посадового 

переміщення працівників в організації. Дисциплінарні переміщення 

працівників. Причини відмови працівників від службово-посадового 

просування.  

Поняття та значення кар’єрної мотивації. Критерії оцінки 

кар’єрної мотивації персоналу. Методи мотивації кар’єрного росту 

працівників. Виміри мотивації кар’єри: кар’єрна інтуїція (кар’єрний 

інсайт); ідентифікація з кар’єрою (кар’єрна причетність); кар’єрна 

стабільність.  

Роль соціального оточення та особистісних факторів в кар’єрній 

мотивації. Роль та вплив батьків на розвиток кар’єрної мотивації 

персоналу. Поради батькам щодо формування мотивації досягнень. Роль 

вчителів у формуванні мотивації особистості до діяльності. Фактори 

впливу на рівень кар’єрної мотивації персоналу. 

Організаційні аспекти управління кар’єрою персоналу. Коучинг, 

менторство та секондмент в управлінні кар’єрою. Поняття релокації, 

літунства та дауншифтінгу: сутність, фактори впливу на кар’єрні цілі. 

Випадковості, протекція, кар’єрні техніки: сутність та значення в 

управління кар’єрою. Нетрадиційні форми розвитку кар’єри працівників в 

організації. 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 1, 2, 7, 8. 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 12 – 15, 18 – 20, 22 – 28. 

Інтернет-ресурси: 29, 30, 32 – 35. 
 

Тема 6. Управлінська кар’єра: сутність та особливості реалізації 

 

Особливості здійснення управлінської кар’єри у сучасному світі. 

Глобальні зміни в організаціях як фактор реалізації управлінської кар’єри. 

Особливості планування управлінської кар’єри.  

Основні постулати побудови управлінської кар’єри. Психологічне 

забезпечення реалізації управлінської кар’єри. Статистичний та 

організаційний підхід у дослідженні управлінської кар’єри. Спектр 

кар’єри управлінця. Сучасні тенденції в реалізації управлінської кар’єри.  

Місце кар’єри в системі цінностей управлінця. Кар’єра та кар’єризм: 

особливості прояву. Кар’єрні мотиви та ціннісні орієнтації управлінців. 

Негативні та неетичні сторони кар’єрного зростання. Консультування з 

проблем управлінської кар’єри.  

Сутність кар’єрного самоменеджменту. Способи реалізації 
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технології кар’єрного самоменеджменту: самостійний самоменеджмент, 

користування коучингом. Сутність і способи самостійної реалізації 

кар’єрного самоменеджменту. Сутність та етапи кар’єрного коучингу.  

Кар’єрна компетентність управлінця: зміст та розвиток. 

Діагностика кар’єрної компетентності управлінця. Поняття про 

професійну компетентність. Поняття та структура моделі компетенцій 

управлінця як результат структурно-функціонального аналізу. Методи 

оцінки кар’єрної компетентності. Методи розвитку компетентності 

фахівців управління.  

Гендерний аспект в управлінні кар’єрою. Поняття про гендер та 

гендерні дослідження. Особливості чоловічої і жіночої кар’єрної стратегії. 

Організаційні моменти розвитку кар’єри жінок-керівників. Гендерні 

аспекти у працевлаштуванні. Порівняльна характеристика відношення до 

кар’єри чоловіків і жінок. Особливості жіночої і чоловічої психології, що 

впливають на побудову і розвиток кар’єри. 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 1, 2, 4, 5, 7, 8. 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 12 – 28. 

Інтернет-ресурси: 29, 30, 32 – 35. 

 

Тема 7. Управління кар'єрою менеджера 
 

Критерії та фактори кар’єрного успіху. Принципи успішної 

побудови і реалізації кар’єри. Критерії кар’єрного успіху. Фактори, що 

визначають кар’єрний успіх: непсихологічні та психологічні (соціально-

психологічні, організаційно-психологічні, особистісні). Критерії успішної 

кар’єри керівників різних галузей та організацій різних організаційно-

правових форм. 

Особистісні характеристики менеджерів та навички успішного 

керівника. Еволюція вимог до керівників. Загальні якості особистості 

менеджера в реалізації кар’єри. Основні характеристики розумових 

здібностей та ділових якостей менеджера. Стартові умови для заняття 

керівної посади. 

Управління кар’єрою менеджерів як інструмент підвищення їх 

компетентності. Вимоги до професійної компетентності менеджерів. 

Інструменти розвитку особистісної ефективності менеджера: навички 

тайм-менеджменту, модель вирішення проблем, делегування 

повноважень, ситуаційне лідерство, критичні точки кар’єри.  

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 1, 2, 4, 5, 8. 

Основний: 9 – 11.  
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Додатковий: 16, 17, 19, 22, 24. 

Інтернет-ресурси: 30, 33. 

 
Тема 8. Прийняття кар’єрних рішень  

 

Процес прийняття індивідом кар’єрних рішень. Типові помилки в 

прийнятті кар’єрних рішень. Види рішень в управлінні кар’єрою. Принцип 

Парето як основа прийняття рішень в управлінні кар’єрою.  

Значення та принципи ефективного використання часу в управлінні 

кар’єрою. Еволюція підходів до управління фактором часу в управлінні 

кар’єрою. Принципи та поради ефективного використання робочого часу. 

Закономірності ділової активності: закон Паркінсона та концепція 

Е.Берна.  

Система планування і контролю використання робочого часу в 

управлінні кар’єрою. Довгострокове, середньострокове, короткострокове 

планування робочого часу. Поняття та фактори хронофагії. Поняття та 

фактори хроносейвінгу. Вимоги до організації контролю використання 

робочого часу в управлінні кар’єрою. 

Бар’єри на шляху реалізації працівниками цілей кар’єри. Баланс між 

роботою та особистісним життям. Особистісний регрес в кар’єрній 

діяльності: синдроми та типи розвитку. Причини та наслідки руйнування 

кар’єри.  

Критичний період реалізації кар’єри працівниками різних категорій 

посад: особливості та причини виникнення. Явище трудоголізму. 

«Синдром спалювання», стрес, депресія та боротьба з ними. Методи 

нейтралізації бар’єрів кар’єри в управлінській діяльності. 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 8. 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 13, 15, 18, 21, 24, 27. 

Інтернет-ресурси: 29 – 35. 

 

Тема 9. Кар’єрні кризи та шляхи їх подолання 

 

Сутність та причини кар’єрних криз: непередбачуваність у 

кар’єрі, труднощі, що виникають на її початку; конфлікти. Фактори 

впливу на розвиток кар’єрних криз. Характеристика предкризового 

періоду. 

Типи кар’єрних криз за різними ознаками: за ступенем дієвості, за 

ступенем зрілості. Фактори інтенсивності протікання кар’єрних криз. 

Характеристика криз в залежності від віку працівника: молоді, 

працівників середнього віку та працівників, які завершують кар’єру. 
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Характеристика протікання та причини виникнення криз у становленні 

студентів та молодих фахівців. 

Шляхи подолання кар’єрних криз. Загальні рекомендації щодо 

подолання кар’єрних криз. Шляхи подолання кар’єрних криз на ранніх 

етапах кар’єрного зростання та психологічний супровід їх подолання 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 8. 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 15, 18, 19, 24, 26, 27. 

Інтернет-ресурси: 31, 33. 

 

Тема 10. Кар’єра індивіда у міжнародних компаніях 

 

Особливості реалізації кар’єри індивідом у міжнародних компаніях. 

Стереотипи внутрішньоорганізаційних відносин в організаціях різних 

країн. Соціальний клімат та організаційна культура в закордонних 

організаціях як фактори впливу на реалізацію працівниками кар’єри. 

Мотиваційні компоненти кар’єри в організаціях різних країн.  

Характерні риси менеджерів міжнародних компаній. Умови найму 

працівників в міжнародні компанії. Розвиток та реалізація кар’єри 

індивіда у міжнародних компаніях. Картка планування професійної 

кар’єри працівників японських компаній. 

Роль освіти та професійного розвитку індивіда в реалізації кар’єри 

в міжнародних компаніях. Поняття європейської бізнес-компетентності. 

Стажування українських студентів за кордоном та перспективи розвитку 

їх кар’єри.  

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правовий: 6, 8. 

Основний: 9 – 10.  

Додатковий: 18, 20, 21, 27, 28. 

Інтернет-ресурси: 31, 35. 

 

Тема 11. Ефективність управління кар’єрою працівників  

 

Ефективність управління кар’єрою працівників: сутність поняття 

та значення для організації. Система економічних, соціальних та 

організаційних показників ефективності управління кар’єрою: сутність та 

зміст. Взаємозв’язок між управлінням кар’єрою персоналу та 

ефективністю роботи організації. 

Контроль реалізації кар’єрних процесів: зміст, завдання, принципи, 

способи. Оцінка кар’єрного потенціалу особистості. Опитувальні листи та 

матриці оцінки кадрового потенціалу для контролю кар’єрного 
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просування. Оцінка розвитку кар’єрного потенціалу персоналу в різних 

галузях діяльності: в торгівлі, освіті, державній службі та на виробництві. 

Управління кадровим резервом в системі управління кар’єрою. Базові 

завдання формування резерву керівників в організації. Модель 

формування кадрового резерву. Моніторинг діяльності працівників, 

зарахованих до кадрового резерву: періодичність, форми звітності. Поява 

лідерів змін як результат ефективного управління кар’єрою в організації. 

Оцінка ефективності формування резерву керівних кадрів в організації. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 9 – 11.  

Додатковий: 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24. 

Інтернет-ресурси: 31, 33, 35. 
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