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Назва дисципліни Управління професійною кар’єрою та розвитком персоналу 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі 

дисципліни 

Капленко Галина Вікторівна – доцент кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., 

доцент  

Контактна 

інформація 

викладачів 

Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

щовівторка, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype, Viber, 

Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-

upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

В умовах загострення конкуренції на ринку праці для будь-якого фахівця 

актуальною є активізація власних зусиль з побудови кар’єри, що не можлива 

без оволодіння 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. 

Роботодавцям ефективне управління діловою кар’єрою та розвитком 

персоналу дозволяє підвищити лояльність персоналу, скоротити тривалість 

періоду адаптації персоналу, досягти сумісності персоналу з корпоративною 

культурою та задоволеності персоналу роботою.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна спрямована на вивчення етапів управління діловою кар’єрою, 

питань формування та розвитку ділової кар’єри, формування ділового іміджу 

та дотримання етики ділового спілкування, оцінки ефективності кар’єрних 

процесів на підприємстві. Знання теоретичних засад і набуття практичних 

навичок управління як власною кар’єрою, так і кар’єрою іншого персоналу 

організації. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління професійною кар’єрою 

та розвитком персоналу» є формування системи теоретичних і прикладних 

знань стосовно посилення професійного розвитку персоналу, стимулювання 

професійного та саморозвитку персоналу.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: підручник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 468 с.  

2. Віноградский М. Д., Віноградська А. М., Шкланова О. М. Управління персоналом. 

2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 502 с.  

3. Заболотина О. В. Психологічні основи управління персоналом. Київ: Гнозис, 2010. 

248 с.  

4. Кайлюк В. М., Фесенко Г. Г. Психологія управління: підручник. 2-ге вид. Харків: 

ХНАМГ, 2012. 220 с.  

5. Управління персоналом: підручник: за ред. О. М. Данюка. К.: КНЕУ; Краматорськ: 
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НКМЗ, 2013. 666 с.  

6. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. Психологія управління: за 

ред. Є. І. Ходаківського. К.: Центр учбової літератури, 2011. 664 с. 

7. Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Крейдич І. М., Семенченко Н. В. Технології 

управління персоналом: монографія. Київ: НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. 

528 с.  

8. Довгань Л. Є, Мохонько Г. А., Дудукало Г. О. Ефективність управління персоналом 

підприємств: діагностика і механізм забезпечення. Київ: НТУУ КПІ імені Ігоря 

Сікорського, 2015. 231 с.  

9. Швець І. Б., Коваленко Т. В. Комплексна оцінка якості управління персоналом: 

монографія. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. 159 с 

10. Гриньова В. М., Новікова М. М., Небилиця О. А. Управління кар’єрним 

зростанням персоналу: монографія. Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. 180 с. 

11. Савельєва В. С. Управління діловою карєрою: Навч. посіб. — К., 2007. — 176 с.  

12. Савельєва В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: Навч. посіб. — К.: ВД 

“Професіонал”, 2005. — 336 с. 

 

Інтернет ресурси  

1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua  

2. Офіційний портал Верховної Ради України. http://rada.gov.ua  

3. Сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  

4. Сайт Міністерства соціальної політики 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index  

5. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

6. Журнал «Управление персоналом – Украина», «Праця і зарплата» - 

http://www.hrd.com.ua  

7. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом 

http://www.pro-personal.ru  

8. Сайт сообщества кадровиков http://hrliga.com  

9. Перелік інтернет-ресурсів для менеджерів з пероналу 

http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm  

10. Міжнародна спільнота менеджерів з персоналу 

https://www.shrm.org/Pages/default.aspx 

11. Уеттон К. Роздуми про національне оцінювання в Англії: уроки, успіхи та 

помилки // Новини: Відбувся експертний семінар-нарада зі стандартизації 

оцінювання, 2006 / [FN 5.04. Chris Whetton ukr. zip] // http: // www. testportal. org. ua.  

12. In search of the best: attracting, developing and retaining in public service. General 

programme. Annual Conference 5 — 8 July 2006. — Warsaw, Poland // www. ksap. gov. pl 

Обсяг курсу Всього 90 год (3 кредити системи ЄКТС). З них: 32 години аудиторних занять: 

16 годин лекцій, 16 годин семінарських занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

  

Ключові слова Кар’єра, ділова кар’єра, професійне вдосконалення, професійний розвиток.  

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Управління змінами», «Психологія», «Стратегічне управління персоналом», 

«Маркетингове дослідження персоналу», «Теорія і практика кадрового 

консультування», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», достатніх 

для сприйняття категоріального апарату, розуміння наукових джерел з 

навчальної дисципліни. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.management.com.ua/
http://www.hrd.com.ua/
http://www.pro-personal.ru/
http://hrliga.com/
http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm
https://www.shrm.org/Pages/default.aspx
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Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-методи.  

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення навчальної 

дисципліни не потребує використання спеціального програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Ознайомитись із Положенням про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка за посиланням  (https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). 

 

Поточний та модульний 

контроль 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

Самостійна 

робота студента 

(СРС) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ 

– 100 

балів 

Семінарські 

заняття 

Заліки по 

модулях  

100 балів 
 

Питання до 

залікового модуля 

1. Управління розвитком персоналу як складова системи управління 

трудовими ресурсами.  

2. Професійний розвиток працівників (на прикладі конкретної організації).  

3. Організація роботи кадрових служб з професійного вдосконалення та 

кар’єрного розвитку персоналу.  

4. Методи залучення персоналу.  

5. Особливості добору персоналу в сучасних умовах.  

6. Види професійної мотивації.  

7. Вплив мотивації на професійне вдосконалення персоналу.  

8. Як зробити кадровий резерв дієвим?  

9. Професійна мотивація та утримання персоналу організації.  

10. Світовий досвід роботи кадрових служб з професійного вдосконалення й 

кар’єрного розвитку персоналу організації.  

11. Шляхи вдосконалення організації діяльності кадрових служб з питань 

управління розвитком персоналу.  

12. Основні напрями роботи кадрових служб з питань професійного розвитку 

персоналу.  

13. Шляхи об’єктивізації процесу оцінювання персоналу.  

14. Атестація кадрів як складова системи кар’єрного розвитку персоналу.  

15. Планування кар’єрного розвитку як складова системи професійного 

вдосконалення персоналу.  

16. Критерії оцінювання професійної компетентності.  

17. Оцінювання професійної компетентності як основа кар’єрного розвитку 

персоналу.  

18. Роль кадрового резерву в професійному удосконаленні та кар’єрному 

розвитку персоналу.  

19. Мотивація як умова і чинник професійного та кар’єрного розвитку 

персоналу.  

20. Проблеми справедливого оцінювання компетентності персоналу. 

21. Досвід організації діяльності кадрових служб з професійного й кар’єрного 

розвитку персоналу.  

22. Матеріальна мотивація трудової поведінки працівників.  

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
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23. Мотивація та об’єктивна оцінка персоналу як основа професійного 

розвитку персоналу.  

24. Управління кар’єрою та розвитком працівників на підприємстві.  

25. Професійне вдосконалення, фаховий розвиток, кар’єрний розвиток як 

складові професійного розвитку. 

26. Зміст поняття "ділова кар’єра". 

27. Фактори, що гальмують побудову кар’єри та їх класифікація. 

28. Зв’язок цінностей особистості і професії. 

29. Якості особистості, необхідні для побудови успішної кар’єри. Поняття про 

локус контролю та кар’єрний інсайт. 

30. Тестові методики, що використовуються для вибору професії. Методика 

Е.А. Клімова, Джона Л. Голанда та "Методика якоря кар’єри".  

31. Сутність та етимологія поняття "планування кар’єри". Суб’єкти 

планування кар’єри.  

32. Шляхи планування кар’єри. 

33. Сутність, мета кар’єрної стратегії. Поняття кар’єрної тактики.  

34. Принципи успішної реалізації кар’єрної стратегії і тактики. Процес 

планування кар’єри.  

35. Порядок розробки етапів кар’єри.  

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

37. Перелік та класифікація можливих цілей кар’єри: за ступенем 

визначеності, терміном реалізації цілей, ступенем наближення до реалізації 

цілей.  

38. Кар’єрограма та план розвитку кар’єри. Перелік розділів кар’єрограми.  

39. Методика ретроспективного опису керівником (працівником) власної 

кар’єри.  

40. Мета і завдання управління кар’єрою. Процес управління кар’єрою.  

41. Правила управління кар’єрою. Схема функціональних взаємозв’язків у 

процесі управління діловою кар’єрою.  

42. Етапи кар’єри та характеристика кар’єрної спрямованості персоналу. 

43. Характерні моменти кар’єри. Характеристика кар’єрних моментів Е. 

Шейна. 

44. Сутність службово-професійного просування. Види службово-

професійного просування. 

45. Критерії оцінки кар’єрної мотивації персоналу.  

46. Виміри мотивації кар'єри: кар'єрна інтуїція (кар'єрний інсайт); 

ідентифікація з кар'єрою (кар'єрна причетність); кар'єрна стабільність. 

47. Принципи успішної побудови і реалізації кар’єри. Критерії кар’єрного 

успіху. 

48. Фактори, що визначають кар’єрний успіх: непсихологічні та психологічні 

(соціально-психологічні, організаційно-психологічні, особистісні). 

49. Види кар’єри. Типологія соціальних кар’єр регіональних керівників.  

50. Моделі кар’єри: "сходи", "трамплін", "змія" і "роздоріжжя" за Єгоршиним 

А.П. Порівняльна характеристика, переваги та недоліки моделей кар’єри.  

51. Взаємодія типів особистості і типів кар’єри. 

52. Процес та методи прийняття рішень.  

53. Принцип Парето як основа прийняття власних рішень в управлінні 

кар’єрою.  

54. Роль управління фактором часу в розвитку кар’єри. Еволюція підходів до 

управління фактором часу. 

55. Причини кар’єрних криз: непередбачуваність у кар’єрі, труднощі, що 

виникають на самому її початку; конфлікти.  

56. Типи кар’єрних криз: за ступенем дієвості, за ступенем зрілості. 
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57. Шляхи подолання кар’єрних криз. 

58. Оцінка кар’єрного потенціалу. Використання анкетних опитувальних 

листів та спеціальної матриці оцінки кадрового потенціалу.  

59. Особливості оцінки розвитку кар’єри 

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

курсу. 
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СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін виконання 

1. Основні поняття і термінологічні словосполучення. Управління 

професійним вдосконаленням і кар’єрним розвитком персоналу в системі 

управління персоналом. 

1. Основні поняття, що розкривають сутність професійного розвитку персоналу. 

2. Сутність та завдання професійного розвитку персоналу.  

3. Розвиток персоналу як важлива умова успіху діяльності будь-якої організації. 

4. Професійний розвиток працівників як основа професіоналізації.  

5. Відповідність системи управління розвитком персоналу місії та цілям 

організації. 

Лекція 1,3,5,7,9,11 2 Згідно з розкладом 

2. Основні поняття і термінологічні словосполучення. Управління 

професійним вдосконаленням і кар’єрним розвитком персоналу в системі 

управління персоналом. 

1. Професійна орієнтація як система (професійна інформація, професійна 

консультація, професійна агітація, професійне самовизначення).  

2. Випробовування при прийомі на роботу. Професійна адаптація.  

3. Службове просування, переміщення, ротація.  

4. Реалізація професійної компетентності.  

5. Професійна взаємодія (координація, субординація, комунікація, діалог). 

Професійне лідерство. 

Семінар  2 Згідно з розкладом 

3 Місія, візія, цілепокладання, планування професійного й кар’єрного 

розвитку персоналу. 

1. Основні складові компоненти системи професійного вдосконалення кадрів 

протягом їх службової кар’єри.  

2. Структура системної організації діяльності кадрових служб з професійного 

вдосконалення та кар’єрного розвитку персоналу. 

3. Визначення цілей щодо професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку 

персоналу. 

Лекція 1,3,5,7,9,13 2 Згідно з розкладом 

4 Стимулювання розвитку персоналу. 

1. Обгрунтувати суть нематеріального стимулювання розвитку персоналу.  

2. Охарактеризувати роль заходів по збагаченню змісту праці і гуманізації праці 

відносно подальшого розвитку персоналу. 

3. Назвати правові і нормативні акти, що регулюють стимулювання працедавців 

відносно розвитку персоналу органівацій. 

4. Поясніть, чому працедавці недостатньо зацікавлені вкладати кошти в 

професійне навчання персоналу. 

5. Покажіть роль державної служби зайнятості в стимулюванні працедавців 

відносно розвитку персоналу організації. 

6. Сформулювати основні типи угод між урядом і працедавцями відносно фінан-

сування професійного навчання персоналу за результатами узагальнення 

світового досвіду. 

Семінар  2 Згідно з розкладом 

5 Шляхи професійного удосконалення персоналу. Лекція 2,4,6,7,10,12 2 Згідно з розкладом 
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1. Професійна освіта, навчання, стажування. Підготовка та підвищення 

кваліфікації. 

2. Наставництво і кураторство як засоби поширення кращої практики, обміну 

ідеями, інформацією, досвідом.  

3. Консультування з питань професійного вдосконалення, кар’єрного розвитку, 

особистісного самовдосконалення.  

4. Самоосвіта персоналу на систематичній основі.  

5. Стаж професійної роботи як форма професійного росту.  

6. Посадова ротація і просування персоналу. 

6 Шляхи професійного удосконалення персоналу. 

1. Відмінності між поняттями адаптації і соціалізації.  

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

3. Етапи прийняття кар’єрних рішень.  

4. Суб’єкти прийняття кар’єрних рішень.  

5. Теорії лідерства 

Семінар    

7 Теоретичні та практичні аспекти управління кар’єрою. 

1. Ділова кар’єра та життєві плани людини  

2. Зміст поняття „ділова кар’єра”.  

3. Перелік факторів, що впливають на побудову кар’єри та життєві умови. 

4. Професійні інтереси особистості, їх сутність. 

5. Відношення персоналу до кар’єрного зростання. 

Лекція 2,4,6,7,10,12 2 Згідно з розкладом 

8 Теоретичні та практичні аспекти управління кар’єрою. 

1. Етимологія поняття “ділова кар’єра”. Порівняльна характеристика підходів до 

визначення поняття “ділова кар’єра”.  

2. Поняття про професійну і соціальну кар’єру. Еволюція уявлень про кар’єру.  

3. Сутність внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. Фактори, що гальмують 

побудову кар’єри та їх класифікація: за характером впливу, за природою та за 

часовою ознакою.  

4. Система цінностей людини. Поняття про особисті психологічні установки. 

Система особистісних цінностей людини. Типи цінностей за Л. Олпортом. 

Зв’язок цінностей особистості і професії.  

5. Закономірності розвитку особистості. Тестові методики, що 

використовуються для вибору професії. Методика Е.А. Клімова, Джона Л. 

Голанда та “Методика якоря кар’єри”.  

6. Здібності і досвід особистості. Поняття про здібності особистості та їх види. 

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

Семінар  2 Згідно з розкладом 

9 Стадії, типи, моделі та стратегії кар’єри. 

1. Планування кар’єри. 

2. Поняття про вибір та планування кар’єри. 

3. Етапи планування кар’єри. 

4. Цільове управління кар’єрою. 

5. Кар’єрограма та план розвитку кар’єри. 

6. Управління службово-професійним просуванням. 

Лекція 1,3,5,7,9 2 Згідно з розкладом 

10 Стадії, типи, моделі та стратегії кар’єри. 

1. Сутність та принципи управління кар’єрою. Поняття про управління 

кар’єрою.  

Семінар  2 Згідно з розкладом 
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2. Мета і завдання управління кар’єрою. Процес управління кар’єрою. Правила 

управління кар’єрою.  

3. Схема функціональних взаємозв’язків у процесі управління діловою кар’єрою. 

Схема впливу удосконалення управління діловою кар’єрою на результативність 

діяльності.  

4. Процес управління кар’єрою на різних її етапах. Етапи кар’єри та 

характеристика кар’єрної спрямованості персоналу. Відношення до кар’єри на 

різних етапах життя. Співставність етапів життя та етапів кар’єри.  

11 Кар’єрні мотиви та ціннісні орієнтації. Типи, моделі та стратегії кар’єри. 

1. Сутність та теорії кар’єрної мотивації. 

2. Методи мотивації кар’єрного росту. 

3. Роль соціального оточення та особистих факторів в кар’єрній мотивації. 

4. Критерії та фактори кар’єрного успіху. 

5. Типологія кар’єри. 

Лекція 2,4,6,7,10,12 2 Згідно з розкладом 

12. Організація діяльності кадрових служб з питань управління розвитком 

персоналу. 

1. Завдання і функції управління персоналом у зарубіжних країнах.  

2. Методи роботи кадрових служб з розвитку персоналу.  

3. Мотиваційна стратегія як ефективний засіб управління професійним 

розвитком персоналу.  

4. Оцінка компетентності працівників як інструмент забезпечення їх 

професійного та кар’єрного розвитку.  

5. Інституційний розвиток кадрових підрозділів. 

Семінар  2 Згідно з розкладом 

13. Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення та кар’єрного 

розвитку персоналу.  

1. Мета та значення моніторингу персоналу. Мета та завдання оцінювання 

кадрів.  

2. Види оцінювання професійних якостей. Періодичність проведення 

оцінювання. Критерії оцінювання.  

3. Показники професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку.  

4. Форми оцінювання (тестування, іспит, співбесіда, звіт). Суб’єкти оцінювання.  

5. Мета атестації персоналу. Цілі атестації персоналу. Етапи атестації та аналіз 

результатів. 

Лекція 2,4,6,7,9,11 2 Згідно з розкладом 

14. Принципи успішної побудови і реалізації кар’єри. Критерії кар’єрного 

успіху.  

1. Особливості критеріїв успішної кар’єри держслужбовців. Фактори, що 

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

психологічні, організаційно-психологічні, особистісні).  

2. Особистісні характеристики менеджерів (керівників). Еволюція вимог до 

керівників. Загальні якості особистості менеджера. Основні характеристики 

розумових здібностей. Поняття ділових якостей. Компетентність та її види.  

3. Гендерний аспект кар’єри. Поняття про гендер та гендерні дослідження. 

Особливості чоловічої і жіночої кар’єрної стратегії. 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. 

Семінар  2 Згідно з розкладом 
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15. Прийняття кар’єрних рішень. Кар’єрні кризи та їх подолання. 

1. Процес та методи прийняття рішень. 

2. Принцип Парето як основа прийняття власних рішень в управлінні кар’єрою. 

3. Виявлення пріоритетів за допомогою АБВ-аналізу. 

4. Значення та принципи ефективного використання часу. 

5. Непередбачуваність у кар’єрі та сутність кар’єрних криз. 

6. Шляхи подолання кар’єрних криз. З 

Лекція 4,7,9,10 2 Згідно з розкладом 

16. Заліковий модуль Семінар  2 Згідно з розкладом 

 
 

 


