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Назва дисципліни Секрети управління діловою кар’єрою 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

Вул. Коперника, 3, ауд. 502. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра публічного 

адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Вибіркова дисципліна, заочна форма навчання 

Викладачі 

дисципліни 

Решота Олена Анатоліївна, к. держ. упр., доцент кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом  

Контактна 

інформація 

викладачів 

olena.reshota@lnu.edu.ua 

https://financial.lnu.edu.ua/employee/reshota-olena-anatoliivna, 
вул. Коперника, 3, ауд. 502. 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Teams, Zoom, Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу financial.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб сформувати теоретичні на практичні 

вміння та навички з побудови ділової кар’єри, що не  можлива  без  

оволодіння  навичками  складання  кар’єрограм, рофесіограм,  планів  

кар’єрного  зростання,  резюме,  портфоліо кар’єрного  просування,  

застосування  кар’єрного  самоменеджменту  та вибору  способів  

подолання  кар’єрних  криз для майбутніх  керівників,  менеджерів  з  

персоналу,  та  фахівців  у будь-якій  сфері діяльності. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Секрети управління діловою кар’єрою» є  вибірковою 

дисципліною, яка викладається в 4 семестрі обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Секрети управління діловою 

кар’єрою» є формування у слухачів уявлення про формування системи 

теоретичних і практичних знань у галузі управління кар’єрним 

просуванням в органах публічної влади чи бізнес-структурах. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: формування теоретичних 

знань та практичних навиків управління діловою кар’єрою, можливість 

формування навиків практичного використання методів оцінки та 

мотивації кар’єрного просування персоналу, розробки заходів щодо  

системи управління кар’єрою персоналу, формування уявлення про 

основні категорії, критерії та види кар’єри персоналу органів публічної 

влади чи бізнес-структур. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література: 

1. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах: монографія /В. Т. 

Лозовецька. – Київ, 2015. – 279 с. – Режим 

доступу:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w

eb&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lA

dMQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload

%2Fpdf%2F32310612.pdf&usg=AOvVaw2v3e-wtUqR6jkgt5l4KsIk 

2. Літинстка В. А. Управління кар’єрою персоналу: навчальний 

посібник. 2015. – Режим доступу: 

mailto:olena.reshota@lnu.edu.ua
https://financial.lnu.edu.ua/employee/reshota-olena-anatoliivna
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F32310612.pdf&usg=AOvVaw2v3e-wtUqR6jkgt5l4KsIk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F32310612.pdf&usg=AOvVaw2v3e-wtUqR6jkgt5l4KsIk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F32310612.pdf&usg=AOvVaw2v3e-wtUqR6jkgt5l4KsIk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAGegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F32310612.pdf&usg=AOvVaw2v3e-wtUqR6jkgt5l4KsIk


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url

=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F1234567

89%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25

D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.d

ocx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83 

3. Управління діловою кар’єрою : навчальний посібник для студентів 

напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці" усіх 

форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. 

: Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с. 

4. Дахно І. І. Ділова кар’єра. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – 528 с. – Режим доступу: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilvYq--

8_uAhUlmYsKHc3FC9k4ChAWMAF6BAgBEAI&url=https%3A%2F%

2Fchtyvo.org.ua%2Fauthors%2FDakhno_Ivan%2FDilova_kariera.pdf&u

sg=AOvVaw0z77V6XOGYF-36Ea4djlep 

5. Мізерний В. М. Технології пошуку роботи. Навчальний посібник / В. 

М. Мізерний, Л. І. Северин, О. М. Тарасова - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 

264 с. 

6. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/ Т. П. 

Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М.С. 

Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с. – Режим доступу: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&ved=2ahUKEwiAzJzShdDuAhW_AhAIHaTIBF84ChAWMAV6BAgI

EAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.oneu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%

2F123456789%2F467%2F1%2F%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%

259F.pdf&usg=AOvVaw1NMBR1uSwKjm5y8yNPDRo 

Додаткова література: 

1. Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління людськими ресурсами: 

навч. пос. /за наук. ред. О. І. Зайченко. – Івано-Франківськ, «Лілея 

НВ», – 2015. – 232 с. – Режим доступу:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjA

AegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fumo.edu.ua%2Fimages%2Fcontent

%2Fdepozitar%2Fnavichki_pracevlasht%2Fuprav_l_resurs.pdf&usg=AO

vVaw0OUFrTPMa56vkx23orS8it 

2. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. 

Петрова. — К. : КНЕУ, 2013. — 466  c. – Режим доступу:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjA

BegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flibrary.krok.edu.ua%2Fmedia%2Fl

ibrary%2Fcategory%2Fnavchalni-

posibniki%2Fpetrova_0003.pdf&usg=AOvVaw3FW1q2lGIhDpijaPaq8V

Lg 

3. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління діловою кар’єрою. Навч. пос. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. 

Обсяг курсу 20 годин аудиторних занять. З них 12 годин лекцій, 8 годин практичних 

занять, 60 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  
– теоретичні поняття, категорії, що стосуються управління діловою 

кар’єрою персоналу різних категорій;  

– сутність кар’єрного планування, його етапи та засоби; особливості 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7rajU8s_uAhWNlIsKHS4lAdMQFjAIegQIChAC&url=http%3A%2F%2Felar.khnu.km.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F5010%2F1%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA.docx&usg=AOvVaw3jksFTzHLEYmpD76Jv3Y83
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilvYq--8_uAhUlmYsKHc3FC9k4ChAWMAF6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fchtyvo.org.ua%2Fauthors%2FDakhno_Ivan%2FDilova_kariera.pdf&usg=AOvVaw0z77V6XOGYF-36Ea4djlep
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilvYq--8_uAhUlmYsKHc3FC9k4ChAWMAF6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fchtyvo.org.ua%2Fauthors%2FDakhno_Ivan%2FDilova_kariera.pdf&usg=AOvVaw0z77V6XOGYF-36Ea4djlep
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilvYq--8_uAhUlmYsKHc3FC9k4ChAWMAF6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fchtyvo.org.ua%2Fauthors%2FDakhno_Ivan%2FDilova_kariera.pdf&usg=AOvVaw0z77V6XOGYF-36Ea4djlep
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilvYq--8_uAhUlmYsKHc3FC9k4ChAWMAF6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fchtyvo.org.ua%2Fauthors%2FDakhno_Ivan%2FDilova_kariera.pdf&usg=AOvVaw0z77V6XOGYF-36Ea4djlep
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilvYq--8_uAhUlmYsKHc3FC9k4ChAWMAF6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fchtyvo.org.ua%2Fauthors%2FDakhno_Ivan%2FDilova_kariera.pdf&usg=AOvVaw0z77V6XOGYF-36Ea4djlep
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAzJzShdDuAhW_AhAIHaTIBF84ChAWMAV6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.oneu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F467%2F1%2F%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%259F.pdf&usg=AOvVaw1NMBR1uSwKjm5y8yNPDRo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAzJzShdDuAhW_AhAIHaTIBF84ChAWMAV6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.oneu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F467%2F1%2F%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%259F.pdf&usg=AOvVaw1NMBR1uSwKjm5y8yNPDRo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAzJzShdDuAhW_AhAIHaTIBF84ChAWMAV6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.oneu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F467%2F1%2F%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%259F.pdf&usg=AOvVaw1NMBR1uSwKjm5y8yNPDRo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAzJzShdDuAhW_AhAIHaTIBF84ChAWMAV6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.oneu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F467%2F1%2F%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%259F.pdf&usg=AOvVaw1NMBR1uSwKjm5y8yNPDRo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAzJzShdDuAhW_AhAIHaTIBF84ChAWMAV6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.oneu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F467%2F1%2F%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%259F.pdf&usg=AOvVaw1NMBR1uSwKjm5y8yNPDRo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fumo.edu.ua%2Fimages%2Fcontent%2Fdepozitar%2Fnavichki_pracevlasht%2Fuprav_l_resurs.pdf&usg=AOvVaw0OUFrTPMa56vkx23orS8it
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fumo.edu.ua%2Fimages%2Fcontent%2Fdepozitar%2Fnavichki_pracevlasht%2Fuprav_l_resurs.pdf&usg=AOvVaw0OUFrTPMa56vkx23orS8it
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fumo.edu.ua%2Fimages%2Fcontent%2Fdepozitar%2Fnavichki_pracevlasht%2Fuprav_l_resurs.pdf&usg=AOvVaw0OUFrTPMa56vkx23orS8it
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hr7lhtDuAhXNxIsKHejYB98QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fumo.edu.ua%2Fimages%2Fcontent%2Fdepozitar%2Fnavichki_pracevlasht%2Fuprav_l_resurs.pdf&usg=AOvVaw0OUFrTPMa56vkx23orS8it
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прояву факторів мотивації та розвитку успішної ділової кар’єри 

персоналу;  

– теоретичні аспекти формування системи цінностей персоналу; 

методичне забезпечення оцінки кар’єрного потенціалу і рівня 

вираженості кар’єрної мотивації;  

– особливості різних типів, видів, моделей та етапів ділової кар’єри 

персоналу; сутність типів корпоративних культур та діагностику їх 

сумісності з цінностями і очікуваннями персоналу; 

–  сутність та методи прийняття кар’єрних рішень; 

–  роль ділового спілкування та ділового іміджу в управлінні 

кар’єрою; 

–  теоретичні аспекти оцінки ефективності власної діяльності з 

кар’єрного просування. 

 

Вміти:  

– застосовувати теоретичні знання та практичні навики щодо 

організації процесу управління діловою кар’єрою; 

– активізовувати  власні зусилля з побудови кар’єри, 

– оволодіти  навичками  складання  кар’єрограм, професіограм,  

планів  кар’єрного  зростання,  резюме,  портфоліо кар’єрного  

просування,  застосування  кар’єрного  самоменеджменту  та 

вибору  способів  подолання  кар’єрних  криз. 

– здійснювати аналіз власних сильних і слабких сторін;  

– здійснювати оцінку ефективності власної діяльності з розвитку 

кар’єри; 

–  визначати стратегічні напрями розвитку власної кар’єри;  

– аналізувати ефективність кар’єрного процесу; складати резюме; 

– складати плани адаптації та розвитку персоналу 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації,  

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та 

вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального 

потенціалу 

Загальні компетентності: 

- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в 

сфері, відмінної від професійної. 

- здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений 

досвід. 

- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та 

формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність. 

- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з 

менеджменту в широкому діапазоні практичної роботи та в 

повсякденному житті. 

Професійна компетентність, яка отримується студентами після 

вивчення навчальної дисципліни: 

– Здатність обґрунтовувати роль та необхідність управління діловою 

кар’єрою 

– Враховувати особисті якості при побудові кар’єри  



– Здатність планувати кар’єру  

– Здатність обґрунтовувати роль та необхідність управління діловою 

кар’єрою 

– Аналізувати розвиток кар’єрної мотивації 

–  Враховувати особисті характеристики при побудові кар’єри людини 

– Обирати оптимальний шлях розвитку  

– Здатність здійснювати пошук роботи та складання супровідних 

документів 

– Здійснювати управління корпоративною культурою на підприємстві 

– Організувати процес адаптації персоналу на підприємстві  

– Приймати кар’єрні рішення 

– Здатність застосовувати інструменти тайм-менеджменту 

– Протистояти кар’єрним кризам  

– Здійснювати кар’єрний самоменеджмент  

– Застосовувати правила ділового спілкування  

– Формувати діловий імідж  

– Оцінювати ефективність кар’єрного процесу 

Ключові слова Ділова кар’єра, управлінський процес, діловий імідж, ефективність 

кар’єрного процесу, креативний підхід, управління корпоративною 

культурою, розвиток кар’єрної мотивації 

Формат курсу  Дистанційний 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано у формі СХЕМИ КУРСУ 

 

СХЕМА КУРСУ 
Ти

ж.  

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завда

ння, 

год 

Термін 

виконанн

я 

1 Тема 1. Теоретичні засади 

управління діловою кар’єрою 
1.Сутність поняття "кар’єра".  

2.Фактори впливу на ділову кар’єру. 

3. Зв’язок кар’єри з життєвими 

планами людини  

Активна лекція 

Дискусія 

Семінарське 

заняття 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 1 

2 Тема 2. Особливості планування та 

управління діловою кар’єрою 

1.Критерії та фактори кар’єрного 

успіху.  

2.Особистісні характеристики 

менеджерів  

Лекція 

Групова робота 

Дискусія 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 2 

3 Тема 3.  

Типи, моделі та стратегії кар’єри  

1.Стратегії кар’єри.  

2.Взаємодія типів особистості і типів 

кар’єри.  

Активна лекція 

Дискусія 

1, 2, 3, 4, 5, 6 3 3 

4 Тема 4. Управління фактором часу 

в діловій кар’єрі 

1.Особливості застосування 

інструментів тайм-менеджменту 

Активна лекція 

Дискусія 

1, 2, 3, 4, 5, 6 4 4 



2. Закономірності ділової активності. 

3. Ефективність та контроль за 

використанням часу у діловій кар’єрі 

5 Тема 5. Особливості застосування 

технології кар’єрного менеджменту 

 1. Сутність самоменеджменту. 

 2. Теоретичні аспекти 

самоменеджменту.  

Активна лекція 

Дискусія 

1, 2, 3, 4, 5, 6 4 

 

5 

6 Тема 6. Мистецтво переконання та 

правила ділового спілкування  

1.Тактика і техніка переконання.  

2. Етапи підготовки і проведення 

ділових бесід і переговорів.  

3. Правила ділового спілкування  

Активна лекція 

Дискусія 

1, 2, 3, 4, 5, 6 3 6 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру  

письмовий 

Пререквізити Дана дисципліна є важливою складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а 

також логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як 

"Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний 

менеджмент", "Комунікації в публічному адмініструванні" 

"Організація ПР-рекламної діяльності", "Організаційна поведінка", 
"Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекції, відеолекції, колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки і т. д.) проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія, онлайн-засоби, платформа Microsoft Teams. 

 

 

Необхідне обладнання Мультимедійні засоби, ПК. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів поточного контролю. 

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма 

видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські 

заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в 

освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, 

виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, 

обговорення і поточне експрес-тестування. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (ІНДЗ, вирішення кейсу).  



Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку. 1. Характеристика сучасних визначень ділової кар’єри.  

2. Система потреб персоналу сучасного підприємства.  

3. Роль тестування в оцінці здібностей персоналу.  

4. Вплив професійних здібностей на кар’єрне зростання.  

5. Типи темпераменту.   

6. Сутність та визначення поняття "професійні здібності".  

7. Характеристика сучасних визначень поняття "управління 

діловою кар’єрою".  

8. Види управління кар’єрою.  

9. Уникнення критичних точок кар’єри.  

10. Відношення персоналу до кар’єрного зростання.  

11. Фактори професійного росту персоналу.  

12. Поняття мотивації, її теорії.  

13.  Можливості застосування теорій мотивації в управлінні кар’єрою  

14. Передумови кар’єрного успіху в різних галузях економіки. 

15. Ставлення працівника до кар’єри.  

16.  Ранжування переліку духовних цінностей людини.  

17. Нечесні способи кар’єрного зростання  

18. Сутність прихованої кар’єри.  

19.  Поняття міжорганізаційної кар’єри.  

20. Модель кар’єрного плато. 

21. Поняття про корпоративну культуру організації.  



22. Форми вибору кар’єрної стратегії та вплив на них корпоративної 

культури.  

23. Аналіз визначень корпоративної культури підприємства  

24. Відмінності між поняттями адаптації і соціалізації.  

25. Етапи адаптації персоналу і вплив їх перебігу на кар’єрне 

зростання.  
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 


