
Едгар Шайн 



Кар’єра 

Це шлях професійного 
розвитку, яким людина 

має намір пройти  
у своєму професійному 

житті 
Едгар Шайн 
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Щоб пройти цим шляхом нам в 
пригоді стане інформація про 

СТЕЖКИ КАР’ЄРИ  



КАР’ЄРА В ОРГАНІЗАЦІЇ  

Це ряд посад, які займає 
працівник, виконувані ним 

завдання та функції. 

Поняття „кар'єра” 
 не обмежується лише 

вертикальним зростанням 



КОНУС КАР’ЄРИ 

Функція 

Ранг 

Маркетинг        Виробництво         Продаж 

Шлях “в глибину” 



ВЕРТИКАЛЬНА КАР’ЄРА 

Особа, яка отримує задоволення від 
подолання шляху вгору щаблями 
організаційної драбини добре себе 
почуватиме на змаганнях і робочих 
місцях, які передбачають ієрархічність 
фірми, так само, як це виглядає в армії 

ГОРИЗОНТАЛЬНА КАР’ЄРА 

Горизонтальна кар'єра передбачає 
безперервне розширення 
повноважень, що дозволяє 
змінювати посади і сфери 
обов'язків  

В ГЛИБИНУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Мірилом успіху тут є здобування 
знань і впливів, які є результатом 
багаторічної праці в одній і тій самій 
фірмі, а також знання про її таємниці. 
Такими знаннями володіють, 
наприклад, секретарки, вахтери або 
шофери. 



ЯКОРІ 
КАР’ЄРИ 

Шайн (1990)  

На підставі досліджень прийшов до 
висновку, що існує чіткий взаємозв'язок 
між системою цінностей, потребами, 
навичками і вибраним типом кар'єри. Він 
виділив вісім груп таких цінностей і 
навичок і назвав їх 



ЯКОРІ КАР’ЄРИ 
Професійні навички 

Управлінські навички 

Незалежність 

Безпека та стабільність 

Творчий підхід 

Присвячення себе іншим 

Поклик 

Стиль життя 
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Їх супроводжує прагнення 
„бути фахівцем в конкретній 
сфері, підтвердження 
власної майстерності, 
горизонтального розвитку. 
Такі люди не зацікавлені в 
керівних посадах. 

ПРОФЕСІЙНІ 
НАВИЧКИ 



Професійною метою стає здобуття 
нового досвіду у сфері управління, 
прийняття рішень, збільшення об'єму 
влади, прагнення до фінансового 
успіху. 

УПРАВЛІНСЬКІ 
НАВИЧКИ 



Є пов'язаною з прагненням до розширення рамок власної 
свободи, вивільнення себе від всього, що зв'язує і обмежує 

(напр. пов'язаного з бюрократією). Особи, які міцно спрямовані 
на незалежність не шукають керівних посад, не бажають бути 

виконавцями розпоряджень керівників. Їх метою є робота 
посаді самостійних спеціалістів і пов'язана з цим 

відповідальність. 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 



Основним двигуном діяльності у цьому 
випадку є емоційний зв’язок з фірмою і 

почуття лояльності. Працівники з порівняно 
сильною потребою безпеки можуть 

прагнути отримати керівні посади, але 
найчастіше в рамках тієї ж організаційної 

одиниці. Вони як правило обороняються від 
змін у своєму середовищі, напр. їх не 

цікавить міжнародна кар'єра. 

БЕЗПЕКА І 
СТАБІЛЬНІСТЬ 



ТВОРЧИЙ ПІДХІД 

Виявляється в тому, що творчі особи 
прагнуть до поглиблення знань про себе, 
організацію, знаходять проблеми і 
розв'язують їх. Як правило вони мобільні і 
позитивно настроєні до ротації як шляху до 
підвищення кваліфікації, а також 
горизонтального зростання. Більшість з них 
займають посади РАДНИКА. Одним з 
різновидів творчості, також, є 
підприємливість. 



Основною метою життя 
стає втілення цінностей 
гуманізму, вирішення 
політичних проблем, 
допомога іншим, 
лікування, навчання. 
Особи, яким притаманні 
такі цінності залучаються 
до громадської 
діяльності, працюють як 
волонтери. 

ПРИСВЯЧЕННЯ 
СЕБЕ ІНШИМ 

LOI

LOI

SZKOЈA



ВИКЛИКИ 

Підґрунтям діяльності тут 
часто є бажання протиставити 
себе труднощам і можливість 
прийняти на себе ризик.  
Люди, що люблять виклики 
охоче працюють в 
середовищах, які створюють 
умови для боротьби і 
суперництва. Площини 
викликів можуть бути зовсім 
різними, напр. такими як 
порятунок фірми від 
банкрутства, а також торгівля 
і спорт. 



Особи, що 
представляють таку 
цінність намагаються 
зберегти пропорції і 
гармонію в різних 
аспектах життя, перш 
за все між роботою і 
особистим життям. 
Вони готові відмовитись 
від великих доходів на 
користь проведення 
більшої кількості часу з 
близькими. Успіх для 
них – це щось більше 
ніж професійний успіх. 

СТИЛЬ 
ЖИТТЯ 



У наступному виданні своєї роботи (1993) 
Шайн стверджував, що управління 
власною кар'єрою є пов'язаним із 
узгодженням індивідуальних потреб та 
навичок даної особи із реальним станом 
речей на робочому місці. Кінець кінцем він 
пов'язав у своїй моделі індивідуальні і 
організаційні аспекти розвитку кар'єри, 
виділяючи п'ять типів якорів кар'єри. 

5. Творчий підхід 

1. Професійні навички 

2. Управлінські навички 

3. Незалежність 

4. Безпека і стабільність 




