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ГЛАВА 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ діловою кар'єрою
Основні поняття : кар'єра; ділова кар'єра; організаційна, міжорганізаційна кар'єра; спеціалізована та
неспеціалізована кар'єра; професійна, посадова кар'єра; кар'єрний процес, нормальна, повільна, швидкісна,
десантна кар'єра; лінійно ий і нелінійні й кар'єрний процес; кар'єрний потенціал особистості; кар'єрні
домагання; кар'єрні орієнтації; кар'єризм; управління кар'єрою
1.1. Поняття ділової кар'єри
В даний час термін «кар'єра» широко вживається в науці і практиці управління персоналом. Од нако
трактується це поняття по-різному.
Специфіка ситуації полягає в тому, що в нашій культурі поняття «кар'єра» є старим і новим одночасно.
Слово «кар'єра» імовірно походить від латинського carrus - віз, візок і італійського c arriera - біг, життєвий
шлях, поприще. Дане поняття існує в багатьох європейських мовах, маючи подібне звучання і тлумачення. Так, у
французькій мові carriere означає успішне просування в області суспільної, службової, нау чной та іншої діяч
ності. В англійській мові career - це рід занять і професія, часто вимагає спеціальної підготовки; робота життя;
успіх у професійній діяльності; лінія поведінки і напрямок дій.
Поняття «кар'єра» присутній в «Словнику живого великорос ського мови» В. Даля, де трактується як «шлях,
хід, терені життя, служби, успіхів і досягнення чого-небудь». Таким чином, в Росії воно було відомо вже в XIX
столітті і асоціювалося з вибором сфери суспільного, професійного деятельност і, а також з д остіженіем успіху.
Дещо інше розуміння кар'єри склалося за радянських часів. С. І. Ожегов в тлумачному словнику російської
мови 1953 р дав кар'єрі наступне визначення: «Рід занять, професія, в буржуазно-дворянському б ту положення в суспільстві, достигн утое діяльністю в будь-якій області». Таким чином, з одного боку, кар'єра
ототожнюється з трудовою (професійної) діяльністю, але з іншого, зазначається її класово-станова
приналежність. У вітчизняній науці на протязі в цього советског про періоду термін «кар'єра» для
характеристики трудової діяльності практично не вживався, але використовувалися поняття, «професійний
шлях», «просування», «професійне зростання», які в сукупності фактично замінювали відкинуто е поняття.
У пострадянський період термін «кар'єра» стає широко вжив неушкодженої. Соціальні та економічні
реформи, здійснювані в Росії, стимулювали звернення до західного досвіду управління, де проблематики
кар'єри приділяється велика увага. Ку рс на демократ ізації суспільства сприяв підвищенню цінності
індивідуальності і визнанням значущості створення умов для її розвитку та реалізації. У суспільній свідомості
формується позитивне ставлення до кар'єри. Визначення цього поняття, дане в «Т олковом словар е російської
мови» С. І. Ожегова і Я. Ю. Шведової 1999 р, вже позбавлене будь-яких негативних відтінків: «Рід занять,
діяльності; шлях до успіхів, видному положенню в суспільстві, на службовому терені, а також саме досягнення
такого положення ».
Як науковий т Ермін, «кар'єра» в даний час має безліч трактувань, які можна об'єднати в три групи.
До першої групи належать визначення, про тождествляющіе кар'єру з послідовністю виконуваних людиною
видів професійної діяльності та займаних професійних позицій, наприклад:
- фактична послідовність займаних щаблів (посад, робочих місць, положень у колективі
[1] ;
- професійне просування, зростання як етапи сходження людини до професіоналізму, перехід від одних
його рівнів до інших »
[2] ;
- просування працівника по службових сходах: зміна професії, спеціальності, кваліфікації, статусу (посади),
ролі (обов'язків)
[3] ;
- ієрархічне відображення шляху посадового просування працівника протягом усього трудового періоду або
е го відрізка
[4] .
До другої групи належать визначення, які розглядають кар'єру як процес розвитку і самореалізації
особистості;
- індивідуальна послідовність аттітюдов (соціальних установок) і поведінкових проявів, які пов'язані з
досвідом і активністю в сфері роботи протягом людського життя
[5] .
- кар'єра працівника (керівника або фахівця) - це процес його успішної професійної самореалізації при
соціальному призна ванні і в результаті підвищення на службі, що забезпечує взаємний інтерес організації і
працівника
[6] .
Третя група включає визначення, що не обмежують кар'єру професійною сферою життя:
- види діяльності, злиті з образом життя і реалізують мету життя
[7] ;

- сукупність ролей індивіда, спрямованих на реалізацію себе в якійсь із важливих сфер життя, таких як
дозвілля, робота, сім'я »
[8] .
Така різноманітність визначень свідчить про те, ч то в сучасному розумінні кар'єра має як зовнішню сторону
(проходження певних ступенів просування), так і внутрішню, психологічну. Основний сутнісної характеристикою
кар'єри визнається процес реалізації людиною себе, своїх можливостей в умовах професійної діяльності.
Крім того, з точки зору В. Л. Романова, слід розглядати поняття кар'єра у вузькому і широкому сенсах. У
вузькому сенсі кар'єра - це індивідуальний трудовий шлях людини, спосіб досягнення цілей і результатів в
основній формі особистісного самовираження. У широкому сенсі кар'єра розуміється як активне просування
людини в освоєнні та вдосконаленні способу життєдіяльності, що забезпечує його стійкість в потоці соціального
життя[9] .
Оскільки поняття кар'єр а в даний час не обов'язково пов'язується з професійною діяльністю, для
позначення прагнення до успіху в професійній сфері вживається поняття «ділова кар'єра» , під яким розуміється
самореалізація особистості в процесі профессіональног про зростання, зміни займаних професійних позицій
(професій, посад і т. п.).
Поняття «ділова кар'єра» тісно пов'язане з поняттями «професія» і «спеціальність».
Під професією розуміється певний рід суспільно-поліз ної трудової діяльності[10] . У межах однієї професії
може бути виділено кілька спеціальностей. Спеціальність - це вид занять в рамках однієї професії. І професія, і
спеціальність визначаються за ознаками змісту праці. Спеціалізація передбачає ще більш вузьку спрямований
ність діяльності (в певній галузі, з певним обладнанням і т. П.). Наприклад, професія - менеджер, спеціальність менеджер з управління персоналом, спеціалізація - менеджер по персоналу промислових підприємств.
Кваліфікація - це рівень підготовленості, ступінь придатності до якого-небудь виду праці[11] .
Ділова кар'єра передбачає вибір і зміну професій, спеціальностей і спеціалізацій, зміна кваліфікації.
Ділова кар'єра може бути реалізована різними шляхами і передбачає велику раз нообразія можливостей.
Існує багато типів ділової кар'єри.
1.2. Типи ділової кар'єри
Типології ділової кар'єри будуються за кількома підставами
Перш за все, разл ічают кар'єру внутрішньоорганізаційну і Міжорганізаційні. У разі внутрішньоорганізаційні
кар'єри працівник проходит все стадії свого професійного розвитку (вступ на рабо ту, адаптація, професійний і
посадовий зростання, вихід на пенсію) в одній організації. При Міжорганізаційні кар'єрі професійне розвитку е
здійснюється в різних організаціях.
Як внутриорганизационная, так і міжорганізаційна кар'єра може бути спеціалізованою і неспеціалізованої.
Спеціалізована кар'єра характеризується тим, що професійний розвиток відбувається в одній проф ессіональной
сфері (наприклад, маркетинг, управління персоналом). Неспеціалізована кар'єра передбачає зміну професійних
сфер.
Внутрішньоорганізаційна кар'єра за спрямованістю поділяється на наступні ви ди:
а) вертикальна - передбачає просуванні іженія на більш високі
ступені структурної ієрархії;
б) горизонтальна - переміщення в іншу функціональну область
діяльності без підвищення формального статусу або виконання певної службової ролі, яка не має жестког про
формального статусу в організації (наприклад, роль керівника тимчасової творчої групи), а також розширення
або ускладнення завдань;
в) ступінчаста - послідовна зміна етапів вертикального і го-різонтального пересування;
г) діагональна - одночасне просування в верти кальном і го-різонтального напрямках;
д) центростремительная - рух до «ядра» організації, центру управління, все більш глибоке включення в
процеси прийняття рішень, просування в рамках неформальної структури організації (запрошення працівника
на зустрічі, наради як формальний ного, так і неформального характеру а, отримання співробітником доступу до
неформальних джерел інформації, довірче звернення, важливі доручення керівництва).
Цікавий погляд на структуру внутрішньоорганізаційні кар'єри був запропонований Е. Шейном[12] , який
запропонував умовно розглядати про рганізаціі у вигляді тривимірної фігури - конуса (а не двовимірної трикутника, як це було прийнято раніше). Кар'єрне просування всередині організації може здійснюватися не в
двох, а в трьох напрямках (рис. 1.2.2):
1) вертикальний напрямок - рангове або ієрархічне підвищення або зниження;

2) круговий рух відповідає зміні функцій в організації (фінанси, виробництво, маркетинг, збут і т. П.);
3) рух всередину конуса означає придбання авторитету і поваги серед колег і характеризується корпорати
вной приналежністю, привілеями, виробничої обізнаністю.
Круговий рух і рух всередину конуса розглядаються як горизонтальна ка рьера або кар'єра фахівця. Рух до
вершини конуса - як вертикальна кар'єра (кар'єра керівника ). Круговий рух дозволяє підтримувати інтерес до
роботи, а також сприяє просуванню наверх (особливо важливо для керівників вищої ланки). Ротація сприяє
адаптації в організації на перших етапах карь єри, а також допомагає вийти з «кр Ізіс середини кар'єри». При
планомірної ротації долається професійна вузькість знань, стимулюється необхідність підготовки гідного
резерву, йде оновлення кадрів.
Ігнорування просунутості працівник а вглиб конуса при просуванні його наверх часто призводить до того, що
його реальний статус і авторитет не відповідають його офіційному статусу, що негативно впливає на
ефективність керівництва.
Найбільш відомою до лассіфікаціей кар'єри є її ра зделеніе на посадову і професійну. Посадова кар'єра
передбачає зміну переважно посадового статусу співробітника. Це рух в рамках формальної структури
організації. Професійна кар'єра отр ажает зростання професійного Мастерс тва, компетентнос ти співробітника.
Професійна кар'єра може йти по лінії спеціалізації (вдосконалення в рамках однієї професії, спеціальності) або
по лінії транспрофесіоналізації (оволодіння іншими професіями, спеціальностями).
Залежно від того, які основні потреби задовольняються при реалізації того чи іншого кар'єрного шляху, і які
основні критерії успіху, розрізняють наступні види кар'єри[13] :
1. Владна (зростання впливу). Цей вид кар'єри пов'язаний або з формальним зростанням впливу в органи
зації за допомогою підвищення посадового статусу, або з ростом неформального авторитету працівника в
організації.
2. Кваліфікаційна . Дана кар'єра передбачає зростання професіоналізму.
3. Статусна - підвищення статусу праців ка в організації, яке міститься в присв оеніі або чергового рангу за
вислугу років, або почесного звання за видатний внесок у розвиток організації.
4. Монетарна (кар'єра доходу). Цей вид кар'єри передбачає підвищення рівня винагороди працівника.
Д. Сьюпе ром запропоновано типологію кар'єри, ос нований якої є стабільність і безперервність Даний
підхід цікавий і тим, що в ньому розрізняються типи жіночої і чоловічої кар'єри, т. Е. Реалізований гендерний
підхід[14] . З точки зору Д. Сьюпера, чоловіча кар'єра буває наступних типів:
1) стабільна (людина після навчання відразу ж вступає в професію і згодом дотримується цього вибору);
2) звичайна (після періоду навчання слід серія професійних проб, яка закінчується стабільної службою);
3) нестабільна (че редованіе професійних проб і пе періодів стабільної роботи);
4) кар'єра з безліччю проб (часта зміна роботи без будь-якої стабільної або чільної роботи). Типи жіночої
кар'єри:
1) кар'єра домогосподарки;
2) звичайна кар'єра (після отримання освіти женщ іни працюють до заміжжя, а потім стають
домогосподарками);
3) стабільна робоча кар'єра (після отримання освіти жінка ходить на роботу, яка стає справою життя);
4) дволінійна кар'єра (поєднання кар'єри домогосподарки і стабільної робочої кар'єр и);
5) переривається або перервана (робота до заміжжя, потім перерва у зв'язку з народженням та вихованням
дітей, потім повернення до роботи);
6) нестабільна кар'єра (чергування більш-менш тривалих періодів роботи після заміжжя поряд з
поверненням до кар'єри домогосподарки);
7) кар'єра з безліччю проб (послідовність незв'язаних видів робіт без стабілізації в будь-якої професійної
області).
Існують і інші типології кар'єри. Наприклад, за родом занять виділяють кар'єру лікаря, політика, керівника і
т. П. За успішності кар'єру ділять на «ситуацію» і «нескладний». За ступенем реалізованості - на потенційну і
реальну. В ус ловиях рин очної економіки кар'єру можна розділити на кар'єру найманого працівника (керівника,
службовця) і підприємця.
Типи кар'єри не розділяються на «погані» і «хороші». Кожен з них має переваги і обмеження, ризики. Тип
кар'єри повинен відповідати кар'єрним цілям, інтересам, схильностям і уподобань людини, а також бути
реалізуємо в конкретних умовах.
За повз типів Карье ри розрізняють види кар'єрного процесу.

1.3. Види кар'єрного процесу
Кар'єрний процес - це рух суб'єкта трудової діяльності в просторі ділових, економічних, соціальних та інших
відносин, в ході якого відбувається зміна його ролей і стат вусів, а також лічносного кар'єрного потенціалу[15] .
Розвиток кар'єри того чи іншого типу може розгортатися по-різному. Зокрема, розрізняють лінійний і
нелінійний види кар'єрного процесу. При лінійному кар'єрному процесі розвиток станься т рівномірно і н
епреривно. Нелінійний вигляд передбачає просування, що здійснюється стрибками з перервами, можливі етапи
застою (стагнації, тупика), спаду.
За критеріями стійкості і безперервності кар'єрні процеси ділять відповідно на стійкий / н еустойчівий тощо
еривістий / безперервний.
За часом здійснення кар'єру можна поділити на нормаль ву, повільну, швидкісну і десантну.
Нормальна кар'єра - це поступове просування людини по мірі поступово накопичується професійного про
катував. Час стояла також иванія на кожної посадової (професійної) позиції - 3-5 років.
Повільна кар'єра характеризується тривалим перебуванням на одній позиції: приблизно в 1,5-2 рази довше,
ніж при нормальній кар'єрі.
Швидкісна кар'єра характерізуетс я стрімким, але все ж послідовним переміщенням (перебування на одній
позиції в 2-3 рази менше, ніж при нормальній кар'єрі).
Десантна кар'єра являє собою переважно спонтанне заміщення, як правило, керівних посад.
Досить поширено й типологією кар'єрних процесів є наступна[16] :
- «трамплін» - тривалий підйом по службовій драбині і різкий
«Стрибок» вниз при виході на пенсію;
- «сходи» - кожну сходинку служб ної драбини працівник займає фіксований час, наприклад, не більше 5
років (рис. 1.3.2). Підвищення в посаді відбувається після підвищення кваліфікації. Найвищою сходинки
службової кар'єри працівник досягне в період свого максимального потенціалу, коли накопичений великий
досвід і при знайдена висока кваліфікація. Після заняття вищої посади починається планомірний спуск по
службовій драбині з виконанням менш відповідальною і напруженої роботи.
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- «змія» - постійне горизонтальне переміщення працівника в організації.
- «роздоріжжі» - передбачає періодичне проходження працівником комплексної оцінки (атестації), за
результатами якої приймається рішення про його підвищення, переміщення або зниженим і на посаді.
Залежно від спрямованості кар'єрного просування ( «спад», «підйом»), а також з урахуванням
цілеспрямованості і усвідомленості вибору, виділяють шість типів ка рьерного процесу[17] :
1. Цільова (лінійна) кар'єра . Співробітник раз і назавжди ви Біра напрямок свого кар'єрного розвитку,
якому слід протягом усього життя.
2. Монотонна (стабильн а) кар'єра . Співробітник намічає бажаний професійний статус і по його
досягненні не прагне до руху в організаційній ієрархії.
3. Спіраль ная кар'єра . Співробітник прагне до зміни видів діяльності, його кар'єрне просування - цей
освоєння нового.
4. Скороминуща (короткочасна) кар'єра . Переміщення з одного виду діяльності на інший відбувається
стихійно, без видимої цілеспрямованості.
5. Стабілізаційна (платообразная) кар'єра . Особистість зростає до певного рівня і залишається на ньому
тривалий час - більше восьми років.
6. загасає (з ніжа) кар'єра . Співробітник зростає до певного рівня і залишається з цим статусом до
моменту, коли почнеться «загасання» - помітне рух до більш низького соціально-професійним статусом в
організації.
За швидкістю, послідовності прохожде ня ступенів кар'єрної драбини, а також з урахуванням
перспективної орієнтації і особистісного сенсу кар'єри розрізняють наступні типи кар'єрного процесу, виділені
Е. Г. Молл на підставі аналізу російського досвіду[18] :
1. суперавантюрну кар'єра . Передбачає дуже високу швидкість посадового просування з пропуском
значного числа проміжних ступенів, а іноді різка зміна сфери діяльності. Особистісний сенс такої кар'єри збагачення, влада, забезпечення швидкого просування членам сім'ї. Може бути а) випадкової, б) спільної
(просування з більш сильним лідером). Суперавантюрну кар'єри дуже часто закінчуються крахом. У Росії
кар'єри такого типу часто спостерігалися в періоди соціально-економічних криз.
2. Авантюрная кар'єра . Характеризується проп уском кількох посадових рівнів при досить високій
швидкості просування. Можливо суттєва зміна сфери діяльності. Особистісний сенс кар'єри - збагачення,
влада, самореалізація. Такий тип кар'єри поширений в умовах виборності руков Одітел і відбору кадрів на
підставі особистої відданості.
3. Традиційна (лінійна) кар'єра . Це поступове просування вгору, іноді з пропуском одного ступеня,
можливе нетривале зниження в посаді. Особистісний сенс кар'єри - накопичення знань , досвіду, взаємодія з
людьми. Успішність кар'єри багато в чому визначається цілеспрямованим плануванням розвитку персоналу в
організації.
4. Послідовно-кризова кар'єра . Середня швидкість просування, боротьба за збереження посади,
орієнтованість на особисті інтереси, постійна адаптація до змін.
5. Прагматична (структурна) кар'єра . Даний вид кар'єри характеризується тим, що її представники
віддають перевагу найпростішим способам вирішення кар'єрних завдань. Для них характерна зміна сфери
діяльності в залежності від соціально-економічних, технологічних, технічних і маркетингових змін.
Переміщення здійснюються в рамках одного і того ж рівня управління. Перевага віддається особистим
інтересам.
6. відбуває кар'єра . Для цієї г Руппі співробітників кар'єра фактично завершена. Основне завдання утримати займану позицію. Переважає орієнтація на особисті інтереси.
7. Перетворююча кар'єра . Висока швидкість просування, яка може мати і стрибкоподібний, і поступовий
характер. Лич логий сенс карьери- завоювання нових сфер, висування видатних ідей. Характерна
спрямованість на майбутнє.
8. Еволюційна кар'єра . Посадове просування здійснюється разом з ростом організації. Орієнтація на
подальше просування, поєднання загально дарських і особистих інтересів.
Наступна типологія враховує, в якій мірі кар'єрне просування визначається активністю і професіоналізмом
самого співробітника[19] :
1. Ситуаційна кар'єра . Поворотами в долі конкретної людини розпоряджається випадок.

2. Кар'єра «від начальника» . Цей тип кар'єри багато в чому схожий з попереднім: просування не залежить
від волі співробітника. Розвиток кар'єри визначається рішеннями керівництва. Ті, хто зацікавлений в ній,
мимоволі формують систему роботи «під начальника», проявляють догоджання підлабузництво, з одного боку,
і «підсиджування», доносительство, з іншого. Такий вид кар'єри називають «залежною», «угодніческой» і т.
П.
3. Кар'єра «від розвитку об'єкта» . Соц іального статус працівника підвищується по заходів е розвитку і
укрупнення підрозділи і організації.
4. Власноручний кар'єра . Це кар'єра завдяки власним зусиллям і високому рівню професіоналізму
працівника.
5. Кар'єра «по трупах» . Прояв кар'єризму, пре дполагающее усунення конкурентів.
6. Системна кар'єра . Цілеспрямоване, усвідомлене побудова кар'єри. Працівник прагне пов'язати в єдине
ціле різні складові частини кар'єри, не піддаватися впливу випадкових чинників, протиставивши їм системний
по дход і системні засоби.
К. Торшина стверджує, що бажаний тип кар'єрного процесу визначається особистісними якостями людини,
а саме самооцінкою, рівнем домагань, а також локусом контролю[20] . У зв'язку з цим виділені наступні шість
типів ка рьерного процесу.
1. Альпініст (висока самооцінка, високий рівень домагань, внутрішній локус контролю). Це людина, яка
будує кар'єру свідомо, з повною внутрішньою віддачею. Він, як правило, проходить всі щаблини знизу
доверху, роблячи дотримуюся щий крок, тільки добре закріпившись і подс траховавшісь. Хороший
професіонал і менеджер, такий співробітник сповнений рішучості досягти вершини і буде штурмувати її до
перемоги. Йому майже не треба спеціально допомагати, достатньо просто не заважати. Він не схильний до ре
зкім необдуманих вчинків, і якщо не вбуд ечает серйозних перешкод в своєму кар'єрному розвитку, не кине
організацію навіть у скрутну хвилину. Про те, що йому необхідно, він розкаже сам і досягне бажаного.
2. Ілюзіоніст (висока самооцінка, високий рівень домагань, зовнішній локус контролю). Така людина
прагне до висот і вірить в свої сили. Він схильний використовувати сприятливі обставини і, як майстер
створювати видимість, вважає за краще здаватися більшою мірою важливо і, ніж бути. Легко засвоює зовнішні
ознаки іміджу успішної людини і добре вміє його експлуатувати. Чекає вигідного збігу обставин, які
забезпечать просування. Може маніпулювати оточуючими, не схильний брати на себе більшу відповідальність
ость. Без докорів сумління піде до конкурентів при більш вигідній пропозиції. Утримати його може тільки
висока успішність компанії в цілому і зовнішні ознаки його власного високого статусу в компанії, оскільки він
орієнтований на імідж. Може добре випо лнять представницькі функції, якщо це не вимагає глибокого аналізу
і відповідальних рішень.
3. Майстер (висока самооцінка, низький рівень домагань, внутрішній локус контролю). Йому цікаво
освоювати нові області в своїй професії або навіть суміжні професії. Відчувши себе впевнено і отримавши
результат, може втратити інтерес. Просування по соціальній драбині його цікавить мало. Головне - цікаве
насичене життя, відчуття руху вперед, а не вгору. Може приймати несподівані для оточуючих рішення про
зміну діяльності. Однак, якщо на етапі втрати інтересу до колишньої роботи перед ним поставити нову цікаву
задачу, він захоплюється нею і не залишає організацію.
4. Мураха (низька самооцінка, низький рівень домагань, зовнішній локус контролю). Може бути хорошим
професіоналом у своїй справі, але ра ботает чітко за завданнями, які повинні бути конкретно сформульовані,
тому що боїться зробити помилку. Він не прагне до відповідальності. Несподівано запропоноване підвищення
може його налякати. Чіткі інструкції, відсутність свободи й подяка керівництва яв ляють для нього найкращою
нагородою. Просувати його слід поступово, при цьому він має потребу в опорі в особі компетентних
заступників або керівників.
5. Колекціонер (низька самооцінка, високий рівень домагань, зовнішній локус контролю). Намагається
досягти вершин , але занадто довго готується розпочати професійну діяльність. Отримує іноді декілька освіт,
закінчує багато курсів. На співбесіду приходить з купою дипломів та посвідчень, при цьому реального досвіду
роботи, як правило, майже не має. Рах ітает, що знає все, але не наважується розпочати роботу, оскільки це
може підірвати його нестійку внутрішньо рівновагу чи слабку віру в свої сили. Досить неясно уявляє собі свій
кар'єрний шлях, але чітко знає, що хотів би стати начальником. Його грошові претензії, як правило, набагато
вище його реальної вартості. Однак, якщо він вгамує свої амбіції і почне працювати з невисокої посадової
сходинки, поступово може стати гарним працівником, особливо при наявності грамотного наставника. Пе ред
просуванням по службі також необхідна адаптаційний тренинг або курси підвищення кваліфікації.
6. Узурпатор (низька самооцінка, високий рівень домагань, внутрішній локус контролю). В житті
покладається в основному на себе, рухається по кар'єрних сходах, підганяли самолюбством, але недовіра до
оточуючих і схильність до самокритики йому дуже заважають. Відчуває на собі відповідальність за те, що

відбувається в організації, тому намагається контролювати не тільки свою роботу, але і роботу сусідніх
підрозділів, часто пр оізвольно розширюючи свої повноваження. Успішно працює в стабільній ситуації, але
коли ситуація стає невизначеною, рішення приймає хаотично. Невпевненість змушує його примикати до
сильних груп, але недовіра не дає використовувати відкриваються в озможности. Орієнтований на
вертикальну кар'єру, авторитарний стиль управління. Для нього важливо бачити перспективи, які він може
досягти в організації, а також можливість професійного навчання. Вміє приймати відповідальні рішення, але
доведений ием справи до кінцевого результату повинні займатися його підлеглі.
Таким чином, існує багато різних видів кар'єрного процесу. При цьому не всі вони сприяють особистісному
зростанню і повноцінної самореалізації співробітників. Деякі з них ведуть до прояву дисфункционального і
навіть девіантної організаційної поведінки.
Оптимальним найчастіше вважають кар'єрний процес нормального типу (нормальна кар'єра). Підставою
для цього є дані досліджень залежності трудової віддачі (ефективності праці) від стажу роботи[21].
При освоєнні людиною нового виду діяльності відбувається поступальний нарощування трудової віддачі
протягом стадій адаптації і приросту. Після закінчення п'ятирічного терміну виконання діяльності настає стадія
«нулі вого приросту», навіть за умови високої успішності. Однак, якщо відбулися які-небудь зміни в діяльності,
замість застою або зниження продуктивності починається новий етап адаптації, причому не з «нульового»
рівня віддачі, а з раніше досягнутого.

Таким чином, кар'єрне просування (як по вертикалі, так і по горизонталі) бажано здійснювати після
закінчення стадії приросту. У цей м випадку працівник має можливість максимально повно реалізувати свій
потенціал, а також підготуватися до наступного е тапу кар'єри. Отже, створюються умови для безперервного
підвищення ефективності діяльності.
Нормальність кар'єри часто пов'язують не тільки з певною швидкістю просування, але і з його
безперервним висхідним характером. Реальний кар'єрний проц ЕСС може припускати повороти і кризи
кар'єри.
Поворот кар'єри передбачає змінений ие кар'єрних цілей, типу кар'єри. Повороти можуть бути наслідком
зміни соціально-економічних умов, способу життя людини, його ціннісних орієнтацій, інтересів і т. П.
Кар'єрний криза являє собою ситуацію, в якій під загрозою опиняється можливість продовження кар'єри.
Наслідками кар'єрних криз можуть бути кар'єрний тайм-аут і дауншифтинг.
Під кар'єрним тайм-аутом (time out) найчастіше розуміється до статочно тривала перерва в трудовій
діяльності (зазвичай не менше року). Така перерва може бути необхідний для відпочинку в зв'язку з професії
сиональной вигоранням, перевтомою співробітника. Іншою причиною тайм-ауту є отримання освіти (в тому
вип ае, якщо немає можливості поєднувати навчання з професійною діяльністю). Західні фірми
використовують практику оплати таких відпусток дл я цінних співробітників.
Вітчизняні організації обмежуються в кращому випадку гарантіями повторного працевлаштування.
Дауншифтинг є відмова від ділової кар'єри. Слово «дауншифтинг» запозичене з лексикону автомобілістів:
так називається пе реключеніе коробки передач на меншу швидкість. В англійській мові downshifting означає
уповільнення або ослаблення як ого-то процесу.
В кінці ХХ століття термін дауншифтинг став використовуватися для позначення чення життєвої філософії
«життя заради себе», «відмови від чужих цілей» (також застосовується синонім Simple living). Зараховують себе
до дауншифтерам схильні відмовлятися від прагнення до пропагованих загальноприйнятим благ: постійного
збільшення матеріального капіталу, кар'єрного росту і т. Д. Вони вважають за краще життя заради себе і / або
сім'ї. Дауншифтерами називають людей, які свідомо відмовляються від солідної посади і високої зарплати на
користь життя за містом, хобі і т. П. Таких людей ще називають ес капістамі, від англійського escape - «втеча».
Аномалії в кар'єрному процесі будуть більш детально розглянуті в розділі 3.
Бажано, щоб кар'єрний процес був лінійним і стійким, а також системним. Він повинен припускати активну,
усвідомлену позицію і ндівіда щодо планування і розвитку своєї кар'єри. Кар'єрний процес повинен
забезпечувати особистісний та професійний ріст, знижувати ймовірність дисфункционального поведінки і
виключати девіантна. Вид кар'єрного процесу так само, як і тип кар'єри, повинен відповідати кар'єрним цілям і
сформованим економічним, соціальним і психологічним умовам їх реалізації.
Слід також враховувати, що в умовах нестабільності і динамічного соціально-економічного розвитку все
більшого поширення підлогу учают види кар'єрного процесу, які передбачають множинність проб, поворотів.
Кар'єра вимагає від людини все більшої гнучкості і здатності протягом усього життя адаптуватися до мінливих
умов.
1.4. етапи кар'єри
Кар'єра є длительн ий процес, в якому можна виділити етапи.

Найчастіше етапи кар'єри пов'язують з віковими періодами.
Однією з найбільш відомих вікових періодизацію є нижченаведена, в якій акцентується увага на
домінуючих потребах людини[22] :
1. Попередній етап включає навчання в школі, отримання середньої та вищої освіти. Він триває до 25
років. На цьому етапі відбувається підготовка до трудової діяльності, вибір професії. За цей період людина
може змінити кілька різних місць роботи в пошуках виду діяльності, що задовольняє його. Найбільш актуальні
потреби - у безпеці та соціальному визнанні.
2. Етап становлення триває від 25 до 30 років. У цей період людина освоює обрану професію, здобуває
необхідні навички і кваліфіковану консультацію ікацію, відбувається професійне самоствердження. На цьому
етапі продовжує бути актуальною потреба в безпеці. Зазвичай в цьому віці створюються і формуються сім'ї,
тому з'являється бажання одержувати більш високу заробітну плату. Домінують т акже потреби в незалежності
і соціальному визнанні.
3. Етап просування звичайно триває від 30 до 45 років. У цей період йде процес підвищення кваліфікації,
працівник просувається по службових сходах. Накопичується багатий практичний досвід, розширюються на
викі, зростає потреба в самоствердженні, досягненні більш високого статусу і ще більшої незалежності, йде
процес самоактуалізації працівника як особистості. У цей період приділяється набагато менше уваги
задоволенню потреби в безпеці, підсил ія працівника зосереджені на питаннях, що стосуються збільшення
розмірів оплати праці.
4. Етап збереження характеризується діями по закріпленню досягнутих результатів і триває від 45 до 60
років. Настає пік вдосконалення кваліфікації, і відбувається її п овишеніе в результаті активної діяльності і
спеціального навчання. Працівник зацікавлений передати свої знання молоді. Цей період характеризується
творчим самовираженням, можливий підйом на нові службові щаблі. Людина досягає вершин незалежний
ості і самореалізації. З'являється заслужена повага. Хоча багато потреб працівника в цей період задоволені,
його продовжує цікавити рівень оплати праці, проявляється все більший інтерес до інших джерел доходу
(наприклад, участь в прибутки т х).
5. Етап завершення триває від 60 до 65 років. Працівник починає готуватися до відходу на пенсію,
здійснюються активні пошуки гідної заміни і навчання приймачів. Хоча цей період характеризується кризою
кар'єри (працівник отримує менше задоволення від роботи і відчуває стан психологічного дискомфорту),
повагу до себе і іншим людям досягають найвищої точки за весь період кар'єри. Працівник зацікавлений в
збереженні рівня оплати праці, але прагне збільшити і інші джерела доходу, котори е б замінили заробітну
плату при виході на пенсію.
6. На останньому, пенсійному, етапі кар'єра в даній організації (виді діяльності) завершена. З'являється
можливість для самовираження в інших видах діяльності, які були раніше неможливі в період ра боти в
організації або виступали у вигляді хобі (живопис, садівництво, робота в громадських організаціях та ін.).
Стабілізується повага до себе. Але фінансове становище і стан здоров'я можуть стати причиною постійної
турботи про інші джерела доходу і здоров'я.
Інший варіант вікової періодизації запропонований М. Армстронгом[23] . У ній виділяються три основні
етапи кар'єри:
- розширення (20-30 років);
- зміцнення (30-40 років);
- самовдосконалення (40-60 років).
На думку М. Армстронга, на етапі самовдосконалення спостерігаються відмінності в типі кар'єрного
процесу, який може набувати характеру росту, плато або спаду.
Дещо інші вікові періодіз ації представлені Ю. Г. Одегова[24] . Цей автор вважає, що успішна кар'єра часто
є результатом досягнення певних результатів до певного віку. Просування людей по службі повинно «йти в
ногу» з їх життям.
Описано також стадії внутрішньоорганізаційні вертикальної кар'єри[25] :
1. Стадія молодого фахівця . На цьому етапі молоді люди, які отримали професійну освіту, адаптуються до
організаційної середовищі.
2. Початкова стадія кар'єри . Набутий досвід дає можливість вести оригінали ний ділянку роботи.
Можливий «провал» через невпевненість в собі.
3. Початок управлінської діяльності . Фахівцям довіряють оперативне керівництво і доручають надавати
допомогу менш досвідченим колегам. Велике значення на даній стадії має ротація. Для багатьох
співробітників дана стадія є з тадіей збереження.

4. Виявлення лідерів . Висування на управлінські посади. Проходження спеціальної підготовки на керівні
посади.
5. Вищі рівні управління . Спеціальна підготовка з формування стратегічного вид ення, почуття
відповідальності за стан справ у всій організації. Формування стратегії організації і довгострокове стратегічне
планування. Ефективне управління на стратегічному рівні забезпечується наявністю як професійного, так і
адміністративного досвіду.
Ці стадії можуть бути співвіднесені з віковими етапами.
Разом з тим, як вже було зазначено, в сучасних умовах кар'єрний процес стає все більш складним. Людина
протягом свого трудового біографії найчастіше змушений кілька разів міняти тип кар'єр и, «все починати
спочатку». Дуже часто людина в наш час починає кар'єру і домагається високої успішності в досить зрілому
віці. Тому вікові періодизації стають не цілком зручними для планування кар'єри. У науці розроблені періодіза
ції іншого типу, що не припускають жорсткої прив'язки етапів до віку.
А. Н. Товста розглядає розвиток кар'єри не як лінійне сходження, а як складний процес, для якого
характерні етапи криз, повтори ланцюжка етапів. Основних етапів в еволюції індивідуальної кар'єри дев'ять
[26] :
1. Обдумування майбутнього роду занять . На цьому етапі подання про кар'єру обмежена профе
ссіональнимі стереотипами, а критерії успіху ще розмиті, особистість поки тільки готується почати процес
навчання, що відповідає даній професії.
2. Освіта і трену ровка . Отримання професійної освіти. Цей етап багато в чому залежить від вимог
конкретної професії.
3. Входження особистості в світ професії . Для більшості людей, незалежно від підготовки, виникає
момент «шоку від реальності». Головна психологичес кая проблема на цьому етапі - проблема адаптації. У
міру того, як людина дізнається про реалії своєї роботи і про своїх возможн остюках в ній, відбувається
формування професійної «Я-концепції».
4. Професійне навчення і подальша спеціалізація індивіда в у словиях конкретної організації. Тривалість
цього етапу залежить від професії, організації, складності роботи і т. Д.
5. Досягнення членства в організації . Людина усвідомлює значимий образ себе як члена організації, як
професіонала. З'ясовано особисті мотиви і особисті цінності, виникає відчуття свого таланту, відбувається
усвідомлення своїх сил і слабкостей.
6. Прийняття рішення про своє членство в організації в разі незадоволення нею або великих
можливостей професійного зростання в іншій організації. Зазвичай пов про відбувається в перші 5-10 років
кар'єри.
7. Криза . Більшість людей до середини кар'єри проходять через період переоцінки себе і своєї кар'єри. Це
відбувається навіть у тому випадку, коли кар'єра складалася добре. Виникають питання про правильність
первоначальног про вибору професії, про рівень досягнень, про майбутній шлях розвитку, оцінюються
масштаб досягнутого, ступінь витрачених у силь, перспективи продовження або зміни роду діяльності і
стратегій дій на період, що залишився професійному житті. Така пров еоценка створює базу для прийняття
рішення про подальший шлях особистості в сфері кар'єри.
8. Зниження залученості в професію і приготування до відходу на пенсію. Для деяких людей це
приготування приймає форму заперечення: напруга, що виникає в зв'язку з п ерспектівой можливого
припинення професійних занять.
9. Вихід на пенсію . На цьому етапі відбувається трансформація професійного образу «Я», коли людина
розлучається з професійною роллю.
Тривалість кожного етапу, згідно А. Н. Толстой, різного при а й не завжди жорстко пов'язана з віком. Якщо
людина змінює професію або тип кар'єри, етапи можуть повторюватися.
Інший підхід до періодизації кар'єри запропонований Д. Осгуд, який виділяє сім етапів трансформації
індивідуальних кар'єрних установок[27] :
1. Ід еалізація дійсності . Для цього початкового етапу кар'єри характерні великі надії, сподівання ня і
ентузіазм.
2. Крах надій . У людини виникає усвідомлення розриву між перебільшеними очікуваннями і бажаннями, з
одного боку, і реальними обстоятельст вами - з іншого. З'являється відчуття тривоги і занепокоєння.
3. Ви поклик всьому і непокору (приховані і явні). Переживши етап краху надій, людина приходить до
висновку, що справи, очевидно, не підуть так, як хотілося б, якщо він не зробить будь-яких опр еделенних дій.
4. Відхід від справ . Цей етап настає тоді, коли людина починає почуття ать, що більше не має сенсу навіть
намагатися якось змінити хід подій.
5. Усвідомлення . Цей етап характеризується почуттям відповідальності і бажанням змінити щось в собі.

6. Рішучість . Вольове зусилля дозволяє на цьому етапі перейти до реальних дій.
7. Переконаність . Основна характеристика цього етапу - активне, постійне бажання поліпшити стан
справ.
Послідовність, в якій ці етапи об'єктивуються у ра зних людей, на думку Д. Осгуда, не є постійною. Деякі з
них можуть бути пропущені, деякі - повторюються.
Дана періодизація особливо зручна при роботі з молодими фахівцями, так як детально розглядає саме
початкові етапи кар'єри.
Цікавий підхід до проблеми етапів кар'єри запропонований С. Н. Паркінсоном [28] . Етапи кар'єри
визначаються як періоди з різними завданнями професійного розвитку і кар'єрними інтересами. Кар'єрний
шлях починається з віку, в якому людина отримує б азів професійну освіту. Кожен наступний етап - «пора» має строго певну тривалість (таблиця 1. 4.1).
Крім того, С. Н. Паркінсон підкреслює, що кар'єра може розвиватися як по сприятливому, так і
несприятливим сценарієм.
Сприятливий сценарій має місце, коли в організації створені умови для професійного та кар'єрного росту
персо налу. Б лагопріятний сценарій в максимальному ступені сприяє самореалізації працівників.
В цьому випадку кар'єра має велику тривалість (10 етапів).
Якщо ж таких умов не створено і кар'єрні домагання спів ков НЕ реалізуютс я, то розгортається
несприятливий сценарій. рарботники переживають крах надій (пора 6), потім настає дуже небезпечний для організації етап заздрості
(пора 7), під час якого підвищується ймовірність прояву різних форм асоціального організаційної поведінки.
Закінчується кар'єра часом смирення, для якої характерні невисока мотивація трудової діяльності. В умовах
несприятливого сценарію різко знижується ефективність діяльності співробітників, формуються конфліктні
міжособистісні відносини, посилюються організації ські і кар'єрні стреси .
На думку С. Н. Паркінсона, тип сценарію (його сприятливість) визначається, перш за все, кадровою
політикою організації.
Концепція С. Н. Паркінсона цікава і тим, що демонструє неспроможність поширених в даний час вікових
Стере отіпов. Якщо припустити, що співробітник отримав базову професійну освіту (пора готовності) в 22-24
роки, то найвищою своєю продуктивністю (пора досягнень: тривалість 7 років) він досягає в віці 40 (42) -47 (49 )
років. Разом з тим в на ше час досить поширене уявлення про те, що людину не слід розглядати як
перспективного співробітника після досягнення нею 40- і навіть 35-річного віку (це, зокрема, знаходить
відображення в оголошеннях про найм). Д ані стереотипні представлення тавления відображають досвід
реалізації несприятливих сценаріїв, позбавляють організації кваліфікованих кадрів і є наслідком
некомпетентності керівників і фахівців кадрових служб.
Згідно С. Н. Паркінсона, за умови успішної самореалізації (в умовах сприятливого сценарію) людина
залишається для організації цінним співробітником до досягнення нею вельми зрілого віку (70 років і старше).
Погляди С. Н. Паркінсона підтверджують можливість так званої «кар'єри третього віз раста» - кар'єри після д
остіженія пенсійного віку і виходу на пенсію. У наш час людина після досягнення 55-60-річного віку часто не
втрачає прагнення до успіху. На цьому етапі можлива переорієнтація на інші сфери самореалізації: наприклад, з
ділової кар'єри на ка рьеру в сфері дозвілля. Разом з тим можливо і збереження високої значимості ділової
кар'єри, в тому числі початок нової кар'єри.
Періодизації кар'єри показують, що кар'єрний процес має внутрішню логіку, яку слід враховувати при
плануванні карь єри. Людині доцільно готувати себе до наступних етапів кар'єри, з огляду на можливість
переживання нормативних криз.
Оскільки сімейна і професійна сфери життя людини тісно взаємопов'язані, вельми важливо погоджувати
етапи кар'єри з етапу ми життєвого циклу сім'ї.
На думку В. Сатир, в сімейному житті можна виділити 10 етапів, кожен з яких супроводжується кризами і
тому вимагає підготовчого періоду[30] : 1) зачаття, вагітність і народження дитини; 2) початок освоєння
дитиною реч і; 3) дитина налагоджує відносини з зовнішнім середовищем, найчастіше це відбувається в школі;
4) дитина вступає в підлітковий вік; 5) дитина стає дорослою і залишає будинок; 6) молоді люди одружуються, і
в сім'ю входять невістки і зяті; 7) наступ кл ІМАКС в житті жінки; 8) зменшення сексуальної активності у
чоловіків; 9) батьки стають бабусями і дідусями; 10) смерть одного з подружжя, а потім і іншого.
В деякі періоди життя можливо переживання кризових етапів у обох сферах. У цьому сл учае інтереси сім'ї
можуть вступати в конфлікт з інтересами розвитку кар'єри. Наприклад, на етапі 3, по С. Н. Паркінсона, (пора
висунення) найчастіше приймається рішення про народження дитини, в сім'ї є маленькі діти, старші діти
вступають у підлітковий період. Така ситуація вимагає вміння визначати пріоритети.
Однак далеко не завжди криза в одній сфері поглиблює кризу в інший. Орієнтація на вирішенні кар'єрних
зад ач допомагає згладити переживання криз на 5-му і наступних етапах життєвого циклу сім'ї.

Знання етапів сімейного життя і розвитку кар'єри, узгоджене планування сприяють гармонізації життя і
підвищення успішності.
1.5. Кар'єрний потенціал особистості
Кар'єрний потенціал особистості - це сукупність суб'єктивних факторів, що визначають кар'єрний процес.
На думку В. К. Шаповалова і О. В. Минкиной, кар'єрний потенціал має наступну структуру[31] :
- псих офізіологіческіе характеристики індивіда (схильності і з пособности, здоров'я, працездатність);
- особистісні характеристики (потреби, інтереси, мотиви, особистісні якості);
- компетентності;
- життєві і кар'єрні орієнтації.
У науці використовується також термін «кар'єрна ДНК», в ведений Біллом і Майклом Фауст. Це здатності і
компетенції індивіда, що є «переміщуваними активами»[32] . Структура «кар'єрних ДНК» включає соціальні,
робочі функціональні, поведінкові спосо бності і компетенції.
У настою щее час в структурі кар'єрного потенціалу особлива увага приділяється кар'єрним домаганням і
установкам.
Кар'єрні домагання відображають рівень домагань особистості, т. Е. Складність завдань і бажаний рівень
самооцінки в відноси ії професійного розвитку.
Кар'єрні орієнтації - це соціальні установки індивіда, що відображають значущість кар'єри і бажаний тип
кар'єри.
Залежно від того, орієнтований чи співробітник на горизонтальну або вертикальну кар'єру, його відносять
до одного з двох типів або моделей:
«Людина ієрархічний» або «людина професійна»[33] : Типології кар'єрних орієнтацій будуть детально розглянуті в
Главі 2.
Кар'єрні домагання і кар'єрні орієнтації формуються у людини досить рано: до початку професійної
діяльності.
Відповідно до теорії професійного самовизначення Д. Сьюпера[34] , у віці до 14 років (етап зростання)
починає розвиватися «Я-концепція» особистості, в тому числі і «професійна Я-концепція».
У своїх іграх діти до ак б апробують різні ролі, у них з'являються інтер еси, які можуть вплинути на майбутню
кар'єру. на наступному
етапі (етапі дослідження), який триває від 15 до 24 років, юнаки і дівчата намагаються розібратися в своїх
потребах, інтересах, можливостях. Самоаналіз сприяє формуванню варіантів бажаної кар'єри. Хейвінгхерст[35]
стверджує, що у віці від 5 до 10 років відбувається «ідентифікація з працівником» - діти отожде ствляют себе зі
своїми працюючими родичами, і намір працювати стає частиною їх «Я-концепції». У віці від 10 до 15 років
відбувається «придбання основних трудових навичок і формування працьовитості». У 15-25 років відбувається
«придбання конкр етной професійної ідентичності».
Таким чином, формування кар'єрних домагань і кар'єрних орієнтацій є природними процесами розвитку
особистості і професійного самовизначення, які починаються в ранньому дитинстві. Однак внутрішні пс
іхологіческіе умови для їх повного оформлення складаються в юнацькому віці. Вибір кар'єри і її подальший
розвиток здійснюються відповідно до кар'єрними домаганнями і кар'єрними установками людини.
Кар'єрні домагання і кар'єрні у становки не слід ототожнювати з кар'єризмом.
Поняття «кар'єризм» ми знаходимо переважно в тлумачних словниках. У суспільній свідомості кар'єризм
жорстко асоціюється з егоїстичними, корисливими устремліннями і боротьбою за їх реалізацію. Це показує
анали з визначень, даних в тлумачних і енциклопедичних словниках різних років видання.
Як науковий термін «кар'єризм» отримав таке тлумачення:
- негативна якість людини, який підпорядковує всю свою професійну і громадську діяльність досягненню
мети просування по службі »
[36] ;
- нестримна активність в професійно невиправданому посадовому просуванні, яка має суто егоїстичні, як
правило, ультракористние мети
[37] .
Таким чином, в разі кар'єризму кар'єра розглядається не як шлях Самор еалізаціі особистості, а як засіб
задоволення корисливих потреб, при цьому гіпертрофується значення зовнішньої складової кар'єри посадового просування. Кар'єризм визнається виявом асоціальної і навіть девіантної організаційного поведін
я.
У разі кар'єризму кар'єрний процес може приймати форму кар'єри «по трупах» або «угодніческой» кар'єри.
В організації необхідно створювати умови для реалізації кар'єрних домагань як прагнення до особистісного
зростання і самореалізації.

1.6. Нове про тношеніе до ділової кар'єрі
Багато дослідників відзначають, що на рубежі ХХ і ХХI століть істотно змінилося ставлення до кар'єри. Це
стосується позицій як співробітників, так і організацій.
Кар'єра залишається одним з найбільш значущих мотивів трудової діяч ності. Разом з тим переваги щодо
кар'єри істотно змінилися. Як стверджує В. А. Співак[38] , в наш час відбулася відмова від традиційного думки,
що професійний успіх співробітника визначається ним посадою, об'ємом в ласті в організації. Більше значення
надається впливовості працівника, яка не пов'язана безпосередньо з формальним статусом. Можна займати
високу посаду в організації, але не володіти реальним впливом. В цьому випадку задоволеність працею
співробітника низька я, а рівень стресу - високий. І навпаки, працюючи на скромному місці, працівник може
бути досить впливовою особою в організації. Така ситуація часто забезпечує високий рівень задоволеності.
Кар'єра все частіше розглядається як приріст проф ессіоналізма, досвіду.
В. А. Співак підкреслює, що в умовах посилення конкурентної борь б, вдосконалення інформаційних
технологій, посилення уваги до споживача, зростання сектора послуг, розвитку малого бізнесу та організацій з
«плоскою» структурою кар'єра втрачає одномірність і стає складним, різноманітним і суб'єктивним процесом.
Старі і нові умови кар'єри[39]
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Повна довгострокова зайнятість
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Зовнішній ринок праці

Кар'єрним ростом співробітника управляє
компанія

Співробітники самі керують своєю кар'єрою

Організація сприяє розвитку людей

Розвиток - справа самих співробітників

Кар'єра національна, в одній державі

Кар'єра інтерн Національні

які

передбачають

Основне завдання розвитку персоналу полягає в тому, щоб всі люди займали такі позиції, які забезпечують
результат, задоволеність і свободу дії. Розвиток працівників долж але бути направлено на те, щоб вони
прагнули до рівноваги між навчанням, роботою і дозвіллям. Кр оме того, їхні потреби в розвитку завжди
повинні відповідати потребам компанії, її клієнтів і суспільства.
Дж. Шермерорн, Дж. Хант і Р. Осборн[40] відзначають , що уявлення про те, що таке кар'єра і чим
визначається її успіх, істотно мен яются в умовах нових робочих місць. Постійні зміни змушують переглядати і
заново переоцінювати професійний ріст. Підприємства стають все ме льче за розміром, кількість співробітників
на них зменшується, все частіше має місце відмова від традицио нних організацій. Тому все більше уваги
приділяється горизонтальним і крос-функціональним взаємозв'язкам. Все більшого значення надається
безперервному образо ванию. У даній ситуації старі уявлення про кар'єру в рамках однієї організації, яка
ответс Твена за кар'єрний ріст людини, все більше застарівають.
Ч. Хенді відстоює ідею про те, що головним суб'єктом управління кар'єрою сьогодні є не органи зація, а
сам співробітник. Кожна людина повинна взяти на себе відповідальність за свою власну ка рьеру і бути
готовим до неминучих труднощів і змін, створивши запас навичок[41] .
Г. Десслер стверджує, що психологічний контракт роботодавців з працівник ами змінився[42] . Працівники
все частіше розглядають роботу в конкретній організації як етап в кар'єрі. Для них має все більше значення не
пристроєм на роботу як таке, але можливості кваліфікаційного росту, навчання і т. П. Це означає, що сьогодні
необхідно розробляти технології управління персоналом, що відповідають не тільки інтересам орг анізаціі, але
і довгостроковим інтересам самих співробітників. Необхідне створення умов для того, щоб люди могли
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реалізувати свій потенціал. Зміни кадрової політики щодо управління кар'єрою показані в таблиці.
У. Р. Монді, Р. М. Ноу і Ш. Р. Премо відзначають, що в сучасних умовах все менше компаній пропонують
персоналу гарантію зайнятості. Основна я причина цього - стрімке технічних пр огресс, що приводить до
старіння і видозміни професій. Натомість гарантії зайнятості пропонується гарантія кар'єри - розвиток
користуються попитом навичок, які роблять співробітників конкурентоспроможними на ринку тр уда. Люди, в
свою чергу, все частіше стають прихильними своїй кар'єрі, а не організації[43] .
Гордон Міллер вважає, що в наш час виникає нове мислення, іменоване «стратегією перескакування з
місця на місце» (Job Jumping)[44] . Вона замінила старі перед уявлення про те, що по кар'єрних сходах над про
довго і наполегливо дертися. Дана стратегія дозволяє знайти роботу, яка подобається, і встановити баланс між
нею і неробочим часом (особистим життям).

1.7. Управління діловою кар'єрою
Для успішності карь єри дуже важливі усвідомлені, цілеспрямовані у Силія по її планування і розвитку, т. Е.
Управління кар'єрою.
А. І. Турчинов визначає управління кар'єрою як комплексну технологію впливу керівників і кадрових служб
на цілеспрямований розвиток здібностей працівників, накопичення ними професії сиональной досвіду і
раціональне використання їх потенціалу як в інтересах співробітників, так і в інтересах організації. При цьому
підкреслюється, що в цій кадровій технології виражена квінтесенція управління персоналом в організації[45] .
А. Я. Кибанов під управлінням кар'єрою розуміє комплекс заходів, що проводяться кадровою службою
організації з планування, організації, мотивації і контролю службового зростання працівника, виходячи з його
цілей, потреб, віз можностей, здібностей і нахилів, а також виходячи з цілей, потреб, можливостей і соціальноекономічних умов організації[46] .
На думку Н. А. Аверіна, управління кар'єрою полягає в тому, що після прийняття працівника на роботу в
організацію і до його передбачуваного звільнення лінійний р уководітель і кадрова служба організовує його
планомірне просування по робочих місцях і посадах[47] .
Управління кар'єрою відповідає інтересам організації і окремих працівників. Співробітник зацікавлений в
створенні умов для самореалізації та зростання в професійній сфері, забезпеченні конкурентоспроможності на
ринку праці. Організації необхідні мотивир ованние і лояльні співробітники, орієнтовані на постійний розвиток.
У зв'язку з цим управління кар'єрою в сучасних організаціях рекомендується здійснювати відповідно до
моделі парт нерства[48] . Партнерство передбачає співробітництво трьох сторін: раб отніка, його керівника та
кадрової служби (ріс.1.7.1).
Працівник несе відповідальність за планування і розвиток власної кар'єри (є власником процесу). Керівник
виступає в якості наст авніка. Кадрова служба відіграє роль професійно го консультанта і водночас здійснює
загальне управління процесом розвитку кар'єри персоналу в організації.
Механізмами взаємодії організ ації і співробітників при управлінні кар'єрою є [49] :

- механізми розвитку (саморозвиток і адаптація, наставні
сходження);
- механізми відбору (оцінка, конкуренція, самопрезентація);
- механізми просування (ротація, вертикальне переміщення).

ічество,

послідовне

поетапне

А. Я. Кибанов вважає, що в управлінні кар'єрою повинна брати участь і профспілкова організація[50] . При
цьому розподіл функцій між основн ими суб'єктами управління кар'єрою має бути наступним:
Функціональні взаємозв'язки
в процесі управління діловою кар'єрою в організації по А. Я. Кибанова
функції
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Продовження таблиці
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13. Опрацювання схем заміщення і
індивідуальних планів розвитку
ділової кар'єри
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14. Контроль реалізації планів
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15. Виконання програми роботи з
Р
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Умовні позначення:
Про - відповідає за виконання даної функції, організує її виконання, оформляє остаточний документ;
У - бере участь у виконанні данно й функції;
П - представляє вихідні дані для виконання функції; Р - приймає рішення, затверджує документ.

Управління кар'єрою в організації в рамках моделі партнерства має систематичний і циклічний характер.

Розрізняють кар'єрний цикл працівника і цикл управл ння кар'єрою. Кар'єрний цикл працівника - це
періодично повторюється послідовність етапів кар'єрного просування. Г. Р. Латфуллін і О. Н. Громова[51]
виділяють наступні основні елементи кар'єрного циклу працівника.
Цикл управління кар'єрою - це періодично повторювані процедури проектування, розробки і здійснення
цілеспрямованого впливу на кар'єрний цикл працівника.
У 1998-2000 рр. в корпорації «Енергія» вченими Державного університету управління була розроблена і
впроваджена модель управління кар'єрним циклом менеджера[52] . Вона дозволила створити універсальний
механізм організації кар'єри менеджера на підставі ефек тивного освоєння і здійснення етапів кар'єрного
циклу, що взаємодіє з циклом управління кар'єрою.
У сучасній науковій літературі запропоновано кілька систем управління кар'єрою. Однією з найбільш
відомих є наступна
Робота з управління кар'єрою повинна починатися з надходження зі співробітників у організацію. Після
проходження етапу орієнтації в організації співробітники проходять навчання плануванню кар'єри, під час
якого вони освоюють необхідні технології і здійснюють функцію самодіагностики. Зміст навчання детально
розглянуто в Г лаві 2.
Протягом подальшої роботи на посаді співробітники здійснюють уточнення кар'єрних цілей, вивчають
можливості їх реалізації в організації. Вони отримують від організації необхідну інформацію, консультації.
Після того, як співробітник в достатній мірі проявить себе в трудовій діяльності, складається офіційний
індивідуальний план розвитку кар'єри як документ, що відображає взаємні зобов'язання співробітника і
організації. Подальший професійний розвиток співробітника здійснюється в соответст вії з цим планом. План
може включати різні види внутриорганизационного і внеорганізаціонной навчання,
1

стажування, участь в конкурсах та ін. Проце дури ділової оцінки позво ляют оцінити успішність кар'єрного
розвитку і коригувати план. У разі наявності вакансії, відповідної інтересам, схильностям і компетентності
співробітника, здійснюється його просування на посаді.
М. Армстронг пропоз агает багато в чому подібну систему управління кар'єрою в організації[54] , але
приділяє більшу увагу розробці загальної політики управління кар'єрою і зв'язку управління кар'єрою з
прогнозуванням трудових ресурсів.
Політика управління кар'єрою передбачає відповіді на ряд питань. Перш за все, організація повинна
вирішити, чи буде вона «створювати або купувати кадри»: вирощувати своїх власних фахівців ( «тал анти») або
залучати кваліфікованих співробітників ззовні. Інше питання полягає в тому, чи слід орієнтуватися на
сьогоднішні вимоги до фахівців або на майбутні. М. Армстронг підкреслює, що сьогодні роботодавці, які вірять в
довгостроково е пл анірованіе кар'єри і розробляють стратегічні плани розвитку кар'єри, зустрічаються досить
рідко. При розробці політики управління кар'єрою слід також визначитися, яким категоріям працівників слід
приділяти увагу. Наприклад, може суще ство вать політика по відношенню до тих менеджерів, які досягли
кар'єрного плато (створення умов для подальшого зростання, стимулювання догляду в інші організації і т. П.).
Аудит талантів - це дослідження талантів співробітників відповідно до прогнозів спро са і оцінками
показників роботи. Під талантами розуміються потенційні можливості співробітників.
Мета оцінки показників праці і потенціалу полягає в тому, щоб виявити потреби в навчанні і розвитку,
інформувати керівництво про направлення р азві ку кар'єри окремого співробітника і виявити тих, хто має
потенціал для просування.
Прогнозування попиту і пропозиції становлять, використовуючи методи планування людських ресурсів і
техніки моделювання.
Планування наступності дозволяє відповісти на три фундаментальних пи роса:
1. Чи є достатня кількість потенційних наступників - підходящих співробітників, які здатні грати ключові ролі
в довгостроковій перспективі?
2. Чи достатньо вони гарні для цього?
3. Чи мають вони навичками і властивостями, які будуть необх одим в майбутньому?
Планування кар'єри використовує всю інформацію, яку дають оцінка вимог, оцінка показників праці і
потенціалу, плани наступності керівництва, і переводить її на мову індивідуальних програм кар'єрного
зростання і загальних заходів щодо підвищення квал іфікаціі керівників, консультування з питань розвитку
кар'єри та наставницької діяльності.
Управління кар'єрою спрямоване на досягнення наступних організаційних та індивідуальних цілей:
Цілі управління кар'єрою[55]
З боку організації

З боку персона ла (індивідів)

Ефективне використання ін офессіональних Досягнення більш високого професійні ного і
здібностей персоналу в інтересах справи, посадового статусу в організації, можливість
досягнення цілей та реалізації завдань більш високої оплати праці
організації
Своєчасне забезпечення органи зації Отримання більш змістовною і адекватної
необхідною
кількістю
персоналу
з професійно альних інтересам і схильностям
відповідною професійною підготовкою
роботи
Створення стимулів для трудової віддачі та Розвиток професійних здібностей в організації
професійного розвитку персоналу
Забезпечення щодо стабільного складу Забезпечення можливостей самореалізації
персоналу,
здатного
акумулювати
професійний досвід і корпоративну культуру

До умов управлен ія кар'єрою відносять[56] :
- наявність нормативно-правової бази системи і механізмів управління кар'єрою;
- збіг інтересів і очікувань співробітника і інтересів і очікувань організації;
- визнання професійного досвіду, здібностей співробітників найважливішою цінністю на всіх рівнях управл
ння;
- адекватність професійного потенціалу особистості потенційним умов його реалізації в організації;
- високий статус кадрової служби та наявність компетентних фахівців з управління кар'єрою персоналу;

- відносна стабільність організації ної і посадовий структури організації, наявність науково обґрунтованого
кар'єрного простору.
Управління кар'єрою може бути реалізовано за допомогою вирішення наступних завдань :
1. Планування індивідуального професійного розвитку і посадового переміщення співр удніков.
2. Організація набуття співробітниками необхідного рівня професійної підготовки, професійного досвіду як
всередині організації, так і поза нею шляхом професійного навчання, стажувань (у своїй організації або поза
нею) і ін.
3. Активізація (мот івація) діяльності персоналу з метою спонукання розкриття власного потенціалу
(створення мотиваційного середовища).
4. Регулювання та координація включеності співробітників в виконання завдань кар'єрної стратегії
(виконання плану індивідуального професійні ого розвитку), а також зусиль співробітника і можливостей
організації по виконанню плану індивідуального професійного розвитку і плану кадрового забезпечення.
5. Аналіз і оцінка результатів і способів діяльності, особистісних і професійних якостей сот рудників, рівня їх
професійного досвіду.
6. Контроль діяльності співробітників, їх професійного і посадового зростання, раціонального використання
їх професійного досвіду в організації (посадової переміщення, реалізації плану індивідуального проф
ессіонального розвитку і ін.).
Управління кар'єрою передбачає використання різних персонал-технологій: планування кар'єри,
формування кадрового резерву, ділової оцінки та ін.
Основними принципами кар'єрного просування персоналу призна ни[57] :
1) принци п послідовного, планомірного безперервного руху співробітників усередині організації:
2) принцип рівності можливостей при кар'єрному зростанні - однакові умови і критерії для всіх
співробітників;
3) принцип спадкоємності - використання знань, навичок і умени й, накопичених на попередніх етапах
кар'єри;
4) максимального терміну перебування на посаді - поєднання професійного та кар'єрного росту;
5) принцип динаміки функцій управління із зміною рівня управління - збільшення обсягу стратегічних функц
ий;
6) матеріальної і моральної зацікавленості - кар'єрне зростання слід стимулювати.
При управлінні кар'єрою на індивідуальному рівні керуються такими принципами[58] :
1) принцип безперервності - жодна з досягнутих кар'єрних цілей не розглядається як остаточна і не з лужіт
приводом для зупинки;
2) принцип свідомості - будь кар'єрне дія повинна бути доцільним, здійснюватися згідно індивідуальним і
про щим цілям;
3) принцип соразмеренность - швидкість просування підтримується соразмеренность з заг їм рухом
(успішна кар'єра - це просування в групі лідерів);
4) принцип маневреності - зміни кар'єрної стратегії і планів в залежності від обставин ;
5) принцип економічності - прагнення отримати найвищий результат при найменших витратах;
6) принцип помітності - доцільність якомога раніше звернути увагу керівництва і громадськості на свої
досягнення.
Прийнято вважати, що управління кар'єрою ос Обен актуально в наступних умовах[59] :
- організація орієнтована на «вирощування співробітників всередині фірми: керівництво впевнене, що
відданий і компетентний персонал виходить тільки з тих, хто працює в компанії з самого початку;
- організація динамічно розвивається і постійно реалізує нові проекти;
- організує ція перетворюється в складну структуру з розгалуженою ієрархією;
- в організації зростає або тримається на високому рівні плинність кадрів серед рядового персоналу і
середнього менеджменту;
- топ-менеджери не зацікавлені в результатах своєї роботи і мотивація управлінських кадрів - не
найсильніша сторона орг анізаціі.
Управління кар'єрою є найважливішою складовою політики розвитку персоналу.
Контрольні питання і завдання:
1. Що таке «ділова кар'єра» ?
2. Які основні види ділової кар'єри? До якого типу належить ваша кар'єра? Який тип кар'єри ви вва ете для
себе ідеальним?
3. Назвіть основні види кар'єрного процесу. До якого виду належить ваша кар'єра?

4. Перерахуйте основні етапи кар'єри. На якому етапі кар'єри ви перебуваєте?
5. Яким чином посадова кар'єра пов'язана з проф ессіональной?
6. Що таке управління кар'єрою?
7. Хто є суб'єктом управління кар'єрою? Що таке «модель партнерства» і як вона реалізується у відношенні
управління кар'єрою?
8. Проаналізуйте систему управління кар'єрою у вашій організації.

ГЛАВА 2. ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ
Основні поняття : планування кар'єри на індивідуальному рівні, планування кар'єри на організаційному
рівні, кар'єрне зростання, ротація, індивідуальний план кар'єри, ассессмент-ц ентр, кар'єрні орієнтації,
портфоліо кар'єрного просування, карьерог рама
2.1. Планування кар'єри персоналу
Планування кар'єри - це постановка кар'єрних цілей і визначення способів їх реалізації.
Планування кар'єри здійснюється на індивідуальному та організаційному рівнях. Планувалося ие на
індивідуальному рівні направлено на складання плану кар'єри для конкретного співробітника на підставі
співвіднесення його особистих цілей і потреб з можливістю ми їх реалізації. Планування кар'єри на
організаційному рівні - це визначення організацією шляхів і нап равленіях розвитку персоналу.
Планування кар'єри на індивідуальному та організаційному рівнях тісно взаємопов'язано і являє собою
єдиний процес . Кожен окремий працівник потребує компетентної допомоги для здійснення аналізу своїх
здібностей і можливостей, розвитку навичок самостійного планування карь єри, а також для розробки
конкретних планів розвитку внутрішньоорганізаційної кар'єри . Організація зацікавлена в реалізації потенціалу
співробітників, задоволенні значущих потреб персоналу, т. К. Це забезпечує лояльність, високу трудову мотиву
цію, знижує плинність кадрів та мінімізує ймовірність прояву девіантної орга ганізаційні поведінки.
Планування ділової кар'єри передбачає, що з моменту прийняття працівника в організацію і до його
звільнення повинні здійснювала вляться безперервне горизонтальне і / або вертикальне просування
працівника, а також зростання його профессіоналіз ма. Працівникові необхідно знати свої перспективи на
короткостроковий і довгостроковий період, а також те, яких показників він повинен домогтися, щоб
розраховувати на кар'єрне ін одвіженіе.
Кар'єрне просування передбачає кар'єрне зростання і ротацію. Посадові й зростання - це заміщення посад
більш високого рівня. Ротація - це переміщення працівника «по горизонталі » на посаді того ж рівня, зміна
змісту діяльності. До системи просування відносять також участь у тимчасових творчих групах, стажування та,
різні форми внутриорганизационного і внеорганізаціонной навчання.
Основними завданнями при п ланірованіі внутрішньоорганізаційні кар'єри є наступні:
Завдання планування кар'єри
Суб'єкти планування кар'єри
Індивід (співробітник)

кадрова служба
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можливості
розвитку індивідуальної кар'єри
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Аналіз
можливостей Організація
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Розробка
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стратегічного плану раз вітія ділових і особистих якостей ялинової оцінці співробітників
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Основою планування кар'єри є стратегічне і поточне планування трудових ресурсів з урахуванням прогнозу
розвитку організації. Процес планування кар'єри тісно пов'язаний з підбором, відбором, ділової оцінкою і
атестацією персоналу.

Однією з найважливіших проблем при плануванні кар'єри є узгодження інтересів співробітника і організації.
Для вирішення цієї проблеми К. Бернсом і К. Магнуссен була розроблена синергетична модель планування
кар'єри[60] .
Модель місти т три рівні: філософський, стратеги ний і практичний. При плануванні кар'єри рух здійснюється
від філософського бачення до стратегічних планів і потім до практичних потреб.
Філософське бачення з боку співробітника - це погляд на своє життя і кар'єру. Філософський рівень для
організації - це уявлення про те, чого вона може досягти за допомогою цього співробітника на ринку.

Стратегічний уро вень для співробітника - це визначення конкретних них кроків, за допомогою яких він
зможе реалізувати свої уявлення про кар'єру. Стратегічний рівень для організації - це побудова загального
кар'єрного плану.
Практичний рівень співробітника - розробка плану розвитку конкретних компетен нцій. Практичес кий план
для організації - балансування набору компетенцій, який необхідний їй для повноцінного здійснення своїх
функцій.
Завдання синергетичної моделі - узгодження розвитку кар'єри співробітника і розвитку організації.
Планування кар'єри співробітників буде малоефективним, якщо сама організація не розвивається або не
включає в свої стратегічні плани розвитку персоналу як одна з обов'язкових умов свого процвітання.
Результатом планування кар'єри на індивідуальному рівні є плани кар'єр и, складені для окремих
співробітників.
2.2. Індивідуальний план кар'єри
Індивідуальний план кар'єри - це документ, в якому представлений варіант (варіанти) професійного
розвитку і посадового переміщення співробітника в організації.
План кар'єри (часто званий також планом кар'єрного зростання або кар'єрного розвитку) зазвичай включає:
1) перелік посад, які може заміщати співробітник, а також на яких проводяться стажування та тимчасове
виконання обов'язків;
2) процедури ділової оцінки;
3) види внутриорганизационного і внеорганізаціонной навчання.
У план можна також включати участь в кадрових конкурсах, проходження процедур відбору та підготовки
кадрового резерву. Ю. Г. Одегов рекомендує вказувати в плані[61] :
- загальні анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, посада, вік, освіта, стаж роботи на посаді і в займаній
посаді);
- висновок останньої атестаційної (конкурсної) комісії;
- результати останнього співбесіди, а також оцінки професіоналізму та особисто ки якостей;
- з ведення про попередню підготовку;
- термін, на який складено план (з якого по який рік); - інші відомості, що становлять інтерес.
Форма такого плану (карта планування кар'єри) представлена на малюнку 2.2.1.
В ідеалі індивідуальні плани кар'єри повинні бути складені для всіх співробітників організації. На практиці
кар'єрні плани зазвичай розробляються для керівників і фахівців (по ключових посадах і спеціальностями).
Найчастіше плани кар'єри складаю ться для молодих фахівців. Приклади планів наведені в додатку 1.
Іноді індивідуальні плани розвитку кар'єри будь-якої групи співробітників, наприклад, членів резерву,
об'єднуються в єдиний план.
Приклад представлений в таблиці.
План кар'єрного росту керівників і фахівців[62]
№Прізвище ім'я по
рік
Посада, час її
п / батькові
народження заняття
п

Потенціал розвитку кар'єри через
5 років

10 років

15 років і
більше

I

Сидоров Іван
Петрович

+1956

Провідний
спеціаліст з
15.06.92 р

Головний
спеціаліст

Керівник
сектора

Зам.
начальника
відділу

2

Козлов Федір
Іванович

1959

Головний
спеціаліст з
27,04.93г.

Керівник
сектора

Зам.
начальника
відділу

Начальник
відділу

Мал. 2.2.1. Карта планування кар'єри на 2009-2013 рр.

План кар'єри може бути короткостроковим, середньостроковим і довгостроковим. Як показує практика,
короткостроковий план найчастіше розробляється на 1-2 роки, середньостроковий - на 3-5 років (найчастіше на
міжатестаційний й період), довгостроковий - на період понад 5 років.
Ю. Г. Одегов річок омендует планувати кар'єру на термін 2-10 років, т. К.
адаптація до нової посади триває 2-5 років, а через 10 років можуть істотно змінитися умови праці[63] .
При складанні плану кар'єри слід орієнтуватися на нормальний тип кар'єрного процесу (див. Розділ 1), т. Е.
План повинен сприяти безперервному і послідовному просуванню співробітників.
На думку І. В. Машурова[64] , при складанні плану кар'єрного просування (зростання) керівника і фахівця
необхідно:
- розглянути послідовність можливого заняття до лжностей в структурних підрозділи х;
- визначити шляхи розвитку здібностей, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівника та
спеціаліста на різних етапах його діяльності;
- оцінити фундаментальні знання, прагнення до теоретичної, страте ської діяльності в умови х ринкових
взаємин, знання менеджменту, маркетингу, управління персоналом та ін .;
- передбачити систематичну оцінку і контроль результатів праці, культурного і професійного зростання,
накопичення досвіду, розвитку особистості;
- врахувати, що з плином часу при переході з однієї посадової категорії в іншу зі зміною сфер діяльності
змінюються якості працівника і вимоги до нього, як правило, зростають.
Кар'єрні плани розробляються співробітниками спільно з кадровими службами та керівниками підрозділів.
Кар'єрний план є результатом узгодження інтересів і можливостей як співробітника, так і організації. План
розробляється з урахуванням потреб, інтересів, здібностей, нахилів працівника і спрямований на забезпечення
його професійного розвитку та максимально повної самореалізації. План не повинен нав'язуватися
працівникові.
Таким чином, для розробки плану необхідно здійснити:
- глибокий і всебічний аналіз потреб / інтересів співробітника, його особисто ки якостей, здібностей і
нахилів, а також можливостей їх реалізації;
- постановку чітких і конкретних кар'єрних цілей співробітника;
- узгодження інтересів співробітника і організації в кар'єрному розвитку.
Розробка кар'єрного плану вимагає серйозної підготовки, яка включає не тільки аналітичну (діагностичну)
частина, а й навчальну, т. К.
для правильного планування кар'єри необхідні спеціальні навички.
Організовуючи процес планування кар'єри, слід також пам'ятати про те, що плани по мірі їх здійснення
вимагають постійного коректування. У план бажано включати етапи оцінки результато в кар'єрного розвитку.
Це враховано в пятишаговой схемою формального планування кар'єри Дж. Шермерорна, Дж. Ханта і Р.
Осборна[65] (рис. 2.2.3).
Відповідно до таку схему, процес планування кар'єри починається з оцінки співробітника (1-й етап), потім
йде аналіз його можливостей (2-й етап), відбір завдань кар'єри (3-й етап), вибір стратегій досягнення цілей (4-й
етап) і оцінка результатів (5-й етап). Процес періодично повторюється, що дозволяє конструктивно переглядати
кар'єрний план.
Основою планування інд івідуальной кар'єри може бути побудова індивідуального профілю значущих
компетенцій. Компетенції - це індивідуально-особистісні характеристики, знання, вміння, навички, моделі
поведінки співробітника, його цінності і мотиватори[66] .
С. В. Іванова вважає за доцільне визначити такі групи компетенцій:
- вихідні компетенції, т. Е. Компетенції, якими володіє співробітник на даний момент;
- компетенції, які необхідні будь-якому співробітникові організації для успішної кар'єри і відповід
ветствующим корпоративним цінностям і нормам;
- компетенції, необхідні для успішного виконання функцій, що відповідають різним посадам.
Для визначення зон розвитку необхідно зіставити реальний профіль компетенцій співробітника з ідеальним.
При цьому ан алізіруется наступне:
1. Які характеристики реального співробітника збігаються з ідеальним профілем.
2. Які характеристики реального співробітника перевершують идеаль ний профіль.
3. Які характеристики реального співробітника не досягають ідеального профілю.
4. Які харак теристики реального співробітника суперечать ідеального профілю.
При розробці плану слід ставити такі завдання:
- розвинути ті харак теристики, які не досягають оптимального рівня;

- підтримувати і розвивати ті навички, які перевершують поточні зобов анності, за рахунок залучення в
спеціальні проекти;
- оцінити потенціал розвитку і кар'єрного зростання співробітника в тих сферах, які не повністю відповідають
його нинішній роботі.
2.3. Навчання планування кар'єри
Як вже було зазначено, для якісного планування кар'єри необхідні певні навички, бажано також володіння
сучасними персонал-технологіями. Це відноситься не тільки до фахівців з управління персоналом і керівникам,
а й співробітникам, ч ья кар'єра планується. Тому перед розробкою індивідуального плану кар'єри
рекомендується проводити спеціальне навчання.
Для навчання плануванню індивідуальної кар'єри організовуються спеціальні семінари.
Ці семінари традиційно включають:
1) інформування співробітників про можливості кар'єрного просування в організації, потреби в персоналі,
програмах розвитку персоналу;
2) проведення самооцінки: співробітники самостійно оцінюють свої кар'єрні інтереси та здібності;
3) освоєння технологій, які використовуються при плануванні кар'єри; 4) постановку кар'єрних цілей і
активного планування кар'єри.
Дані семінари можуть бути як самостійної навчальною програмою, так і складовою частиною інших, більш
широких, програм (наприклад, на Вологодському оптик о-механічному заводі навчання плануванню кар'єри
було включено в програму «Школи молодого інженера»).
Орієнтовна програма навчального семінару представлена в таблиці
2.3.1.
Для планування індивідуальної кар'єри найбільш важливим є розвиток наступних навичок:
- самоаналізу потреб (інтересів), здібностей, ділових і особистих якостей;
- визначення мети;
- узгодження інтересів різних сфер життя (реалізації проспективного підходу в плануванні кар'єри).
Для розвитку даних навичок рекомендується навчання працівників технологіям планування кар'єри,
приклади яких детально розглянуті в п. 2.5.
На семінарах з планування кар'єри доцільно також здійснювати діагностику ділових та особистих якостей.
При цьому за доцільне застосований ие технології ассессмент-центру.
Програма навчання плануванню кар'єри
Тема заняття
Перспективи розвитку
Кадрова політика і
розвитку до арьер

форма заняття
організації. лекція
можливості

тривалість
(годину.)
2

Ділова кар'єра, її види та етапи

лекція

2

ассессмент

Комплексна
діагностика ділових та
особистих якостей

16

Фактори, що визначають успіх кар'єри лекція,
групова дискусія

4

Визначення кар'єрних цілей

тренінг

8

Технології індивідуального
планування кар'єри

Практичне заняття

8

основи самоменеджменту

лекція

4

Тайм менеджмент

тренінг

8

РАЗОМ

42

Ассессмент-центр являє собою комплексний діагностичний метод, заснований на використанні різних
методів оцінки: тестування, кейс-інтерв'ю, ділових і рольових ігор та ін.[67]
Виділяють такі відмінні риси ассессмент-центру:
1. Концентрація на поведінці, дії.
2. Відтворення в завданнях ключових аспектів роботи.
3. Використання як групових, так і індивідуальних завдань.

4. Оцінка виконання завдань у декількох аспектах.
5. Одночасна оцінка декількох кандидатів.
6. Групова (експертна) оцінка.
7. Забезпечення можливості показати, якою мірою кандидати вписуються в організаційну
(корпоративну) культуру.
8. Надання кандидатам можливості краще зрозуміти організацію, її цінності.
Цей метод оцінки передбачає участь співробітників в ряді спеціально розроблених групових та
індивідуальних випробувань.
Ассессмент- центр дозволяє поєднувати завдання про навчання і діагностики. Ми рекомендуємо
використовувати ассессмент-центр не тільки при плануванні, а й для вирішення завдань розвитку кар'єри.
Приклад програми ассессмент-центру (конкурс «Молодий керівник») розглянута в гла ве 3.
Виходячи з принципів оп ережающего навчання, видається доцільним вивчення на даних семінарах також
основ самоменеджменту, в тому числі тайм-менеджменту, які є необхідними на наступних етапах кар'єри.
2.4. Психологічні фактор и, що враховуються при плануванні ка рьери
Планування кар'єри має ґрунтуватися на глибокому аналізі індивідуальних і особистісних якостей
співробітників. Виходячи зі специфіки професійної діяльності, при цьому можуть бути враховані різноманітні
якості. Целє згідно звернути особливу увагу на типологічні властивості особистості, що визначають схильність до
різних видів професійної діяльності; кар'єрні орієнтації; структуру мотиваційно-потребностной сфери
особистості; організаторські та комунікатив ні якості. Значення мають також сфери і етапи професіоналізації, а
також ситуації вибору професії. Доцільно враховувати вікові особливості співробітників (специфіку поколінь).
2.4.1. Типологічні властивості особистості
Людина найлегше освоює діяльність, відповідну його типу особистості. У сучасній практиці управління
кар'єрою використовуються різні типології особистості.
Одна з найбільш відомих розроблена Дж. Голланда[68] .
Типологія особистості Дж. Голланда.
Дж. Голланд виділив шість основних типів особистості в залежності від пр еобладающей орієнтації на різний
зміст професійної діяльності .
Тип особистості
1. Реалістичний
2. Дослідницький
3. Артистичний
4. Соціальний
5. Підприємницький
6. Конвенціональний

Типологія особистості Дж. Голланда
зміст діяльності
Орієнтація на маніпулювання інструментами і механізмами і
Орієнтація на пошук
Орієнтація на емоційні прояви, самопрезентацію
Орієнтація на взаємодію з людьми
Орієнтація на вплив на людей
Орієнтація на маніпулювання даними, інформацією

У людини, згідно з Дж. Голландії, завжди є домінуюча орієнтація, по якій його можна віднести до певного
типу личност і.
Людині доцільно освоює діяльність, відповідну його типу особистості. Успішно протікає Адапту ція до
діяльності, що відповідає також типам особистості, близьким до домінуючого (суміжні сектори в колі).
Найважче освоювати діяльність, спо тветствующую протилежним типам особистості (протилежні сектори в
колі).
Для діагностики типів особистості за Дж. Голландії розроблений опитувальник, який представлений в
додатку 2.
Дана типологія застосовується переважно при плануванні кар'єри на її ранніх стадіях (при виборі професі ії).
Типологія особистості Майерс-Бріггс
В на варте час для планування кар'єри на всіх її етапах все частіше застосовується типологія особистості К.
Бріггс і І. Майерс-Бріггс, заснована на теорії К. Юнга[69] . Данн а типологія спочатку була розроблена з метою
вирішення проблеми обліку особистісних особливість застосуванн їй при працевлаштуванні.
Тип особистості визначається на підставі аналізу вираженості чотирьох якостей. Ці якості, на думку К. Юнга,
проявляються у людини з моменту його народження і зберігаються протягом усього його життя. Вони в
істотному ступені визна еляют і дозволяють прогнозувати поведінку людини, в тому числі індивідуальний стиль
професійної діяльності, стиль прийняття рішень, стиль лідерства, міжособистісні відносини. Дані якості
визначають, які умови праці необхідні для ефективно й діяльності індивіда.

Кожне з цих якостей має два протилежні полюси і може бути представлено у вигляді континууму.
У разі домінування будь-якого з полюсів індивіда відносять до відповідної групи : інтровертів або
екстравертів, сенсориків (сенсуалов) або інтуїтів (інтуїтивіст), логіків (розумових) або етикою (відчувають),
раціональний (вирішальних) або ірраціональний (сприймають)[70] .
Якості, що входять в індекс Майерс-Бріггс[71]
Які аспекти особистості
відображають

якості

На що спрямована енергія E - екстраверсія
I - інтроверсія
(увага), як ми взаємодіємо з Увага направлено зовні, на Увага направлено на свій
навколишнім світом
навколишній світ
внутрішній світ
На інформацію якого роду S - сенсорика
властиво звертати увагу
Їх метод пізнання - реальні
відчуття. Довіряють своїм
органам почуттів. Важливі
реальні відчуття, конкретні
факти. Турбує «то, що є»

N - інтуїція
Їх метод пізнання - інтуїція.
Для них важливий смисл,
взаємозв'язку, можливості.
Турбує «то, що може бути»

Як приймаються рішення

F - етика
Приймають
грунтуючись
цінностях

До якого способу життя
схильні

T-логіка
Приймають рішення, основиваясь
на
аналізі,
розрахунках,
намагаються
знайти об'єктивні доказа
тельства правильності своєї
точки зору
J - раціональність
Схильні
до
спланованого,
упорядкованого
життя

на

рішення,
почуттях,

P - ірраціональність
ведення Ведуть спонтанний спосіб
життя. Намагаються життя не
способу стільки
контролювати,
скільки зрозуміти

П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер[72] так характеризують особливості поведінки представників даних груп:
Особливості поведінки індивідів з різними домінуючими
якостями
E - екстраверти

I - інтроверти

• підживлюються енергією в суспільстві інших;

• заряджаються енергією на самоті;

• люблять бути в центрі уваги;
• діють, потім думають;
• часто думають вголос;
• вільно ділять ся відомостями особистого
характеру, їх легко «прочитати» і
дізнатися;
• більше говорять, ніж слухають;
• спілкуються із задоволенням;
• швидко відповідають, люблять швидкий
ритм;
• схильні не до глибини, а до широти
сприйняття
S - з енсорікі
•
вірять
чітким
і
конкретним
даними;
• приймають нові ідеї тільки тоді, коли бачать їх
конкретне застосування; • цінують реалізм і
здоровий глузд;
• люблять використовувати і шліфувати усталені
методики;
• прагнуть до чіткості і буквальності, дають
докладні описи;
• надають інформацію по порядку, пункт за
пунктом;
• орієнтовані на даний

• уникають бути в центрі уваги;
• думають, потім діють;
• розумові процеси йдуть у них
«всередині»;
• цінують приватне життя, схильні ділитися відомостями
особистого характеру з деякими обраними
людьми;
• більше слухають, що говорять;
• відповідають, обдумавши відповідь, люблять
спокійний ритм;
• схильні не до широти, а до глибини

T-логіка

F - етики

N - інтуїти
• вірять у натхнення й осяяння;
• люблять нові ідеї та підходи;
• цінують уяву і новаторство;
• люблять освоювати нові навички, а оволодівши ними,
незабаром починають нудьгувати;
• прагнуть дати загальну, реальну картину,
використовують метафори і аналогії;
• представляючи інформацію, заходять
здалеку;
• орієнтовані на майбутнє

• усуваються, застосовують безособовий аналіз
проблем;
• цінують логіку, справедливість, однаковий
підхід до в цьому, один стандарт для всіх; •
мислять критично, помічають
помилки;
• можуть здаватися безсердечними,
бездушними, байдужими;
• вважають правдивість важливіше
такту;
• визнають почуття тільки тоді, коли вважають їх
логічними;
• мотивовані стрем ленням до досягнень,
успіху

• виявляють активне ставлення, надають значення
результатам дії інших;
• цінують участь, згода, помічають виключення з
правил;
• люблять справи ть приємне оточуючим, охоче
висловлюють схвалення;
• можуть здатися сверхемоціональнимі, нелогічними,
слабкими;
•
визнають
почуття
незалежно
від
їх
раціональності;
• вважають такт важливіше правдивості;
• мотивовані прагненням до позитивної оцінки з
боку

J - раціонали
• відчувають себе найкраще, коли рішення вже
прийняті;
• сповідують «робочу етику» (справі - час, потісі годину);
• ставлять перед собою мети і трудяться для
того, щоб досягти їх вчасно;
• воліють знати прийняті правила гри; •
орієнтовані на результат, т. Е. Виконання
завдання;
• отримують задоволення при завершено ії
проектів;
• дивляться на час як на обмежений ре сурс і
приймають
всерйоз
встановлені
терміни

P - Ірраціонали
• відчувають себе найкраще, коли перед ними
відкритий вибір;
• сповідують «ігрову етику» (робота - не вовк, в ліс не
втече);
• видозмінюють свої цілі в міру посту ння нової
інформації;
• люблять адаптуватися до нових умов;
• орієнтовані на процес;
• отримують задоволення, починаючи
проект;
• дивляться на час як на поновлюваний ресурс і
вважають встановлені терміни
еластичними

Поєднання домінуючих полюсів кожного і з чотирьох якостей позво ляет визначити тип особистості або
індекс Майерс-Бріггс. Всього таких типів 16.
Типологія особистості Майерс-Бріггс
ESTJ
ISTJ
ESFJ
ISFJ

ESTP
ISTP
ESFP
ISFP

ENTP
INTP
ENTJ
INTJ

ENFP
INFP
ENFJ
INFJ

Для кожного з даних типів розроблені детальні характеристики. Опису особливостей шістнадцяти індексів
Майерс-Бріггс, запропоновані О. Крегер і Дж. М. Тьюсон, представлені в додатку 3.
Якості, що входять в індекс, є домінуючими. Вони відпрацьовано жають сильні сторони особистості і
проявляються спонтанно. Якості (полюса), що не ввійшли в індекс, є латентними.
На підставі індексу Майерс-Бріггс можна діагностувати також тип темпераменту по К. Юнгу. Першим
чинником, що визначає темперамент інді виду, є відмінність SN. Друга складова залежить від того, яка перша.
Для S-індивідів другим важливим нахилом є JP, а для N-індивідів - TF. Таким чином, розглядаються чотири типи
темпераменту: SJ, SP, NT, NF. П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер дали такі назви цих типів: традиціоналісти, емпірики,
концептуалізм і ідеалісти. Однак більш відома термінологія, запропонована К. Юнгом, який привласнив типам
темпераменту імена персонажів давньогрецької міфології: соответствен але Епіметей, Діонісій, Прометей і
Аполлон. П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер описали особливості організаційної поведінки представників різних типів
темпераменту, а також підходить для них роботи.
типи темпераменту
SJ - «тради ціоналісти» (Епіметею)
Традиціоналістів властиві відданість, потреба в служінні і прагнення до правильної
поведінки. Вони цінують стабільність, впорядкованість, співпраця, завзятість і
надійність. Вони серйозні і працелюбні. Пред'являють до себе високі вимоги

Практичні, організовані, вдумливі, систематично. Надають значення нормативам,
установкам, договорам, ритуалам, тимчасовим рамкам. Дуже добре справляються з
завданнями, пов'язаними з опікою, контролем, регулюванням. Взявшись за справу,
традиціоналіст завжди йде до кінця. Нерідко стають опорою організації як в ролі
керівників, так і виконавців. Можуть бути свого роду стабілізаторами, носіями
традицій
Продовження таблиці 2.4.5

Не дуже цікавляться теорією, абстракціями. Майбутнє займає їх менше, ніж сучасне.
Довгострокове планування не належить до їх сильних сторін. Часом приймають
рішення надто поспішно. Поділяють світ на біле і чорне, не помічаючи півтонів. Бував
ють не готові швидко перебудуватися, адаптуватися до нової ситуації. Неохоче
вдаються до нових, нетрадиційних підходів. Виявляють негнучкість, догматизм, брак
уяви
Робота повинна тр ебовать досить високого рівня відповідальності, причому в
стабільній організації, де добре налагоджена організаційна структура. Добре
почувають себе в організації, де діє справедлива система правил і застосовуються
усталені під ходи до вирішення проблем. Робота не повинна припускати постійних
змін. Можуть бути хорошими менеджерами
SP- «емпірики» (Діонісій)
Емпірики заповзятливі, живуть діями, поривами, справжнім моментом. Їх увага
зосереджена на ситуації, що склалася зараз, і вони здатні визначити, що зараз
необхідно зробити. Цінують свобо ду і спонтанність дій, схильні до ризику, легко
Адапт іруются, щиросерді і прагматичні. Їх ідеал - майстерність, що проявляється в
будь-якій області, їм подобається переходити від однієї складної задачі до іншої.
Багато емпірики шукають гострих відчуттів
Ясно бачать суть того, що відбувається і оперативно використовують представляються
можливості. Прекрасно усвідомлюють практичні проблеми, а при їх вирішенні
виявляють гнучкість, сміливість і вміння розпоряджатися наявними ресурсами. При
необхідності вони не злякаються ри ска та імпровізації. Охоче йдуть на зміни в
кризові хвилини. Прозорливі в своїх спостереженнях за поведінкою людей. Добре
ведуть переговори. Працюють ефективно, досягають своїх цілей, заощаджуючи
зусилля. Багато виключно вміло звертаються з інструментами, які вимагають точних
маніпуляцій. У сприятливих умовах дотепні, спритні і випромінюють оптимізм.
Нерідко бувають непередбачуваний и, часто діють, нехтуючи ретельно попередніми
обмірковуванням. Виявляють мало інтересу до теоретичних, абстрактним,
концептуальних питань і можуть не побачити важливих закономірностей,
взаємозв'язків між подіями. Можу т проявляти безответственнос ть, ненадійність,
дитячість, імпульсивність
Робота, що припускає автономію, широту вибору, і активність, воно приносить не
повільний результат, а також радість. Їм підходить роль «пожежних» - людей, які
помічають наближення кризи і адекватно реагують на нього. Їм подобається робота,
що дозволяє застосуй ть раніше набуті навички. Для багатьох з них привабливою є
робота, що носить екстремальний характер, пов'язана з ризиком (наприклад, служба
в правоохоронних органах)
NT - «концептуалізм» (Прометей)
Концептуалісти незалежні, володіють тягою до знань, висувають високі вимоги як до
себе, так і до інших. Здатні побачити різні грані проблеми і різні підходи до її
вирішення. Виявляються на висоті там, де мова заходить про перспективи, коли
требуетс я осмислення труднощів або вироблення шляхів вирішення реальних або
гіпотетичних завдань. Їх можна назвати «архітекторами змін»: вони створюють власні
концепції і розробляють стратегії змін в організації. Вони успішні в стратегічному
плануванні , створенні систем
Продовження таблиці 2.4.5
Концептуалісти мають широкий кругозір, вони здатні бути новаторами. Добре
вникають в складні теоретичні ідеї, здатні розробляти концепції, стратегії, методи. Їм
подобається мати справу з викликом. Їх кращі сторони: дотепність, впевненість, уява
Оточуючим буває важко їх зрозуміти. Їм властива сліпота до важливих деталей. Їм
буває притаманний глибоко скептичний погляд на світ, і вони схильні кидати виклик
встановленим правилам, традиціям. У них трапляються труднощі у взаєминах з
владою. Часто концептуалісти не бачать, як їх ідеї впливають на інших. Вони часом не
надають значення гармонії відносин і не звертають належної уваги проблема м,
пов'язаним з почуттями. Здатні повністю віддатися конкуренції і проігнорувати
пропозицію або проект, якщо у Зімніть в своєму майбутньому тріумфі. Їх відрізняють
самовпевненість, відстороненість, схильність перебувати в світі, створеному ними
самими

Робота, редоставляющая можливість автономії, різноманітна, що вимагає
інтелектуальних зусиль, генерації ідей, що дозволяє контактувати з високими
професіоналами, компетентними колегами і підлеглими. Для багатьох має значення
владу. Часто становятс я менеджерами, викладачами, проявляють себе в науці
NF - «ідеалісти» (Аполлон)
Ідеалістам властиві постійна турбота про особистісне зростання, прагнення до
розуміння самих себе і інших людей. Вони схильні до духовного філософствування. Їм
цікавий потенціал людини, і вони прагнуть допомагати іншим в їх зростанні і
розвитку, отримуючи від цьог про велике задоволення. Для них природно
зосереджувати увагу на потребах тих, хто пов'язаний з ними по роботі: підлеглих,
колег, клієнтів і т. Д. У них часто виявляються прекрасні комунікативні здібності.
Можуть стати каталізатором пози тивних змін
Уміють оптимальним про разом використовувати сильні сторони оточуючих,
заохотять їх до максимального розкриття своїх можливостей. Незамінні при
вирішенні конфліктів, можуть сприяти ефективній роботі команди і допомагають
людям відчувати задоволення від своєї роботи і самі х себе. Їх кращі якості сприйнятливість і доступність. У цих областях вони знаходять незаперечний авторитет
Схильні приймати рішення, виходячи з особистих уподобань. Їм нелегко зберігати
об'єктивність. Вони приймають близько до серця чужі проблеми і в результаті
ризикують в них потонути. Іноді вони бувають недостатньо практичними. Не завжди
досягають успіху в підтримці дисципліни, надто критичні по відношенню до себе і
недостатньо - по відношенню до інших. Вони схильні до зміни настроїв,
непередбачувані і надмірно емоційні
Робота, що дозволяє відчути власну значимість, що не рутинна і не зводиться до
простого виконання доручень. Ідеалісти цінують гармонію і відчувають себе
незатишно в атмосфері конкуренції або розбіжностей. Для них краще підходять
організації демократичний ського типу, де в прийнятті рішень беруть участь
співробітники всіх рівнів. Ідеалісти тяжіють до колективам, в яких превалюють
людські цінності, до занять, які дозволяють їм реалізувати їх тягу до допомоги
ближнім. Нерідко вони знаходять себе в роботі, пов'язаної з управлінням
персоналом, викладанні, консультуванні, а також у громадській діяльності

Людина краще освоює ті види діяльності, які дозволяють реалізувати якості, що входять до його індекс
Майерс-Бріггс.
П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер описали особливості професійної діяльності, які сприяють високому рівню
успішності та уд овлетворенності працею для кожного з індексів, а також виявили найбільш популярні сфери
діяльності і професії для всіх ти пов особистості (додаток 4). Слід врахувати, що дослідження даних авторів було
проведено на північноамериканської вибірці і предла гаемая ними класифікація сфер діяльності нетрадиційна.
Разом з тим надані дані дають загальне уявлення про те, до яких сфер діяльності мають схильність
представники всіх особистісних типів.
Для більшості професій можна визна лити «профілюючі типи» особистості. Однак будь-яка професія
передбачає різноманітність видів діяльності і дозволяє створити бл агопріятную нішу для представників
більшості типів особистості. Прикладом може служити упНайбільш популярні напра тичних в галузі управління
персоналом для представників різних типів особистості
ESTJ

Професійна підготовка, охорона праці, техніка безпеки

ISTJ

Наукова організація праці, аналітична діяльність, викладання

ESFJ

Відносини з клієнтами, трудові ресурси, професійна підготовка

ISFJ

Викладання спеціальних дис ціплін, професійна орієнтація, професійна реабілітація

ESTP

Професійна підготовка

ISTP

виробнича фізкультура

ESFP

Розробка комп'ютерних освітніх програм, регулювання трудових відносин, трудові
ресурси

ISFP

Професійна підготовка

ENTP

Консультування, підбір кадрів, розробка систем управління персоналом

INTP

Консультування, управлінські стратегії

ENTJ

Консультування, динаміка трудових ресурсів, освіту, трудові відносини, командна
робота

INTJ

Стратегічне планування

ENFP

Розвиток трудових ресурсів, профорієнтація, підбір кадрів

INFP

Наставництво, кадрова політика, формування команди і вирішення конфліктів,
консультування звільняються і безробітних, трудові відносини

ENFJ

Професійна орієнтація, консультування безробітних, професійна реабілітація, підбір
кадрів, освітні програми

INFJ

Професійна орієнтація, освітні програми, консультування безробітних, організаційний
розвиток, динамік а трудових ресурсів

равление персоналом. За даними П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер, ця сфера популярна у представників всіх типів
особистості, але люди з різними індексами Майерс-Бріггс воліють різні напрямки діяльності. Кожен тип л
ічность володіє так званої «ієрархією функцій». Всього функцій чотири: домінантна, допоміжна, третя і четверта.
Домінантна функція є найважливішою характеристикою типу. На другому місці за нею стоїть допоміжна
функція. Домінантна і допоміжна функції пов'язані з наступними якостями: S, N, F, T (друга і третя позиції в
індексі Майерс-Бріггс). Домінантна і допоміжна функції відображають способи отримання інформації та
прийняття рішень. Третя функція - протилежних жна допоміжної, а четверта - протилежна домінантною (це
найслабша сторона особистості). Людина найбільш успішний і найбільшою мірою задоволений своєю
професійною діяльністю, якщо ця діяльність дозволяє виявляти домінантну і вс помогательную функції. Якщо ж
діяльність вимагає прояви переважно третьої і четвертої функції, то зазвичай виникають проблеми.
ієрархія функцій
ISTJ
1. S (домінантна)
2. T (допоміжна)
3. F
4. N

ISFJ
1. S (домінантна)
2. F (допоміжна)
3. T
4. N

INFJ
1. N (домінантна)
2. F (допоміжна)
3. T
4. S

INTJ
1. N (домінантна)
2. T (допоміжна)
3. F
4. S

ISTP
1. T (домінантна)
2. S (допоміжна)
3. N
4. F

ISFP
1. F (домінантна)
2. S (допоміжна)
3. N
4. T

INFP
1. F (домінантна)
2. N (допоміжна)
3. S
4. T

INTP
1. T (домінантна)
2. N (допоміжна)
3. S
4. F

ESTP
1. S (домінантна)
2. T (допоміжна)
3. F
4. N

ESFP
1. S (домінантна)
2. F (допоміжна)
3. T
4. N

ENFP
1. N (домінантна)
2. F (допоміжна)
3. T
4. S

ENTP
1. N (домінантна)
2. T (допоміжна)
3. F
4. S

ESTJ
1. T (домінантна)
2. S (допоміжна)
3. N
4. F

ES FJ
1. F (домінантна)
2. S (допоміжна)
3. N
4. T

ENFJ
1. F (домінантна)
2. N (допоміжна)
3. S
4. T

ENTJ
1. T (домінантна)
2. N (допоміжна)
3. S
4. F

При плануванні кар'єри слід враховувати, що тип особистості, хоча і зберігається протягом усього життя
людини, але схильний до розвитку .
Розвиток типу
0-6 років

6-12 років

12-25 років

25-50 років

Старше 50 років

домінантна
функція

Допоміжна
функція

третя функція

четверта функція

Як відзначають П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер, тип особистості важко визна ділити до 6-річного віку, т. К. У
дитини недостатньо розвинена мова. У віці 6 років домінантна функція починає проявлятися в повній мірі. Для
здорового розвитку дитини дуже важливо, щоб його батьки і вихователі заохочували застосування домінантною
ф ункції. Якщо ж домінантна функція пригнічується, то згодом людина виявляється нездатним покладатися на
свої природні якості.
Приблизно в 12 років актуалізується допоміжна функція. У віці 25 років людина явно проявляє себе як носи
тель певного особистісного типу. Але на цьому особистісний розвиток не закінчується.
Після 25 років починає розвиватися третя функція. У більшості людей вона остаточно складається до 40
років або пізніше. П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер вважають актуалізації ію цієї функції одним з пояснень кризи
середнього віку, пов'язаного з переоцінкою цінностей. На цьому етапі планування кар'єри вимагає особливої

уваги. Найчастіше, спираючись на нову систему цінностей і нові особистісні якості, в цьому віці челов ек
виявляється здатним почати нову кар'єру, істотно відрізняється від попередньої. Іноді розвиток третьої функції
переживається як криза, іноді непогані інтереси виникають поступово. Розвиток третьої функції може
реалізуватися не в професійній сфер е, а в інший, наприклад, в хобі.
На більш пізньому віковому етапі (старше 50 років) починає розвиватися четверта, раніше найслабша,
функція. Планування кар'єри на даному етапі також дуже важливо. При цьому особливу увагу слід приділяти
свідомим у сіліям, спрямованим на реалізацію четвертої функції.
Якщо розвиток типу йшло успішно, то в зрілому віці людина стає здатним ефективно використовувати всі
чотири функції.
Таким чином, типологія особистості Майерс-Бріггс надає при планірова ванні кар'єри такі можливості:
- дозволяє визначити основні характеристики професійної діяльності, сприяє максимальної самореалізації
людини на різних етапах кар'єри (а не тільки на самих ранніх);
- допомагає здійснити вибір конкретної діяльності, професії;
- допомагає виявити психологічні причини незадоволеності кар'єрою і проблем кар'єрного розвитку;
- дозволяє розробити рекомендації щодо оптимізації наявної професійної діяльності з метою підвищення
кар'єрних успішності.
Грунтуючись на типології особистості Майерс-Бріггс, при плануванні кар'єри людини важливо враховувати
наступне:
- кожен з індексів Майерс-Бріггс передбачає досить широкі можливості для вибору типу і шляхів розвитку
кар'єри;
- при прийнятті рішень щодо вибору місця роботи слід име ть на увазі не тільки зміст професійної діяльності,
але також організаційні та міжособистісні фактори (особливості організаційної культури, стилю керівництва,
режим праці і т. П.);
- в тому випадку, якщо вже обрана діяльність не в підлогу іншої мері зі відповідає особистісним якостям
співробітника, але з тих чи інших причин від неї не можна відмовитися, можливо передбачити заходи її
коригування (найчастіше впливу схильні міжособистісні відносини, умови праці, допустимо зміна частки
творчого комп онента, ступеня невизначеності завдань і т. п.);
- слід враховувати особливості особистісного розвитку (розвитку індексу Майерс-Бріггс), особливо на етапах
середини кар'єри і планування «третьої» кар'єри.
І. Майерс-Бріггс раз працювала діагностичну методику - індикатор типів особистості Майерс-Бріггс (MBTI). В
даний час використовується кілька опитувальників, що представляють собою модифікації даної методики. У
додатку 5 представлений варіант Тарту.
В індивід сексуальної характеристи ках, що розробляються при плануванні кар'єри, доцільно враховувати не
тільки те, які якості і функції домінують, але і ступінь вираженості особистісних якостей, що входять в індекс.
Крім того, корисно співвідносити результати діагнос тики індексу Майерс- Бріггс з даними діагностики інших
особистісних якостей, зокрема, особливостей мотиваційно-потребової сфери і кар'єрних орієнтацій.
2.4.2. Структура мотиваційно-потребностной сфери
Різні види кар'єри дозволяють задовольняти р азлічних потреби людини. Тому при плануванні кар'єри
доцільно враховувати особливості мотиваційно-потребової сфери співробітників.
Кар'єра повинна створювати умови для задоволення домінуючих потреб.
Для діагностики мотиваційно-п отребностной сфери і Користуйтесь різні методики. Зокрема, методика
«Діагностика особистісних і групових базових потреб» (додаток 6) дозволяє визначити значимість мотивів,
представлених в теорії А. Маслоу: матеріальних, в безпеки, соц іального, в повазі (визнання) та самоактуалізації.
Методика «Оцінка мотивації організаційної поведінки» (додаток 7) призначена для оцінки значущості факторівгігіентістов і факторів-мотиваторів по Ф. Герцбергу.
Для вирішення завдань планування Карье ри і прогнозування її успішності велике значення має
порівняльний аналіз вираженості мотивації досягнення і мотивації уникнення невдач. При цьому можна
користуватися методиками Т. Елерса (додаток 8). Переважання мотивації досягнень над мотивом з бігання
невдач являе ться важливою умовою успішності кар'єри.
Для діагностики структури трудової мотивації особливий інтерес представляє методика В. Е. Мільмана
(додаток 9).
Згідно В. Е. Мільманом, в структурі особистості працівника можна виділити два види мо тіваціі: Чиніть льну
(робочу спрямованість) і споживчу (Гуртожиткові спрямованість). Продуктивна мотивація є творчою, сприяє
створенню суспільно значущих матеріальних і духовних цінностей. Споживча мотивація на правлю на удовлетв

Орен потреб в життєзабезпеченні та самозбереженні, отримання необхідних умов комфорту і гарантій безпеки,
забезпечення самооцінки, статусу і впливу як основ існування і розвитку особистості в суспільстві.
До основних мотив ам В. Е. Мільман отн Осіта: підтримка життєзабезпечення, комфорт, соціальний статус,
спілкування, загальну активність, творчу активність, суспільну корисність. Можна оцінити їх значимість для
людини ( «ідеальне» стан мотиву) і ступінь удовлетвореннос ти ( «реальне» відбутися яние мотиву) в
житейській і робочої сферах. Крім того, оцінюється спрямованість особистості на емоційні переживання
стенической і астенічного типу, а також стеніческій / астенічний тип переживання і поведінки в ситуації фруст
рації.
2.4.3. Ділові якості
При плануванні індивідуальної кар'єри важливо враховувати ділові та особисті якості співробітника, які
розглядаються як найважливіший ресурс розвитку кар'єри.
При цьому особлива увага зазвичай приділяється організаторським і комун ікатівним якостям. Для
діагностики таких якостей можна використовувати методику Л. П. Калінінського (додаток 10). Вона дозволяє
оцінити вираженість десяти якостей[73] . Ступінь вираженості кожного якості ділиться на адаптивну і конфліктну
(надмірну, ве дущую до проблем) з они:
1. Спрямованість . Адаптивна поведінка - прагнення до підвищення свого інтелекту і кругозору, до
мобілізації спільних зусиль людей на досягнення загальних цілей колективу (101-105) [74] . Змістовність і
різноманіття потреб і інт єресі при сосредото ченности на громадських, колективістських метою діяльності.
Здатність працювати колективно і для колективу (51-55).
Конфліктна зона : тенденція до виходу за рамки групових інтересів (1-5).
2. Діловитість . Адаптивна поведінка - стрем ление до підвищення де лових і організаторських якостей
(106-110). Впевненість, відповідальність за свої рішення. Прояв функцій зовнішнього контролю, власної
організації діяльності (56-60).
Конфліктна зона : прояв ділової активності в сфері руковод ства людьми. Способн ость йти на ризик заради
досягнення поставлених цілей (6-10).
3. Домінування . Адаптивна поведінка - прагнення до лідерства (111-115), владність (61-65). Експансія
влади. Бажання мати вагу в очах інших. Бажання розпоряджатися, мати у поспіх, зневажаючи чужі бажання і
волю. Мотиви боротьби, завоювання. Марнославство. Лідер авторитарного типу.
Конфліктна зона : деспотичность (11-15). Надмірне прагнення підкоряти собі інших людей. Діє грубо
заради досягнення своєї мети. Боротьба, виявлю ення агресії.
4. Впевненість в собі . Адаптивна поведінка - самоповага (116120), самолюбство (66-70). Переконаний у
власних силах, сподівається на себе. Прагне створити гарну думку про себе у оточуючих в силу підвищеного
почуття власної гідності. Чес толюбів, жадає відо стності, прагне до почесного становища. Лідер авторитарного
типу.
Конфліктна зона : себелюбство (16-20). Ревниво ставиться до успіхів і благополуччя інших людей.
Егоїстичний раціоналізм (діловитість по відношенню до всього, що може пр інесті благополуччя особисто йому,
активний вибір корисного для себе) і своєрідна дипломатія (поступки, якщо це дає позитивний для нього
результат, і опір, якщо це загрожує особистого комфорту і спокою).
5. Вимогливість, жорстокість. Адаптивна поведінка - требо вательность (121-125), жорсткість (71-75). Сила
волі, рішуча і категорична форма прохань. Наполегливість в досягненні мети будь-якими засобами. Відкрито,
прямолінійний, дратівливий. Якщо зустрічає зі опір, проявляє агресію, недружелюбність, гнів. Лідер
авторитарного типу.
Конфліктна зона : непримиренність (21-25). Чи не йде на поступки і кому промісси. Упертий з принципу.
Відсутність емпатії. Садистські тенденції - прагнення позлословити про будь-кого у того за спиною, відчуваючи
при цьому задоволення.
6. Упертість, млостей атівізм. Адаптивна поведінка - упертість (126130), скептицизм (76-80). Неуступчівос
ть, незговірливість, сумнів, скептично-недовірливе ставлення. Прагне домогтися свого, відстоює свою позицію.
Оборона в стосунках з лідерами, опозиція. Чинить опір будь-якого впливу.
Конфліктна зона : негативізм (26-30). Крайня непоступливість. Прагнення домогтися свого всупереч
необхідності, здоровому глузду. Активно протидіє всякому втручанню ззовні. Таємне марнославство, мстивість,
ревнощі, підозрілість, образливість, самодурство.
7. Поступливість. Адаптивна поведінка - поступливість ь (131-135), лагідність (81-85). Зговірливість,
готовність поступитися без спору. Прагнення добровільно відмовитися на користь іншого. Погоджується і
підкоряється, перестає пручатися думку, впливу, установкам без будь-якого натиску. Надає можливість до мунебудь просунутися в чому-небудь раніше себе. Схильний до компромісів і послабленням. Покірний,
незлобивий, сумирний.

Конфліктна зона : пасивна підпорядкованість (31-35). Самобичування, безініціативність, боязкість.
Мимовільне наслідування, несвідома, без тчетная залежність від кого-небудь або чого-небудь. Легко піддається
впливу інших. Можливі прояви відчуття провини і неповноцінності (гіпертрофована боязкість, сором'язливість,
приниженість, збиткова самооцінка, соціальна непристосованість).
8. Завісімос ть . Адаптивна поведінка - послух (136- 140), невпевненість у собі (86-90). Коливний,
несамостійний, хто має сумнів у своїх силах і можливостях. Слухняний, схильний до наслідування. Віддає
перевагу підкорятися іншим, чужій волі за відсутності самост оятельності, свободи.
Конфліктна зона : залежність (36-40). Пошук опіки, допомоги сильних осіб, керівництва. Некритичне
слідування зразкам, апеляція до авторитетів. Соціальна незрілість. Людина ведений, легко піддається зовнішнім
впливам інших.
9. Псі хологіческій такт. Адаптивна поведінка - тактовність (141145), чуйність (91-95). У взаємовідносинах з
людьми виражено почуття міри і такту. Швидко встановлює міру впливу, вплив і контакт з іншими людьми,
виходячи з їх індивідуальних особливостей й. Швидко знаходить потрібний тон, меткий при першому
знайомстві, контактах. Вміє оцінити обстановку і пристосуватися до неї. Сприяє благополуччю інших. Активно
співпрацює з лідером, товариський і ужівчів. Природне в зверненні. Може бути лідером демок ратіческая типу,
тактично гнучким.
Конфліктна зона : м'якість (41-45). Зайва м'якість, поблажливість поєднується з деякими відтінками
конформізму (орієнтація на думку оточуючих, пошук соціального схвалення).
10. Чуйність . Адаптивна поведінка - чуйність (146-150), безкорисливість (96-100). Легко відгукується на чужі
потреби, готовий допомогти. Чутливий до поведінки інших. Вміє співпереживати. Чи не прагне до особистої
вигоди. Притаманні самовіддача, безкорисливість. Опіка над слабкими і беззахисними. Совісний,
великодушний. Може бути лідером демократичного типу з альтруїстичної спрямованістю.
Конфліктна зона : жертовність (46-50). Поблажливий до інших до готовності безкорисливо жертвувати
своїми інтересами.
2.4.4. Сфери і етапи професіоналізації, сі туации вибору професії
При плануванні кар'єри доцільно враховувати бажані сфери професіоналізації, а також етапи
професіоналізації людини і ситуації вибору професії (кар'єри).
сфери професіоналізації
Основні сфери професіоналізації оп ісани Е. А. Клімовим.
Всі види діяльності Е. А. Климов розділив на п'ять типів з предметів праці[75] :
• Тип П - «ЛЮДИНА-ПРИРОДА», провідний предмет праці - рослини, тварини, мікроорганізми.
• Тип Т - «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА», провідний предмет праці - технічні системи, речові об'єкти, матеріали, види
енергії.
• Тип Ч - «людина-« ЛЮДИНА », провідний предмет праці - люди, групи, колективи, спільності людей.
• Тип 3 - «ЛЮДИНА-ЗНАК», провідний предмет праці та - умовні знаки, цифри, коди, природні та штучні
мови.
• Тип X - «ЛЮДИНА-МИСТЕЦЬКИЙ ОБРАЗ», провідний предмет праці - художні образи, умови їх
побудови.
Крім того, кожен тип діяльності підрозділяється на три класи:
гностічес кі, що перетворюють і вишукувальні спеціальності (таблиця)[76]
Класи професій по Е. А. Климову
Найменування класів
професій
(Спеціальностей)

гностичні
спеціальності

перетворюють
спеціальності

вишукувальні
Спеціальності

Умовні позначення

Г

П

І

Особливості провідних Розпізнати,
цілей в кожному класі розрізнити,
професій
визначити,
розібратися,
перевірити

Перетворити,
обробити,
уперед
чить,
організувати,
вплинути, обслужити

Винайти,
придумати,
знайти
спільну
результат,
зразок,
варіант

ЛЮДИНА-ПРИРОДА

Рільники, тваринники Селекціонери в облас
ти
рослинництва
і
тваринництва

приймальники
продукції

ЛЮДИНА-ТЕХНІКА

КонтролериІнженери,
приймальники
верстатники,
готової продукції в монтажники
промисловості,
товарознавці

водії, Конструктори,
закрійники

ЛЮДИНА-ЛЮДИНА

Інспектори, слідчі

Менеджери,
Працівники
служб
брокери, викладачі, наукової
організації
екскурсоводи
праці

ЛЮДИНА-ЗНАК

коректори

Бухгалтери,
оператори ЕОМ

Програмісти,
науковці

гравери, Модельєри, квітникаріЛЮДИНА-МИСТЕЦЬКИЙ Контролери-прийом Малярі,
ОБРАЗ
щики малярних і художники-офордекоратори,
мітел, скульптори,
шпалерних робіт
художники,
ювеліри
композитори,
письменники

Е. А. Климов виділив також вісім основних факторів вибору професії [77] .
,

Кожна людина має схильність до визначених сфер професіоналізації. Для визначення цієї схильності Е. А.
Клімовим розроблений диференційно-діагностичний опитувальний і до (Додаток 11). Методика знайшла
широке застосування у вітчизняній практиці профорієнтаційної роботи. Вона використовується переважно на
ранніх етапах кар'єрного процесу.
Фази розвитку професіонала
При плануванні кар'єри слід також враховувати лог Іку процесу професіоналізації. Це особливо важливо,
коли планування кар'єри здійснюється не на початкових етапах кар'єрного процесу.
Прийнято розрізняти наступні фази розвитку пр офессіонала[78] :
• оптант (фаза оптиці). Людина зайнятий питаннями вибору або вимушеної зміни професії;
• адепт (фаза адепта). Це людина, вже здійснив вибір професії і освоює її. Залежно від складності
освоюваної діяльності дана фаза може тривати від неско лькіх років до декількох хвилин
(Наприклад, простий інструктаж);
• адаптантов (фаза адаптації). Молодий фахівець, що входить в трудовий колектив і освоює діяльність на
конкретному робочому місці;
• інтернал (фаза інтернала). Про питний працівник, який любить з ше справу і може цілком самостійно, все
більш надійно і успішно, справлятися з основними професійними функціями, його майстерність визнано
колегами;
• майстер (триваюча фаза майстерності). Працівник може вирішувати і прості, і найважчі профессио нальні
завдання, з якими справляються не всі його колеги;
• авторитет (фаза авторитету). Майстер своєї справи, добре відомий в своєму професійному
співтоваристві і навіть за його межами (у галузі, в країні). Має ті чи інші високі формальні показники кваліфікації,
нагороди;
• наставник (фаза наставництва). Авторитетний майстер своєї справи, що має послідовників, учнів.
Основні ситуації вибору професії (кар'єри)
В організаціях фахівці з управління персоналом найчастіше мають справу з співробітниками, вже здійснили
вибір професії і які отримали професійну освіту. У цій ситуац ії важливо знати, як був зроблений вибір.
Можна виділити наступні основні ситуації вибору[79] :
Ситуації вибору професії
1. Традиція

Питання про вибір практично не виникало в силу традиції, звичаїв

2. Випадок

Вибір стався випадково, через якого-небудь події

3. Борг

Вибір професії пов'язаний з поданням про борг, про свою місію, покликання
чи зобов'язання перед людьми

4. Цільовий
вибір

Вибір пов'язаний зі свідомим визначенням цілей професійної діяльності,
аналізом власних інтересів, схильні остей, реальних проблем і шляхів їх
вирішення

Найбільш повну самореалізацію особистості забезпечує тільки цільової вибір. Поет ому на етапі постановки
кар'єрних цілей важливо створювати умови саме для такого вибору.
Якщо попередній вибір кар'єрного шляху був здійснений в ситуаци ях 1-3, важливо проаналізувати, якою
мірою він відповідає особистим потребам і схильностям самого співробітника. Якщо виявлено невідповідність,
доцільно переформулювати кар'єрні цілі, розглянути можливість зміни виду кар'єри.
2.4.5. Карье рние орієнтації особистості
Вибір типу кар'єри необхідно здійснювати відповідно до кар'єрними орієнтаціями співробітників.
Кар'єрні орієнтації - це базові соціальні установки, що відображають значущість кар'єри дл я людини і
бажаний їм тип кар'єри. До ак соціальні установки, кар'єрні орієнтації відображають готовність індивіда
реалізувати той чи інший кар'єрний шлях.
З типологій кар'єрних орієнтацій у вітчизняній практиці управління персоналом найбільш широко відомі дві:
Б. Деррі і Е. Шейна. Б. Дерр виділив п'ять типів кар'єрних орієнтацій[80] :
1. Просування по службі . При даній орієнтації працівникові властиве прагнення до досить швидкому
просуванню в посадовій ієрархії або статусної системі. Орієнтація просування по службі тісно пов'язана з
посилений ием впливу на оточуючих і розвиненими лідерськими рисами. Кожне наступне підвищення повинно
обов'язково зв'язуватися з ростом соціального престижу і фінансовим зростанням. В іншому випадку кар'єрний
ріст не буде сприйматися як такий. Умовою бистрог про просування по службі є робота у великій організації або
значущою професійної асоціації. Найбільш часто службова кар'єрна орієнтація зустрічається серед менеджерів,
що володіють високою «пробивний» силою, що цінують свій соціальний статус і серед професіоналів високого
рівня (швидше за організаторів науки, ніж власне вчених).
2. Прагнення до незалежності (волі) . Ідеалом для людини, що будує стратегію своєї поведінки на цій
установці, є досягнення особистої авт Оном, створення влас ного «простору», що забезпечує необхідну кількість
«ступенів свободи» при мінімальному контролі з боку керівництва і відповідальності за результат своєї
діяльності. Таким людям не подобається бути пов'язаним чужим діловим процесом, нормами і пра вилами
колективної діяльності. Вони дуже працездатні, активні як професіонали або дрібні бізнесмени, але більша
частина їх активності витрачається на забезпечення вільної і незалежної діяльності під самоконтролем. Для них
важливі цікава і захоплюючий ьная робота, але індивідуальна свобода є необхідною умовою такої роботи і її
вищою метою. Особистості даного типу відрізняються високим рівнем гнучкості, емоційністю і інтуїцією.
3. Прагнення до безпеки властиво працівникам з почуттям устойч вербою приналежності до організації,
необхідності відчуття загального порядку і стабільності. Найчастіше - це акуратні виконавці, які роблять кар'єру
за рахунок лояльної позиції до керівництва, відданості і готовності виконувати важку і копітку роботу. У від вет
на це вони повинні бути впевнені в довгостроковій зайнятості, гарне фінансове становище і високу оцінку своєї
діяльності з боку керівника. Просування по службі для таких працівників - це символ соціальної цінності і
спроможності. При загальних сприятливих умовах їх відносини з колегами і керівництвом характеризуються
взаємною повагою і лояльністю. Умовою реалізації прагнення до безпеки є робота у великій та стабільній
організації. Співробітникам, орієнтованим на безпеку, властивий пошук надійного робочого місця, високих
доходів і високої оцінки з боку керівництва.
4. Прагнення до професіоналізму - створення кар'єри за рахунок професійного зростання. Для таких
співробітників важливо, щоб про процес роботи носив захоплюючий ха рактер, був зухвалим і захоплюючим
(емоційним). Вони часто шукають залучення, хоча і не прямо, в епіцентри діяльності, творчості. Їм властиві
вчинки «авантюрного» характеру, вони також не люблять обмежень у діяльності і насилу отде ляють свою
особистість від роботи. Вони можуть бути здатними технологами, раціоналізаторами, підприємцями, схильними
до естетичної діяльності. Творчість, цікава і захоплююча робота є основним фактором їх кар'єрного
просування.
5. Прагнення до рівноваги - досягнення балансу між роботою, відносинами і саморозвитком. Дана
орієнтація потребує суттєвого гнучкості. Подібні співробітники вміють відокремлювати свою особистість від
роботи і прагнути до гармонії. Часто це можуть бути «географічно» прив'язі нниє особистості (довге життя на
одному місці, робота, дача, що встановилися взаємини з людьми і т. П.). У цю ж категорію можуть потрапляти і
люди, орієнтовані на професійний розвиток.
Найбільшою популярністю в даний час користується типологія кар'єрних орієнтацій Е. Шейна. Цей автор
виділив вісім основних кар'єрних орієнтацій[81] :

1. Професійна компетентність . Ця орієнтація пов'язана з наявністю здібностей в певній галузі. Людина з
такою орієнтацією хоче бути майстром своєї справи, про н буває особливо щасливий, коли досягає успіху в
професійній сфері, але швидко втрачає інтерес до роботи, яка не дозволяє розвивати свої здібності. Одночасно
така людина шукає визнання своїх талантів, що має виражатися в статусі, відповід ветствующим його
майстерності. Він готовий керувати іншими в межах своєї компетентності, але управління не представляє для
нього особливого інтересу. Тому багато хто з цієї категорії відкидають роботу менеджера. Зазвичай це
найчисленніша група в большинст ве організацій, що забезпечує прийняття компетентних рішень.
2. Менеджмент . В даному випадку першорядне значення має орієнтація особистості на інтеграцію зусиль
інших людей, прийняття відповідальності за кінцевий результат діяльності групи співробітників мул і організації
в цілому. Така робота вимагає навичок міжособистісного і групового спілкування, емоційної врівноваженості,
щоб нести тягар відповідальності і влади. Людина з кар'єрних орієнтацією на менеджмент буде вважати, що не
досяг вершин своєї кар ьери, поки не займе посаду, на якій зможе управляти різними сторонами діяльності
підприємства / організації: фінансами, маркетингом, виробництвом продукції, розробками, продажами. З віком
і досвідом роботи ця кар'єрна орієнтація проявляетс я сильніше.
3. Автономія . Первинна турбота особистості з такою орієнтацією - звільнення від організаційних правил,
приписів і обмежень. Яскраво виражена потреба все робити по-своєму: самому вирішувати коли, над чим і
скільки працювати. Така людина не хоче підкорятися правилам організації (робоче місце, час, формений одяг).
Звичайно, кожна людина в деякій мірі потребує автономії, однак, якщо така орієнтація виражена сильно, то
особистість готова відмовитися від просування по службі або від один їх можливостей заради збереження своєї
незалежності. Така людина може працювати в організації, яка забезпечує достатній ступінь свободи, але не
буде відчувати серйозних зобов'язань або відданості організації і буде відкидати будь-які спроби ог ранічіть
його автономію.
4. Стабільність . Ця кар'єрна орієнтація обумовлена потребою в безпеці і стабільності, бажанням, щоб
майбутні життєві події були передбачувані. Розрізняють два типи стабільності: стабільність місця роботи і
стабільність ме ста проживання. Стабільність місця роботи має на увазі пошук роботи в такій організації, яка
забезпечує певний термін служби, має хорошу репутацію (не звільняти співробітників), піклується про своїх
працівників після звільнення і, виглядає більш над ежной в своїй галузі. Людина з такою орієнтацією (його часто
називають «людиною організації») відповідальність за управління кар'єрою перекладає на наймача. Він буде
здійснювати будь-які географічні пересування, якщо того зажадає компанія. Ч еловек другого типу,
орієнтований на стабільність місця проживання , пов'язує себе з географічним регіоном, «пускаючи коріння» в
певному місці, вкладаючи заощадження в свій будинок, і змінюючи роботу або організацію тільки тоді, коли це
запобігає його «зривання з місця». Люди, орієнтовані на стабільність, можуть бути талановитими і займати
високі посади в організації, але, вважаючи за краще стабільну роботу і життя, вони відмовляться від
підвищення, якщо воно загрожує ризиком і тимчасовими незручностями, навіть в с лучае широко відкриваються
зростання.
5. Служіння . Основними цінностями при даній орієнтації є «робота з людьми», «служіння людству»,
«бажання зробити світ кращим» і т. Д. Людина з такою орієнтацією прагне продовжувати працювати в цьому на
правлінні, навіть якщо йому доводиться міняти місце роботи. Він не буде працювати в організації, яка ворожа
його цілям і цінностям, і відмовиться від просування або переведення на іншу роботу, якщо це не дозволить
йому реалізувати головні цінності життя. Люд і з такою кар'єрною орієнтацією найчастіше працюють в області
охорони навколишнього середовища, перевірки якості продуктів і товарів та т. П.
6. Виклик . Основні цінності при орієнтації даного типу - конкуренція, перемога над друг ними, подолання
перешкод, рішення тр удних завдань. Соціальна ситуація найчастіше розглядається з позиції виграшу програшу. Процес боротьби і перемога важливіші для людини, ніж конкретна область діяльності або
кваліфікація. Наприклад, торговий агент може розглядати кожен контракт з покупцем як гру, яку треба виграти.
Новизна, різноманітність і виклик мають для людей з такою орієнтацією дуже велику цінність, і, якщо все йде
занадто просто, їм стає нудно.
7. Інтеграція стилів життя . Людина орієнтований на те, щоб в жи зни було все збалансовано, він не хоче,
щоб домінувала тільки сім'я, або тільки робота, або тільки саморозвиток. Він прагне, щоб усе було
збалансовано.
8. Предпринимат ельство . Людина з такою кар'єрною орієнтацією прагне долати пре перешкоджає,
готовий до ризику. Він не бажає працювати на інших, а хоче мати свою марку, свою справу, своє фінансове
багатство. Причому це не завжди творча людина, для нього головне - створити справу, концепцію або
організацію, побудувати її так, щоб це було продовженням його самого, вкласти туди душу. Підприємець буде
продовжувати свою справу, навіть якщо спочатку він буде терпіти невдачі і йому доведеться серйозно
ризикувати.
Ці дві класифікації не суперечать один одному, але типологія Е. Шейна представляється бол її повної і
логічною

Зіставлення типологій кар'єрних орієнтацій
типологія Деррі

Типологія Е. Шейна
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автономія

Прагнення до безпеки

стабільність роботи
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професійна компетентність

Прагнення до рівноваги

Інтеграція стилів життя
Стабільність місця проживання
служіння
виклик
підприємництво

Е. Шейном розроблена методика діагностики кар'єрних орієнтацій «Якір кар'єри», яка представлена в
додатку 12.
2.4.6. особливості поколінь
Планування кар'єри вимагає врахування вікових особливостей. В останні роки все більш поширеним, в тому
числі в нашій країні, стає підхід з позиції теорії поколінь.
Теорія поколінь була розроблена американськими вченими Нейлом Хоув і Уілья мом Штраусом в 1991 році.
Покоління - це група людей, народжених в певний період і зазнавали вплив одних і тих же подій (політичних,
економічних, соціальних, технологічних), вихованих в рамках певної сімейної моделі. Внаслідок того, що кожне
покоління виховується в різних соціально-економічних і політичних умовах, люди, що належать до різних
поколінь, є носіями відмінних цінностей. Сформовані в дитинстві цінності можуть змінюватися, проте для цього
дол жни статися дуже великі, значимі події в суспільстві й особистому житті людини. Зміна поколінь
здійснюється з періодичністю приблизно в 20 років. У сучасному населенні можна виділити наступні
покоління[82] .
1. «Тихе» (мовчазне) покоління - які народилися в 1923-1943 роках. Найбільш старше покоління з тих, хто
впливає на ринок праці. Це люди, які потрапили під вплив Великої депресії і Другої світової війни. Вони
консервативні і працьовиті. Все у них «як положено». Вони люблять, коли є чіткі правила, накази і є жорстка
ієрархія. Вони мають «більше чистоти, менше бажань» - ментальність і прагнуть ніколи не залазити в борги.
Вони вважають за краще повільний, поступовий прогрес з мінімізацією всяких ризиків.
2. Baby Boomers ( «Бебі бумери», «гучне покоління») - які народилися в 1943-1963 роках. Це поствоєнні
покоління, який сформувався під впливом освоєння космосу, ідеалістичних поглядів політиків, які борються за
свободи. Люди цього покоління з пристрастю підходять до роботи, головним мотивом для них яв ляется місія,
стратегія і бачення. Вони виступають за справедливість.
3. Покоління X (нове покоління). Народилися між 1963 і 1983 роками. Це покоління «падіння завіси».
Представники цього поко ління цінують різноманітність і гнучкість. Вони зневажають строгий кон троль,
вважаючи за краще свободу і зручне робоче місце. Вони люблять зміни і потребують них. Представники цього
покоління борються за баланс в житті: вони працюють для того, щоб жити, а не живуть, щоб працювати. Згідно з
дослідженнями, проведеними Мічиганського м університетом, 70% всіх починань в США відбулися завдяки
представникам даного покоління [83] .
4. Покоління Y (прикордонне покоління, діти міленіуму) - 19832003 роки народження . Його молоді
представники тільки входять в робочу середу. Вони цінують інновації і зміни. У Росії це покоління, яке зазнало
на собі розвал Радянського Союзу і будівництво нової держави. Вони живуть в еру безпрецедентного
різноманітності та відкритості між культурами. Вони самовпевнені і хочуть змінити світ.
5. Покоління Z (2003-20 23) , воно поки що не входить в область інтересу HR- фахівців, але в найближчому
майбутньому вони також увіллються в ринок праці.
У деяких джерелах[84] до покоління X відносять народилися між 1965 і 1979 роками, до покоління Y - які
народилися між 1979 і 1994 роками, а народилися після 1994 року називають поколінням I в честь Інтернету.
Відмінності в ціннісних орієнтаціях представників основних поколінь, що діють в даний час на ринку
праці[85] , представлені в таблиці.

Ціннісні орієнтації пок оленячий
«Тихе» покоління
відданість
Дотримання правил
Закон і порядок
Повага до посадового статусу
жертовність
підпорядкування
честь
терпіння
економність
релігійність

покоління X
зміни
вибір
Глобальна інформованість
Технічна грамотність
індивідуалізм
виживання
Навчання протягом усього життя
Пошук емоцій
прагматизм
Надія на себе
унісекс
рівноправність

«Бебі бумери»
ідеалізм
оптимізм
імідж
молодість
здоров'я
Робота
Орієнтація на команду
Особистісний ріст
Особисту винагороду і статус
залученість
відмінні характеристики
професіоналізм
Гендерна привабливість
Ностальгія і релігійність
покоління Y
зміни
оптимізм
товариськість
повага собі
різноманітність
підпорядкованість
негайне винагороду
Громадський обов'язок
мораль
досягнення
Професіоналізм в техніці

Оскільки представники різних поколінь орієнтовані на різняться цінності, вони виявляють специфічні
очікування до роботи та кар'єри. Керівники і фахівці п про управління персоналом повинні враховувати це при
плануванні кар'єри, вирішенні задач мотивації, підвищення лояльності персоналу, зниження плинності кадрів та
ін.
Грем Кодрингтон дає наступні рекомендації фахівцям з управління персоналом і профессиона льоном
навчання щодо роботи з різними поколіннями[86] :
мовчазна покоління
Це покоління вважає за краще обстановку добре структуровану і позбавлений ву всяких ризиків і несподіванок. Вони
конформісти, люблять логічність, послідовність і дисципліну. У роботі з ними краще грунтуватися на прецедентах,
використовуючи тільки очен ь добре перевірені і успішні методики і приклади.
Вони віддають перевагу класичному шкільний клас для занять і традиційні форми навчання. Вельми доречно, якщо фахівець
(викладач) сформулює певні правила поведінки на заході. Ці правила «мовчазні» з готовно стю вислухають і будуть їм
слідувати. Представники цього покоління не надто люблять неформальну обстановку і особливо насторожено ставляться до
проявів фамільярності. Вони не люблять сленг у мові і джинси в одязі. Не слід поспішати - це покоління вважає за краще
повільну ско кість проходження матеріалу. Слід дотримуватися плану, відходження від плану розцінюється як
непрофесіоналізм.
Найкращий варіант тренера (викладача, консультанта) для мовчазного покоління - це тренер-експерт. Повага до
виступаючого підвищується, якщо він розповість про свій професійний досвід і досягнення. Інший шлях завоювання
визнання в цьому середовищі - це визнання досвіду і досягнень цих людей, шанобливе ставлення до них.
Представники мовчазної покоління не люблять бути на виду. Вони не пр іветствуют різноманітні ігри та групові вправи,
особливо якщо група складена з представників різних вікових груп. Представники цього покоління, найбільш рідко з усіх,
будуть сперечатися або вступати в полеміку. Тому преподават ялина може бути в невіданні про ефективність навчання,
тренінгу, поки підсумкові анкети не зібрані і час не закінчився. Рішенням може бути отримання зворотного зв'язку від
учасників заходу під час перерв.
«Мовчазні» більш мотивовані на навчання, якщо цілі заходу пов'язую ться зі зростанням добробуту компанії.
Переважний стиль проведення заходу з навчання: прямолінійний, прогресивний, заснований на фактах, багатий на
інформацію, стабільний, впорядкований, неріскованнимі. Види активності, які найбільш ефективної але працюють з
представниками цього покоління: класична презентація матеріалу від початку до кінця. «Мовчун» вважають за краще
набувати навичок швидше приватно, ніж в групі. Якщо дозволяє бюджет, то навчання «один на один» - це найкраще
рішення, особливо якщо мова йде про нові технології.

Роздаткові матеріали для заходів повинні бути виконані у вигляді дайджесту. Слід уникати дрібних і нестандартних
шрифтів. Важливо ретельно перевірити матер іал на наявність граматичних і стилістичних помилок. Чи не слід ует очікувати,
що «мовчазні» завантажать матеріали з Інтернету. Навіть ті, хто вміють це робити, вважають за краще отримати матеріал в
паперовому вигляді.

Гучні покоління (бебі-бумери)
Бажана обстановка для проведення заходів з представниками галасливого поко ління - інтерактивна і не авторитарна.
Хоча вони і люблять слідувати передбачуваною лінії, вони охоче відгукуються на мозковий штурм, «латеральне мислення»,
«як зробили б ви», вправи на конкуренцію і т. П. Вони не лякаються фі зического контакту, а такж е можуть працювати в
малих групах. Вони добре ставляться до традиційної класній кімнаті, в якій можна проводити також командні вправи.
Ідеальний тренер (викладач) - це тренер-друг, з хорошими навичками фасилітатора. «Гучні» краще реагують на тренера
(спеціаліста), якщо він веде себе на рівних, як колега, який не виглядає неприступним. Багато з «гучних» обурюються або
ображаються, коли по відношенню до них використовується влада. «Гучні» орієнтовані на навчання, якщо вони вірять, що
нові навик і допоможуть їм знайти нові шляхи в досягненні успіху в роботі.
У представників цього покоління є потреба доводити свою значимість, що проявляється у відданості ра боті. Ця
відданість також проявляється в навчанні: вони оптимістичні, схильні шукати в ихід із ситуації самостійно, мотивовані
наявністю в їх житті ідеї або якогось духу. «Гучні» пробують все, люблять вирішувати проблеми і рухати все навколо себе.
Таким чином, краще зосередитися на особистих цілях учасників. Вмест е з тим представники данн ого покоління мають
тенденцію до інтеллектуалізірованію і часом забувають, що з знань треба отримати ще й навички. На заході, як правило,
присутні люди, які заявляють, що вони «все знають». Знати вони можуть дійсно про багато, але це стосується в основному
теорії. «Гучні» здебільшого сфокусовані на стратегії і баченні, ніж на конкретних діях і способах втілення. Робота над
практичними навичками найбільш цінна для представників даного покоління, незважаючи на їх нелюбов до публічного «
розбору польотів».
Роздатковий матеріал повинен бути зрозумілим. Як приклад можна взяти статтю з посиланнями. Зовні матеріали
повинні виглядати професійно і «блискуче».

Нове покоління (покоління Х)
«Нові» предпочінают, щоб навчання було інтерак нормативним, активним, багатозадачним, нелінійним, вони
мотивовані тоді, коли навчання дозволяє поліпшити їх особисті навички, підвищити конкурентоспроможність. Їх обстановка
- це доцентровість з установкою на навчання завдовжки в ж ізнь. Їх цікавлять не сто тілько сертифікати, скільки знання, які
стануть в нагоді в житті.
Для нових ідеальний тренер - це тренер-гід. Їх повагу потрібно заслужити.
«Нові» задають багато питань. Їм подобається навчання через досвід. «Нових» легко ввести в стан нудьги, тому їм посто
янно потрібні потрясіння і різні «енерджайзери» - несподівані зміни.
Представники нового покоління реагують найкраще на матеріали, в яких менше слів , ніж для більш старших поколінь.
Одна з особливостей цього покоління полягає в тому, що вони не люблять читати, на відміну від більш старшого і, що дивно,
більш молодого покоління. Їх можна залучити зовнішнім виглядом матеріалу: виділення тексту, підзаголовки, цитати,
картинки, списки.
У. Р. Монді., PM Hoy і Ш. Р. Премо рекомендують враховувати в рабо ті з поколінням Х також наступне[87] .
Опитування CNN / «Time» виявив, що троє з п'яти представників покоління X воліють бути самі собі начальниками, а
журнал «Forbes» назвав їх самим заповзятливі м поколінням в історії Америки. Покоління X відрізняється тягою до
технологій і духом підприємництва. Нестабільність на ринку праці і крах традиційної системи зв'язків між роботодавцем і
працівником в епоху загальної реструктуризації принести поколінню X розуміння, що для них робота означ ає щось інше,
ніж для їхніх попередників. Представники покоління X схильні усвідомлювати себе як вільних агентів, що входять в
мобільний персонал. Вони схильні будувати надійну кар'єру, а не мати надійну роботу. Покоління X розуміє важливість
офіціальног про навчання і розвиваючих п рограмма, які можуть підтримати особисті кар'єрні цілі. Ці люди підтримують і
постійні і випадкові можливості вчитися або встановлювати нові зв'язки. Воно особливо добре виконує завдання, що
виходять за рамки посадових інструмент укцій.
Програма розвитку повинна включати надійність і самодостатність як одні з ключових чинників. Успіх компаній в даний
час і в найближчі десятиліття багато в чому залежить від того, наскільки буде реалізований потенціал даного покоління.
Розвиток р аботніков покоління X підр азумевает підтримку їх спраги набувати нового досвіду і нові знання, затребувані на
ринку праці. Якщо організація або підприємство надає таку можливість, то це підвищує лояльність і знижує плинність кадрів
серед предс тавітелей X-персоналу.

Пог ранічное покоління (покоління Y)
Прикордонне покоління - сильне покоління, з глобальними перспективами, з передчуттям необхідних змін, зі здатністю
адаптуватися до мінливих грунтовний ьствам. Їх важко чимось налякати - навіть їх особисті невдачі Чи не наводить на них
страх. Діти міленіуму чимось схожі на своїх дідів і прадідів (представників мовчазної покоління). Вони вимогливі до питань
моралі, їм байдужі манер, і вони вірять в цивільні позови. Ймовірно, діти ми лленіума буду потребувати більшого контролю
і більш простроенной структурі, ніж їх попередники. «Діти міленіуму», потрапляючи на ринок праці, будуть вимагати до
себе більшої уваги від начальника. Улюблена їх оточення буде таким: особистий виклик, командна робота, технології. У кімн
ате, де зібралися діти міленіуму, дайте кожному за завданням, і коли хтось закінчить, дозвольте їм допомогти іншим.

Ідеальний тренер для дітей міленіуму - тренер-наставник. Тренер для них, це людина, яка може привернути увагу до
інформації і наділити її ясною структурою. Вони дуже добре ставляться до представників влади та поважають кваліфікацію і
досвід. Будьте з н ними «нелінійними» і використовуйте якомога більше мультимедіа-матеріалів. Використовуйте різні
техніки, щоб описати ключові моменти з різних сторін. І обов'язково розкажіть їм про користь всього проісходящего- зробіть
це на самому початку.
Діти міленіуму моті вировано на навчання остільки, оскільки нові знання і навички дозволяють зробити їх життя менш
стрессогенной, а також краще розкрити їх особистий потенціал, задовольнити потреби. Вони з задоволенням будуть
освоювати те, що виходить за рамки їх службових обов'язків (наприклад, навички догляду за дітьми, управління особистими
фінансами, підтримки здоров'я і т. П.). Вони з бажанням навчаються не тільки змістовним речам, але і процесним, для того,
щоб вміти розвивати свої навички і після того, як офіційно е навчання закінчилося. Діти міленіуму більш мотивовані
економічно, ніж нове покоління.
Як і представники покоління «нових», діти міленіуму воліють види активності, які несуть в собі частку розваги. Їм
подобаються живі та різноманітні розд а точніше матеріали. Друковані матеріали повинні відповідати тим же критеріям, що
й для нового покоління, з однією лише відмінністю - діти міленіуму люблять читати.
А. Скаблова, аналізуючи шведський і російський досвід управління персоналом, вважає доцільні м враховувати такі
особливості даного покоління[88] . У представників покоління 80-х особливі очікування по відношенню до роботи[89] :
- на роботі має бути «класно» (не просто цікаво, а саме «класно»). Захоплюючі ідеї, найголоволомніші задачі, веселі
колле ги, демократичний керівник для них набагато важливіше високої зарплати, бонусів і титулів.
- представники цього покоління все частіше ставлять цінності на перше місце серед чинників, які утримують їх в
компанії. При влаштуванні на роботу один з перших в опитувань, які вони задають: «А які цінності вашої компанії?»
Організація, яка не в змозі чітко сформулювати свої цінності, не витримає конкуренції за молоді таланти.
- Вони високо цінують особисте життя і вільний час.
- Вони хочуть мати в качест ве керівника професіонала, який розуміє, що життя складається не тільки з роботи.
- Представники покоління 1980-х ніколи не будуть виконувати розпорядження, якщо не впевнені в їх доцільності. Вони
хочуть бути повноцінними учасниками, а не просто сл епимі виконавцями.
- Це покоління, вигодувані Інтернетом. Вони звикли отримувати інформацію в режимі реального часу. Якщо вони
задають питання, то вимагають відповіді зараз.
- Для них комунікативні навички керівника повинні бути завжди на висоті. Їм не ну дружин начальник, який буде стояти
над душею. Їм потрібен той, який в потрібний момент схвально поплескав по плечу. Їх кредо: «Слухай мене, розумій мене,
говори зі мною, цінуй мене».
- Ці хлопці не шукають сьогочасної вигоди. Їх не хвилюють статус і зовнішні а трибуто. Для них важливі довгострокова
перспектива, радість від добре зробленої роботи, стабільність розвитку, гармонія всіх областей людського життя.

Застосовуючи теорію поколінь на практиці, слід враховувати, що вітчизняні автори в даний час опи раются в
основному на дані західних вчених, отримані в результаті досліджень в великих містах. Зізнається, що основні
тенденції зміни поколінь характерні і для російської популяції, проте кордону поколінь вимагають уточнення.
Може також отмечатьс я «відставання» в зміні поколінь в менш великих містах і населених пунктах.
Однак безсумнівною залишається необхідність підбору адекватних форм і методів роботи до представників
різних поколінь.
2.5. Технології, які використовуються при плануванні кар'єри
Для планування кар'єри розроблені різні технології, які можна умовно розділити на наступні групи:
1) технології ефективної самопрезентації (портфоліо кар'єрного просування);
2) технології визначення оптимального кар'єрного шляху (карьерограмму, карт и кар'єри);
3) технології оптимізації постановки кар'єрних цілей і процесу розробки планів кар'єри ( «Сценарій аналізу
кар'єри і розробки особистого плану розвитку», технології розробки плану кар'єри А. Я. Кибанова, В. Сандерса,
С. Д. Резника Г. Г. Зайцева, Н . Карр-Ру фіно і ін.).
2.5.1. Портфоліо кар'єрного просування
Для планування кар'єри на її ранніх етапах, починаючи зі студентської лави, розроблена технологія
«портфоліо кар'єрного просування»[90] .
Портфоліо кар'єрного просування (ПКП) являє собою пакет документів в паперовому та / або
електронному варіанті, який відображає всі досягнення студента (академічні, професійні та ін.). Портфоліо
призначене для забезпечення ефективного взаємодій ЧИННИМ з науковими керівниками, викладачами у вузі в
період навчання, а також з потенціал ьнимі роботодавцями після закінчення вищого навчального закладу.
Мінімальний набір документів, що входять в ПКП, наступний:
• резюме;

• список пройдених навчальних курс ів по основній галузі професійної діяльності, а також суміжних
областей знання, (включаючи додаткову спеціалізацію, тренінги, спеціалізовані семінари, майстер-класи і т.
П.);
• список позанавчальних заходів і будь-яких посад, де на практиці п ріменяются навички лідерства
(наприклад, староста групи, керівник наукової студентської групи );
• опис кар'єрного потенціалу та готовності до кар'єри в термінах придбання навичок і досвіду;
• рекомендації провідних викладачів, керівників курсових, д іпломних робіт, виробничих практик і т. П.
ПКП має не тільки відображати вже досягнуті успіхи, а й характеризувати потенціал подальшого
професійного просування.
Кар'єрне портфоліо було задумано як альтернатива традиційному резюме (анкеті , використовуваної при
прийомі на роботу), інформація в якому відрізняється обмеженістю і формально остю.
ПКП надає більш повну інформацію, ніж стандартне резюме, дозволяє роботодавцю легко переглянути
рівень підготовки і весь спектр умінь і сп осібність кандидата і створює умови для більш обгрунтованого
кадрового рішення. Професійні про складене ПКП може допомогти випускнику привернути увагу роботодавця.
ПКП має фіксувати всі досягнення студента, тому портфоліо слід регулярно про бновлять у міру просування
під час навчання. ПКП можна використовувати для зберігання наступних до кументов:
- випускна кваліфікаційна (дипломна) і курсові роботи;
- звіти та відгуки про проходження виробничих практик;
- тексти доповідей на науково-практичних їх конференціях;
- копії статей в наукових виданнях;
- грамоти та подяки за участь в семінарах, форумах, конференціях та ін .;
- свідоцтво про занесення на Дошку пошани вузу;
- сертифікати про успішне освоєння тренінгових та навчальних програм;
- свідоцтво про отримання іменних стипендій;
- грамоти учасників професійні х конкурсів.
Для характеристики кар'єрного потенціалу ВКП може включати:
- індивідуальний план розвитку кар'єри ;
- есе «Я і моя кар'єра». У кар'єрному есе студент розкриває свій погляд на кар'єру, описує причини і
особливості вибору їм професії, розкриває власні стратегії досягнення кар'єрного успіху і т. П.
ПКП може бути розміщено як на персональному са йте, так і на сайті вузу. На сайті вузу виділяється
спеціальний розділ, присвячений персональної інформації про студентів для потенційних роботодавців.
2.5.2. карьерограмму
Найвідомішою з технологій планування кар'єри є розробка карьерограмму . Дана технологія застосовується
переважно для стратегічного планування посадовий кар'єри.
Карьерограмму - це документ, в якому в наочній (г рафіческой) формі представлений оптимальний
кар'єрний шлях до посад вищої ланки управління, а та кож інших принципово важливих посад організації або
підприємства. Карьерограмму зазвичай охоплює часовий період в 10 років і більше.
На р ісунке 2.5.1 представлений приклад карьерограмму менеджера з персоналу вищої ланки
управління[91] .
Карьерограмму зазвичай розробляється иваются для посад керівників вищої ланки. Бажано, щоб
карьерограмму відображала не тільки посадова просування, але й процес підвищення освітнього рівня.
Карьерограмму може представляти не один, а кілька шляхів досягнення предполаг аемой посади (таблиця
2.5.2).
Розробка карьерограмму вимагає серйозної аналітичної і дослідницької діяльності, яка передбачає
вивчення трудових біографій успішних керівників, опитування експертів. Карьерограмму раз розробляє не
тільки на основ Аніі вивчення минулого досвіду, але і з урахуванням перспектив розвитку організації.
При розробці карьерограмму слід відповісти на питання:
- які знання і навички необхідні кандидату для успішного виконання даної посади? Де він їх може придбати:
в яких навчальних закладах і під час будь роботи?
- який досвід роботи важливий для ефективної діяльності в даній посаді? У яких підрозділах, на яких
посадах?
- які ділові якості необхідно розвивати? Які види трудової діяльності і які форми навчання цьому
сприяють?
Карьерограмму служать основою для розробки індивідуальних планів розвитку кар'єри. В програми
навчання плануванню кар'єри бажано включати знайомство з карьерограмму.

2.5.3. Карта кар'єри М. Армстронга
Дана технологія близька до карьерограмму, але в ній основна увага приділена НЕ посадовій просуванню, а
розвитку компетенцій, тому вона підходить для планування професійної кар'єри.
На думку М. Армстронга[93] , можна визначити кар'єрний ріст в ті Рмін того, що люди повинні знати і вміти,
щоб виконувати роботу на більш високому рівні відповідальності або вносити більший внесок у справу
організації. Ці рівні можна описати як діапазон компетентності. Для кожної зони компетентності потрібно
визнач ть досвід і підготовку, необхідні для досягнення даного рівня компетентності. На підставі цього
створюється карта кар'єри, що включає «цільові точки»
2.5.4. Сценарій аналізу кар'єри і розробки особистого плану розвитку[94]
Дана технологія націлена ена на забезпечення раціонального, обґрунтованого прийняття рішень щодо
розвитку кар'єри. Основна увага в ній приділена питанням освіти. Сценарій включає наступні кроки:
1. Ваші навички і ваша робота . Співробітник аналізує свою майстерність і требо вания поточної роботи,
вказує незатребувані навички,
що є одним з джерел ідей з приводу майбутньої роботи. Навички, які потрібні і кото яких немає, вказуються як
потреба в розвитку.
2. Ваше життя і ваша робота . З'ясування того, що співробітник чекає від життя і яку роль в ній має
відігравати робота. Важливо відповісти на питання: як можуть змінитися з часом пріоритети?
3. Світ, в якому ви живете і працюєте . Увага співробітника звертається на організацію, світ роботи в
сьогоденні і в майбутньому. Пропонується відповісти на питання: яким чином зміниться покладено ие в плані
технічного, економічного, політичного, соціального розвитку?
4. Зміна варіантів кар'єри . Співробітникові пропонується представити деякі можливі варіанти майбутньої
кар'єри.
5. Чому корисного для себе в майбутньому необхідно навчитися? Виходячи з обраного варіанту кар'єри,
співробітник вказує, чому було б корисно навчитися, якщо він намере н слідувати цим шляхом.
6. Як ви вирішуєте проблеми? Потрібно вказати свої звички і навички вирішення проблем.
7. Що ви плануєте вивчити обов'язково? Цей етап допомагає вибрати найбільш важливі цілі навчання.
8. Який спосіб обу чення підходить вам найбільше? Починається процес допомоги співробітнику в його
планах навчання. Тут треба зробити огляд звичок, стилю і навичок навчання.
9. Наскільки ви укладаєтеся в поставлені термін і? Проводиться аналіз того, чи вкладається співробітник в
терміни навчання відповідно до техніч ескім контекстом його роботи.

10. Можливості та ресурси для навчання. Тут увагу співробітника звертається на можливості і ресурси,
необхідні для реалізації намічених их планів навчання.
11. Планування свого розвитку . Співробітник становить план заходів з індивідуального навчання,
пов'язаного з роботою і кар'єрою.
2.5.5. Технологія розробки особистого життєвого плану кар'єри керівника А. Я. Кибанова[95]
Технологія ін едназначена для планування кар'єри керівників. У ній пропонується алгоритм самоаналізу і по
становки кар'єрних цілей і завдань.
На думку А. Я. Кибанова, особистий життєвий план кар'єри руково дителя повинен складатися з трьох
основних розділів: 1) оцінка життєвої ситуації, 2) постановка кінцевих цілей кар'єри і 3) приватні цілі і плани
діяльності.
Відповідно, розробка плану кар'єри включає наступні кроки:
1. Оцінка життєвій ситуації
1.1. Робота
Чи маю я чітке уявлення про свою роботу та її цілі? Чи допомагає моя робота досягненню інших життєвих
цілей? Які мої цілі розвитку і просування по відношенню до роботи? Яку роботу я хочу виконають ь через 10
років? Чи є у мене воодуше тичних і мотивація? Що є для мене мотиватором зараз? За п'ять років? Які сильні та
слабкі сторони моєї мотивації? До яких заходів я можу вдатися, щоб переконатися, що моя робота буде
відповідати моїм особистим потребам м?
1.2. Економічне сост ояніе
Яке моє економічне становище? Чи є у мене особистий бюджет, який він, дотримуюся я його рамок? Які
заходи я можу застосовувати для поліпшення економічного становища в разі потреби?
1.3. Фізичний стан
Яка моя загальна фізична форма? На чому заснована моя оцінка (власне уявлення, результати медичного
обстеження, тести і т. П.)? Буваю я регулярно на оглядах у лікаря? В якому лікувальному закладі необхідно
підлікуватися?
1.4. Соціальний стан, людські ставлення ня
Щиро я цікавлюся думкою і точкою зору інших? Як я їх враховую? Чи цікавлять мене чужі турботи і
проблеми? Чи цікавить інших моя думка? Нав'язую я іншим свої думки і думки? Чи вмію я слухати? Вмію л і я
цінувати людей, з якими про бщаюсь? Як це проявляється на практиці? Чи прагну я розвивати людей, з якими
спілкуюся? Як я дбаю про дружні стосунки? Як я можу розвивати свої відносини зворотного зв'язку?
1.5. Психологічний стан
Яке моє психологічний стан? На чому заснована моя оцінка? Які стресори турбують мене в даний час? Чи не
слід мені поміняти роботу? Які стресори можуть очікувати мене в найближчому майбутньому? Як слід поміняти
спосіб життя, коло спілкування, хобі? Потребую я в допомоги психіатрів?
1.6. Сімейне життя
Чи є у мене умови для створення сім'ї? Чи слід завести ще одну дитину? Приділяю я достатньо уваги
батькам, дружині, дітям? Як краще проводити дозвілля в колі сім'ї? Куди пое хать на відпочинок?
Куди піти вчитися дітям? Як допомогти дітям, які мають свою сім'ю? 2. Постановка особистих кінцевих цілей
кар'єри
2.1. Цілями моєї кар'єри є:
1. ____________________________________________________________
2 .____________________________________________________________
3 ._______________ _____________________________________________
2.2.
Моя
кар'єра
повинна
здійснитися
до
______
г.,
Найпізніше
до
_______________________________________________________________ 2.3. Які фактори сприяють досягненню
моєї кар'єри ________ _____________ ________________________________________________ 2.4. Які найбільш
критичні пункти в досягненні моєї кар'єри?
Що
я
можу
зробити
в
цьому
плані?
____________________________________
_____________________________________________________________
2.5. Чт про мені потрібно задіяти для досягнення моєї кар'єри: час, гроші, здоров'я і т. Д.?
__________________________________________
_____________________________________________________________
2.6.
Чи
готовий
я
задіяти
ці
фактори, або
мені
потрібно змінити
свої
цілі?
____________________________________________________________

3. Приватні цілі і плани діяльності, що сприяють досягненню моєї кар'єри
Для досягнення поставлених життєвих целе й мені потрібно заходи
вирішити такі приватні задачі

час

3.1. В області розвитку службової діяльності
3.2. В області економічного стану
3.3. В області здоров'я
3.4. В області соціального стану, дружніх відносин і захоплень
3.5. В області моральної мотивації і психічного стану
3.6. В області сімейного життя

2.5.6. Технологія планування кар'єри В. Сандерса[96]
Технологія призначена для оптимізації постановки кар'єр них цілей. Вона організовує процес прояснення
власних інтересів і потреб, а також можливостей і ресурсів для їх реалізації.
Технологія передбачає виконання двох завдань.
Завдання 1. «Баланс переваг і недоліків» . Співробітникам пропонується проаналізувати свої сильні і слабкі
сторони (які можливості для кар'єрного просування і чого в даний час бракує). Для цього необ димо заповнити
наступну форму, записавши всі особливості, які співробітник може пригадати:
переваги

недоліки

Виконання цього завдання допомагає краще зрозуміти себе. Переваги (сильні сторони) дозволяють відчути
внутрішні ресурси для подальшого просування. Недоліки (слабкі сторони) допомагають прояснити цілі розвитку.
За дание 2: «Огляд симпатій і антипатій» Його ц ялина - усвідомлення власних потреб. Для цього
пропонується заповнити форму:
Мені подобається

Мені не подобається

У стовпці «Мені подобається» перераховується все, що людина хоче до битися в життя (без чого він не буде
відчувати себе успішним). У стовпці «Мені не подобається» вказується те, чого хотілося б уникнути. Завдання
допомагає чітко і конкретно уявити бажаний спосіб життя.
Виконання цих завдань полегшує подальший вибо р кар'єри і складання індивідуального плану розвитку
кар'єри.
Очевидно, що в основі даної технології лежить SWОT- аналіз, який передбачає виявлення сильних, слабких
сторін, можливостей і небезпек.
Схема SWОT- аналізу
Strengths - сильні сторони

Weaknesses - слабкі сторони

Opportunities - можливості

Threats - небезпеки

Слід враховувати, що потреби і інтереси людини, його життєвий ні пріоритети з часом змінюються, тому
дану процедуру слід періодично повторювати.
Технологію рекомендується применя ть при навчанні планування кар'єри.

2.5.7. Технологія планування кар'єри С. Д. Резника[97]
Дана технологія також спрямована на організацію поглибленого самоаналізу. Однак у порівнянні з
технологією В. Сандерса цей процес більшою мірою деталізований і конкретизований. Крім того, робота не
обмежується підготовкою до планування кар'єри, а завершується постановкою кар'єрних цілей.
Технологія С. Д. Резника передбачає виконання трьох завдань.
Завдання 1. «Баланс особистих успіхів і невдач».
На підставі аналізу основних етапів свого життя складіть баланс особистих успіхів і невдач:
Особистий баланс
успіхів

невдач

Мої
найбільші Здібності, які були Мої крупнейСпособнос
ти, Як я подолав
успіхи,
для
цього
яких
мені невдачі
досягнення і т. П. необхідні
шие
поразки, бракувало
невдачі і т. п.
1

1

2

2

3

3

Завдання 2. «Мої здібності»
Наступний крок - угруповання достоїнств і недоліків і виділення двох-трьох найважливіших сильних і
слабких сторін:
Мої здібності
«Зріз» з пособности

Сильні сторони (+)

Професійні знання та досвід

1.
2.
3.

Соціальні та комунікаційні здібності

1.
2.
3.

особисті здібності

1.
2.
3.

здібності керівника

1.
2.
3.

інтелектуальні здібності

1.
2.
3.

інше

1.
2.
3.

Слабкі сторони (-)

Завдання 3. «Аналіз мета-засіб»
У процесі аналізу необхідні для досягнення бажаних цілей засоби (особисті, фінансові, тимчасові ресурси)
порівнюються з реальною ситуацією. Наприклад, виберіть п'ять найважливіших цілей, визначте необхідні для їх
досягнення засоби. Потім слід прове рить, чого ще потрібно досягти або до чого приступити, щоб ближче
підійти до відповідної мети, вказати необхідну кваліфікацію і поставити конкретні реальні практичні цілі з
придбання досвіду і здібностей, яких вам ще не вистачає:
Бажані це чи

1.

необхідні
кошти

ситуаційний аналіз
Є в наявності
(здатності і т. П.)

Чи не є в
наявності

Практичні заходи
щодо
досягненню цілей

2.

2.5.8. Технологія планування кар'єри Г. Г. Зайцева[98]
Це ще одна технологія самоаналізу. Вона менш формалізована. Крім того, вона містить рекомендації (
«заповіді») з планування кар'єри.
Інструкція . Наведена вправа допоможе вам подумати про кар'єру і її значенні. Рекомендуємо робити цю
вправу самостійно.
1. Намалюйте горизонтальну лінію, яка зображує минуле, сьогодення і майбутнє вашої кар'єри. На цій лінії
відзначте хрестиком, де ви зараз перебуваєте.
2. Зліва від хрестика, там, де знаходиться частина лінії, що представляє ваше минуле, визначте події у
вашому житті, що дали вам справжнє чув ство задоволення і самовираження.
3. Проаналізуйте ці події і визначте специфічні факт ори, які, як вам здається, викликали ці почуття.
Виявилася чи при цьому якась певна тенденція? Чи виникали ці події, коли ви були одні або коли діяли спільно
з іншими людьми? Досягали ви якихось цілей самостійно або лише спільно з іншими?
4. Частина лінії, що знаходиться праворуч від хрестика, представляє ваше майбутнє. Визначте пов'язані з
кар'єрою події, від кото яких ви очікуєте почуття справжнього самовираження і задоволення. Слід уявити собі ці
події н астолько ясно, наскільки це тільки в даний момент можливо. Якщо ви здатні лише на затвердження типу
«скоріше б отримати мою першу роботу» або «отримати моє перше посадова по щення», то, швидше за все,
ваші очікування збиткові. Визначте посадові щаблі, які вам треба пройти, щоб досягти цілей кар'єри і терміни їх
проходження.
5. Після того , як ви визначили ці пов'язані з майбутньою кар'єрою події, проранжируйте їх від
найважливіших до менш значних в термінах того, наскільки повним буде очікуємо е вами від них
задоволення.
6. Тепер поверніться до третього пункту і оціните названі там події від вищих до нижчих в термінах дійсно
мав місце почуття задоволення, отриманого від них. Порівняйте отримані дві області оцінюваних подій. З
оголосив вони? Чи очікуєте ви, що майбутнє буде таким же або якісно відмінним від минулого? Якщо ви
чекаєте, що майбутнє буде кардинально відмінним від минулого, то постає питан с, чи були ви цілком
реалістичні у своїх очікуваннях щодо удовлетвор ення, яке можуть принести майбутні події в області кар'єри?
7. Обговоріть результати з товаришами, наставниками і рідні ми. Пла Ніру власну ділову кар'єру і
організовуючи процес досягнення поставлених цілей, пам'ятайте 5 основних заповідей:
1. пізнати РИНОК. Ви можете дійсно захотіти стати хорошим фахівцем і мати для цього необхідні навички,
але відкриваються возможност їй не завжди вистачає, а конкуренція сильна. Вам завжди потрібен
альтернативний план кар'єри, в якому теж можна використовувати ваші навички.
2. зрозуміти й оцінити ІНШИХ ЛЮДЕЙ, ВАЖЛИВИХ У ВАШОМУ ЖИТТІ: колег, дружину (а), дітей, батьків,
друзів. Їх уявлення, запити та потреби вплинуть як на план вашої кар'єри, так і на ваші успіхи в ході досягнення
поставлених цілей.
3. складати план на 24 години на добу і на 7 днів в тиждень, тримайте його в голові, але залишайте час для
сім'ї та улюблених занять. Завзятий лижник і люблячий глава родини не буде щасливий, працюючи на півдні
країни, особливо, якщо це пов'язано з постійними відрядженнями, відривати його від будинку.
4. пізнати НЕМИНУЧІСТЬ ЗМІН. Все змінюється: ви, ринок, фірма. Ви постійно купуєте нові навички. Здатне
сть оцінити ці зміни і приймати правильні рішення (для кар'єри) - важлива якість. Розвивайте його.
5. ПАМ'ЯТАЙТЕ, що Ваші рішення в області кар'єри майже завжди є компромісом між ідеалом і реальністю,
а також між вашими власними противор ечівимі цінностями. Скажімо, гроші і успіх, з одного боку, і спокійне
сімейне життя - з іншого. Компроміси обумовлені також браком часу і економічним тиском.
2.5.9. Технологія планування кар'єри Н. Карр-Руфіно[99]
Н. Карр-Руфіно разработа ла багатоетапну технологію планування кар'єри, яка повністю охоплює процес
індивідуального планування кар'єри. Ця технологія передбачає не тільки визначення кар'єрних цілей, але і вибір
засобів їх досягнення. Крім глибокого самоаналізу та поетапного цілепокладання в технології приділено увагу
посиленню мотивації, подолання страхів. Робота завершується складанням короткострокового,
середньострокового і довгострокового індивідуальних кар'єрних планів.
Спочатку дана технолог ія створена для консул ьтірованія жінок, проте вона представляється застосувати і
для чоловіків. Вона включає 13 вправ.
Вправа № 1. Що вам подобається робити?
Мета : Дізнатися себе краще, визначити свої інтереси та здібності, пристосувати їх до своєї кар'єри.
Підготовчий пов ап. Намалюйте таблицю:

Частина А. Інтереси - улюблені види діяльності
Крок 1 . У першому стовпчику напишіть 20 найулюбленіших своїх занять. Не намагайтеся нічого писати в
інших стовпцях, поки не заповните перший. Постарайтеся укластися в 20 хв.
Крок 2 . Проаналізуйте всі виписані види діяльності, заповнюючи інші стовпці:
- в стіл бце 2 для кожного улюбленого заняття поставте знак «-», якщо ви бажаєте виконувати цю діяльність
індивідуально, знак «+», якщо вважаєте за краще компанію і знак «/», якщо все одно;
- в стовпці 3 поставте знак «I» навпроти заняття, яке вважає, що особиста м і знак «I +», якщо воно занадто
особисте;
- в стовпці 4 відзначте знаком «R» ті види діяльності, які пов'язані з ризиком (якщо фактор ризику дуже
високий, поставте знак «R +»);
- в стовпці 5 напишіть приблизну дату, коли ви останній раз займалися цією д еятельность;
- в стовпці 6 визначте, яка потреба задовольняється цією діяльністю (наприклад, потреба досягнення - Д,
потреба влади - В, потреба приналежності - П);
- в стовпці 7 визначте навички і знання, які використовуються при виконанні діяльності.
Крок 3 . Розставте (пронумеруйте) всі види діяльності - від найулюбленішою до прийнятною.
Частина В. Навички і знання - то, що ви робите добре
Крок 1. Доповніть стовпець 1, зазначивши в першій колонці 10 речей, які ви вмієте робити дуже х Добре.
Постарайтеся виконати це завдання не більше ніж за 20 хв.
Крок 2 . Заповніть для доповнених видів діяльності стовпці 2-7.
Крок 3 . Збудуйте види дея тельности в порядку їх значення для вас, з огляду на свій досвід.
Частина С. Приклади і погляди
Крок 1 . Зазначену пост алізіруйте взаємозв'язку між різними факторами: індивідуальний / колективний
характер діяльності, інтимність, ризик, задоволення потреб, навички / знання. Зіставте види діяльності, які ви
вмієте робити і які вам подобаються. Чи подобається вам займатися тим, що ви вмієте? Подивіться на колонку з
датами: ви розвиваєте свій потенціал або зневажаєте їм? Чому склалася така ситуація? Яка в цьому роль сім'ї,
друзів, вчителів? Ваша особиста? Який глибокий внутрішній джерело живить вашу стра сть до роботи і життя?
Крок 2 . Які думки виникли в результаті проведеного аналізу? Які зміни потрібно здійснити по відношенню
до власного вигляду, здібностей та ін.?
Частина D. Бар'єри на шляху до кар'єри
Подивіться на свої інтереси, здібності, погляди. Виявити деякі загальні бар'єри для реалізації ваших знань і
здібностей, які можуть бути основою для вашого успіху. Напишіть назви цих бар'єрів на окремих аркушах
паперу. Напишіть на кожному лист е всі використовувані знання, навички, інтереси. Подивіться на виявлені
бар'єри, компонуйте листи в різному порядку.
Вправа № 2. Яка у вас мета в житті?
Мета : Допомогти визначити мету в житті.
Вправа виконується в три етапи.
Етап 1 . Визначення своїх стратегій контролю.
Стратегія самоконтролю завжди формується під впливом системи контролю в батьківській родині.
Основоположні питання:
1. Що робила ваша мати, щоб привернути увагу членів сім'ї, впливати на них? Яка була її тактика? Як ви на
це реагували?
2. Яка була тактика батька? Ваша реакція?
3. Що робили ваші брати і сестри? Як ви реагували? Етап 2 . Визначення свого призначення.
Проінтерпретіруют свій сімейний досвід з точки зр ення особистого розвитку і визначте, ким ви є насправді.
Ключові питання:
- Чому ваші батьки вчили вас? Що було їх вищою істиною і внеском?
- Ким був ваш батько? Що він хотів вам сказати, що очікував від вас?
- Який був внесок матері?
- Якщо скласти ці дві істини разом, що вийде? Що є вища істина для вас?
Етап 3 . Виймайте уроки з власного життя.
Ключові питання:
- Аналізуючи життя вашої матері, подумайте, що б вона могла зробити краще? Що б ви змінили на її
місці?
- Дайте відповідь на те ж питання в від носінні життя батька.

- Об'єднайте ці частини разом: це життєвий урок для вас.
- Сформулюйте цей урок у вигляді питання: Як я можу навчитися ..? Етап 4 . Напишіть на картці свої цілі
і уроки в життя.
Вправа № 3. Первісне формулювання цілей Мета : почати процес визначення найбільш значимих
цілей.
Крок 1 . Сформулюйте в одному реченні вашу особисту місію на заснований ії аналізу, здійсненого у вправі
№ 2.
Крок 2 . З огляду на те, що мета - це підсумковий результат, перерахуйте 5 головних для себе цілей. Не
забудьте про цілі, що мають відношення до сім'ї, карь ере, особистому розвитку.
Вправа № 4. Остаточний список цілей Мета : конкретизація цілей, визначення пріоритетів.
Крок 1 . Розрізняють діяльність від цілей.
Перегляньте складений при виконанні вправи № 3 спи сік цілей. Викресліть їх нього ті, які є діяльністю.
Крок 2 . Переформуліруйте свої цілі, щоб конкретизувати їх. Користуйтеся наведеної нижче формою:
Мати стан в розмірі _______ руб. до _________________ (дата).
Займати _______________ (посада) до __________________ (дата).
Мати відносини з __________________________ (опис людини), кото рий подобається або якому
довіряєте до _________________ (дата). Важити ____________________ (кг) до _______________________
(дата). Мати _______________ (диплом, сертифікат) до _____________ (дата). Отримувати пенсію в
розмірі ________________ до _____ ________ (дата) . Мати _________ днів вільного часу в рік до ____________
(дата). Навчитися ______ (визначити навички, знання) до ____________ (дата).
Подорожувати по _________ в ______ (дата) протягом _______ (період часу).
Проводити _____ годин в (день, тиждень і т. Д.), Займаючись улюбленою справою разом з ____________.
Інші цілі:
Крок 3 . Мобілізуйте свої розумові здібності.
Перерахуйте інші цілий і, які не включені до попереднього списку. Імпровізуйте, використовуйте весь
творчий потенціал своєї особистості. Поки відсуньте практичну і критичну сторону свого Я на другий план. Нехай
ваші цілі будуть фантастичними і разом з тим простими.
Крок 4 . Оцінюйте і визначайте пріоритети.
Після того, як ви сміливо перерахували всі цілі, визначте, яка з них має для вас найбільше значення.
Поставте поруч з нею № 1. Потім визначте найбільш важливу з решти - поставте № 2 і т. Д. Ви хочете ви
черкнути деякі цілі? Чи можна якісь цілі переформулювати, зробивши більш реалістичними? Чи всі цілі досить
конкретні?
Вправа № 5. Чітке формулювання цілей
Мета : допомогти чітко сформулювати конкретні цілі.
Виконайте два завдання: «Прогноз 6 місяців» і «Несподіване багатство».
«Прогноз 6 місяців» . Уявіть, що вам залишилося жити 6 місяців. Закрийте очі і спробуйте чітко уявити цю
ситуацію. Перерахуйте 5 основних речей, які ви хотіли б зробити в останні 6 місяців свого життя (за умови, що
всі приготування вже зроблені і відбутися у яние здоров'я добрий).
«Несподіване багатство» . Уявіть, що хтось дав вам $ 5 млн. Закрийте очі і спробуйте чітко уявити цю
ситуацію. Перерахуйте 5 речей, які ви хочете отримати в наступні 6 місяців (не забувайте, що це последни е
місяці в житті).
аналіз:
- Що зі складеного списку не пов'язане з часом і грошима? Що ви можете отримати без де млостей, а які не відчуваючи нестачу часу?
- Чи можна ці речі вважати вашими цілями?
- Чи можна їх досягти, трохи змінивши нинішній стан справ? - Поверніться до вправи № 4 і виберіть
остаточні цілі.
Вправа № 6. Зробіть ваші цілі ефективними Мета : допомога в підвищенні ефективності цілей.
Крок 1 . Уявіть собі кінцевий резуль тат.
Постарайтеся вибрати час, щоб розслабитися і уявити кінцевий результат.

Крок 2 . Виявити джерело кожної мети. Ви впевнені, що це саме ваша мета?
Крок 3 . Пройдіть тест на визначення свого емоційного рівня енергії.
Задайт е собі питання:
- Чи відчуваю я прилив енергії, коли розмірковую над певним вибором?
- Відчуваю чи недолік енергії, коли обмірковую це т вибір?
- Який вибір здається мені найбільш привабливим з емоційної точки зору, коли я уявляю його собі.
Крок 4 . Перетворіть старі бар'єри в нові можливості.
Визначте свої колишні і нинішні думки, почуття, погляди, рішення і т. П. Відносите льно обраних цілей. Чи
заважають вони вам в досягненні цих цілей? Які нові погляди і відносини потрібно виробити?
Які дії, кроки можуть поліпшити ситуацію?
1. Виберіть головну мету.
2. Перерахуйте свої переконання і погляди, які не дозволяють досягти резу льтати.
3. Визначте і перерахуйте нові переконання і погляди, які допоможуть вам на цьому шляху.
4. Повторіть цей процес по відношенню до всіх осту льних цілей.
Вправа № 7. Яка частина життя для вас важлива найбільше?
Мета : допомога у визначенні пріоритетів.
Дайте відповідь на питання:
1. Якби в даний період вам довелося вибирати між цілями в кар'єрі та особистому житті, який би вибір ви
зробили?
2. Якби довелося робити вибір між кар'єрними цілями і цілями саморозвитку, як би ви вчинили? (Вам може
допомогти список цілей, складений при виконанні вправи № 4).
3. Які цілі ви б вважали за краще: що стосуються вашого особистого життя або саморозвитку?
4. Якби в цьому місяці вам довелося вибирати одну частину життя (кар'єра, саморозвиток, сім'я / л кова
життя), яку б ви вибрали?
5. Перерахуйте всі три частини життя в порядку значимості для вас.
6. Проаналізуйте відповіді на вищевикладені питання та спробуйте визначити пріоритети.
Упражненіe № 8. Способи досягнення ваших цілей
Мета : допомога у визначенні видів діяльності, що сприяють досягненню цілей.
Для цілей, що стосуються кар'єри, особистого життя і саморозвитку визначте види діяльності, що сприяють
їх досягненню.
Вправи № 9. Беріть на себе ризик Мета : допомога в подоланні страху ризику.
Крок 1 . Які привертають вас дії здаються занадто ризикованими і відчайдушними? Перерахуйте їх.
Крок 2 . Які ще дії, за вашою оцінкою, можуть бути занадто сміливими і ризикованими?
Крок 3 . Виберіть найменш ризикований вчинок. Чи можна якимось чином знизити фактор ризику?
Напишіть як. Зробіть те ж саме з ризикованими вчинками. Зіставте все ризиковані вчинки з діями, які
допоможуть уникнути їх.
Крок 4 . Які цілі приваблюють вас, але їх досягнення здається занадто ризикованим?
Повторіть ще раз крок 3 для цих цілей.
Вправа № 10. Сама відповідна професія для вашої кар'єри Мета : допомога у виборі професії.
Частина А. Задавайте питання про кар'єру.
У вас повинно з'явитися уявлення про роботу, яка є засобом досягнення кар'єрних цілей.
Наступні питання допомагають визначити, яка професія вам потрібна:
1. У компанії якого типу ви хотіли б працювати? Ви м ожет назвати конкретну фірму?
2. Який диплом, сертифікат, навички вам знадобляться?
3. Які спеціальні знання і досвід необхідні? Які здібності?
4. Які люди можуть розповісти вам більше про роботу, про те, що вам потрібно знати, як подати себе, як
завоева ть довіру в компанії?
Зустрітися з людьми, які можуть вам допомогти.
5. Яка робота потрібна вам, щоб підготувати себе до досягнення кар'єрних цілей? Який досвід (в яких
сферах діяльності) вам необхідний? Як ці сфери пов'язані один з одним?
6. Маючи кар'єрного перший план, визначте, хто може дати об'єктивну оцінку його ефективності.

Частина В. Обговорення з чоловіком (дружиною) / партнером
Обговоріть з дружиною (чоловіком) або своїми партнером, близьким другом (протилежної статі) ваші і її
(його) кар'єрні цілі і способи їх досягнення.
Частина С. Взаємна подд ержка
Обговоріть ваші кар'єрні цілі з друзями.
Частина D. Зробіть свої кар'єрні цілі помітними.
Знайдіть спосіб зробити так, щоб ваші цілі були завжди у вас на увазі:
1. Виберіть три головні цілі. Запишіть цілі і дати їх досягнення на картці. Помістіть картку на чільне місце.
2. Намалюйте на картці кольоровими фломастерами яскраві символи своїх основних цілей. Покладіть картку
на чільне місце.
Вправа № 11. План дій на місяць
Мета : підготовка плану дій, який допоможе зосередитися на пріоритетних цілях в поточному місяці.
Крок 1 . Назвіть свою головну кар'єрну мету. Поруч в порядку важливості напишіть основні дії, дати їх
вчинення в цьому місяці. Самий важ ний вчинок заплануйте на сьогодні і не викреслюйте його зі списку поки не
здійсните. Якщо ви протягом 7 днів його не здійснили, оцініть знову свої це чи і дії.
Крок 2 . Зробіть те ж саме з другою і третьою кар'єрними цілями.
Крок 3 . Виконайте те ж саме зі своїми цілями, що стосуються особистого життя і саморозвитку.
Вправа № 1 2. Однорічний план дій
Мета : розробити річний план, що дозволяє зосередитися на пріоритетних цілях.
Крок 1 . Перерахуйте 3 головні кар'єрні цілі, які ви наме рени досягти протягом року. Відзначте дати їх
досягнення.
Крок 2 . Те ж саме виконайте для ц ялин, що стосуються саморозвитку.
Крок 3 . Повторіть дану процедуру для цілей в особистому житті.
Вправа № 13. П'ятирічний план дій Мета : розробити п'ятирічний п лан.
Крок 1 . Перерахуйте 3 кар'єрні цілі, які Ви плануєте досягти за п'ять років. Вкажіть дати їх реалізації.
Крок 2 . Те ж саме виконайте для цілей, що стосуються саморозвитку. Крок 3 . Повторіть дану процедуру для
цілей в особистому житті.
2.6. Рекомендації з планування кар'єри на організаційному рівні
Планування кар'єри персоналу потребує особливої внимани я по сто рони керівництва та кадрової служби
організації. Від того, наскільки професійно вирішуються ці завдання, залежить не тільки успішність розвитку
кар'єри. Планування кар'єри надає значущий вплив на рівень трудової мотивації, плинність кадрів, ЛОЯЛЬ ність
персоналу.
Р. У. Монді, Р. М. Ноу і Ш. Р. Премо[100] дають наступні рекомендації з планування кар'єри персоналу:
1. Перш за все необхідно активно розвивати наявні здібності і підтримувати сформовані кар'єрні орієнтації.
Людина більш охоче у частвует в тому, до чого психологічно готовий і до чого у нього є схильність.
2. У той же час важливо пропонувати співробітникам нові кар'єрні шляху. Деякі, найбільш видатні,
співробітники не розглядають традиційну вертикальну кар'єру як привернув ательную для себе. Багато хто
вважає роботу, якої зайняті, безперспективною і шукають вихід з даної ситуації.
3. Бажано розвивати такі кар'єрні шляху, які не мають географічних (просторових) меж. Розвиток не повинно
обмежуватися якоюсь уз кой частиною компанії / організації.
4. Особливу увагу слід приділяти подоланню всіх видів дискримінації (жінок, представників національних
меншин).
5. Слід сприяти задоволенню значущих потреб персоналу, безпосередньо не пов'язаних з професійно
нальної діяльністю (пов'язаних з сім'єю, зміцненням здоров'я, особистим розвитком). Це підвищує лояльність
персоналу, задоволеність працею.
6. Необхідно пам'ятати, що на професійний розвиток найбільший вплив робить сама робота. Кожен вид
працю овой діяльності вимагає певних знань і навичок, пропонує певні виклики. Підвищення якості роботи
сприяє професійному зростанню.
7. Не слід забувати, що планування кар'єри персоналу важливо і тому, що сприяє підвищенню працю овой
мотивації і зниження плинності кадрів. Люди, переконані в тому, що організація зацікавлена в їхньому
кар'єрному розвитку, виявляють велику прихильність організації.
8. Важливе значення має визначення потреб співробітників в навчанні.

При розробці програм планування кар'єри необхідно грунтуватися на даних планування і прогнозування
трудових ресурсів.
Планування кар'єри тісно пов'язане також з вирішенням завдань профілактики девіантної організаційної
поведінки та управління стресами. Ці пи роси будуть більш детально розглянуті в розділах 3 і 5.
План розвитку кар'єри персоналу організації може включати наступні розділи:
- дослідження проблем кар'єрного розвитку персоналу;
- розробка карьерограмму;
- розробка портфоліо кар ьерного просування (мо лодих фахівців, стіпендіантов, співробітників, які
навчаються у вищих навчальних закладах заочно і т. П.);
- стимулювання розвитку кар'єри;
- формування і підготовка резерву (основного та молодіжного);
- розробка програм навчання плануванню кар'єри;
- організація індивідуально го консультування з питань розвитку кар'єри;
- управління стресами, пов'язаними з кар'єрою.
Планування кар'єри на організаційному рівні має носити регулярний характер і бути узгодженим з планами
проведення підбору та відбору кадрів, атестації, програмами підвищення трудової мотивації, а також із
соціальними програмами організації.

Питання і завдання:
1. Що таке планування кар'єри? Як здійснюється планування кар'єри у вашій організації?
2. Яким чином відбивається кар'єрне зростання і ротація в кар'єрні плани?
3. Які завдання планування кар'єри для індивіда, кадрової служби та керівника ?
4. Що таке індивідуальний план кар'єри? Яке його зміст? Чи є у вас короткостроковий, середньостроковий і
довгостроковий план розвитку кар'єри?
5. Опишіть процес розробки індивідуальних планів кар'єри в організації.
6. Навіщо в організації проводиться обучени е планування кар'єри? Розробіть програму семінару з навчання
плануванню кар'єри для вашої організації.
7. Які психологічні фактор и, з вашої точки зору, слід враховувати при плануванні кар'єри керівників і
співробітників у вашій організації?
8. Користуючись методикою Дж. Голланда (додаток 2), визначте свій тип особистості? Проаналізуйте
відповідність сфери вашої професійної діяльності даного типу особистості.
9. Визначте свій індекс Майерс-Бріггс (методика представлена в додатку 5). Проа налізіруйте, в якій мірі
ваша робота дозволяє реалізувати домінуючі якості особистості? Що потрібно зробити для забезпечення більш
повної самореалізації?
10. За допомогою методики В. Е. Мільмана (додаток 9) проаналізуйте структуру вашої мотиваційної сф ери?
Чи сприяє ваша професійна діяльність задоволенню значущих потреб?
11. До якої сфери професіоналізації відноситься ваша робота? На якому етапі розвитку професіонала ви в
даний час знаходитеся?
12. Яким чином був здійснений вами вибір справжнього типу кар'єри? Чи можна сказати, що це був цільової
вибір?
13. Користуючись методикою «Якір кар'єри» (додаток 12) визначте вираженість у вас різних кар'єр х
орієнтацій? Чи дозволяє ваша професійна діяльність реалізувати Доміні рующие орієнтації?
14. На які «покоління» ви б розділили персонал вашої організації? До якого покоління ви б віднесли себе?
15. Розробник отайте для себе портфоліо кар'єрного просування.
16. Що таке карьерограмму? Проаналізуйте карьерограмму, представлені в дод оженився 13. Які їх
переваги та недоліки? Розробіть проект карьерограмму для будь-якої з посад у вашій організації.
17. Проаналізуйте дані діагностики ділових і особистих якостей молодого фахівця (додаток 14). Складіть для
нього індивід сексуальний план кар'єри у вашій організації на 5 років.
18. Виконайте завдання, передбачені технологіями В. Сандерса, С. Д. Резника, Г. Г. Зайцева. Яка з них
здалася вам більш зручною і корисною? Почім у?
19. Здійсніть розробку для себе короткострокового, сере днесрочного і довгострокового плану кар'єри,
користуючись технологією Н. Карр-Руфіно.
20.
Розробіть
проект
плану
розвитку
кар'єри
персоналу
для
вашої
організації.

ГЛАВА 3. РОЗВИТОК КАР'ЄРИ
Основні поняття: розвиток кар'єри на індивідуальному рівні, розвиток кар'єри на організаційному рівні;
кар'єрна среда, кар'єрне простір; вища точка кар'єри, довжина кар'єри, «кар'єрний стелю», «кар'єрний
тупик», показник рівня позиції, показник потенційно й мобільності; професійна компетентність; ключові,
базові та спеціальні компетенції; розширення діапазону роботи, збагачення праці, соціотехніческое
планування роботи; безперервне випереджаюче освіту; система службово-професійного просуванні вання;
система реєстрації вакансій; кадровий ререзерв; ротація кадрів; гнучкий графік; телеработа; аутплейсмент
3.1. Розвиток кар'єри персоналу в організації
Розвиток кар'єри представля ет собою цілеспрямовану діяльність по створенню умов для успешног про
посадового і професійного просування персоналу.
Розвиток кар'єри, так само як і планування, здійснюється на індивідуальному та організаційному рівнях.
Розвиток кар'єри на индивидуальн му рівні - це процес реалізації кар'єрних планів спів ков. Розвиток кар'єри
на організаційному рівні є формування і розвиток кар'єрних середовища і кар'єрного простору організації.
Розвиток кар'єри персоналу відповідає інтересам як окремих з отрудніков, оскільки сприяє удовлетв Орен їх
потреби в самореалізації, так і організації в цілому, забезпечуючи підвищення якості трудових ресурсів.
Розвиток кар'єри направлено на забезпечення успішності кар'єри . Як правило, виділяють два види
критеріїв кар'єрних успішності: об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні критерії відображають фактичний посадовий і
професійне зростання. Суб'єктивні критерії - задоволеність співробітника своєю кар'єрою і її окремими
аспектами. Висновок про успішність кар'єри робиться на підставі як об'єктивних, так і суб'єктивних критеріїв.
Останнім часом особлива увага приділяється суб'єктивними критеріями успішності. Висока задоволеність
кар'єрою відзначається в наступних випадках[101] :
- пр офессія (вид діяльності) або посада відповідає самооцінка е;
- робота осуществляляется в місцевості, природні умови якої сприятливо діють на стан здоров'я і
дозволяють організувати гарний відпочинок;
- умови роботи підсилюють можливості людини і розвивають їх;
- робота носить творчий характер і позволяє т досягти певного ступеня незалежності;
- праця добре оплачувалася або є можливість отримувати великі побічні доходи;
- робота дозволяє продовжувати активне навчання, займатися вихованням дітей, домашнім господарством і
т. П.
Для характеристики усп ешності кар'єри користуються також поняттями «норми» і «відхилення» в розвитку
кар'єрного процесу[102] . Нормальність кар'єрного процесу визначається безперервністю зростання
продуктивності професійної діяльності співробітник ів в зв'язку з їх збалансований ним кваліфікаційним та
посадовим просуванням. Відхилення від норми можуть бути чотирьох типів:
1. Функціональні відхилення - тимчасові затримки в кар'єрному просуванні, істотно не порушують
стратегічної лінії кар'єри (наприклад, брешемо енний спад успішно сти професійної діяльності в зв'язку з
минущими обставинами - перевантаженням, хворобою т. П.).
2. дезадаптаційних відхилення виникають в результаті проблем пристосування до мінливих умов
професійної діяльно сті. Для виходу з цього поло ження співробітнику недостатньо просто підвищити активність,
необхідні придбання нових компетенцій, перебудова способу діяльності, приведення його у відповідність з
новими вимогами.
3. Кризові відхилення - це стійкий перерву в кар'єрному просуванні із загрозою повної його зупинки.
4. катастрофная відхилення або «кар'єрний скидання» означають не тільки повну зупинку кар'єри, а й
істотне зниження статусу (наприклад, в разі пониження в посаді).
Серед ка рьерних відхилень особливо виділяють девіації . До них, перш за все, відносять прояви кар'єризму,
які були детально розглянуті в розділі 1.
Управління розвитком кар'єри передбачає профілактику відхилень у кар'єрному процесі, а також вирішення
проблем, пов'язаних з відхиленнями.
Залежно від типу відхилень управлінський вплив на кар'єрний процес може бути наступним:
а) регуляторний - попередження поглиблення функціональних відвідхилень і їх переходу в дезадаптаційних;
б) реадаптаціонних - відновлення адаптаційних механізмів і
переклад дезадаптаційних відхилень в функціональні;
в) антикризове - попередження розвитку кризових відхилень
і сприяння виходу кар'єрного процесу з кризи в продуктивний вектор розвитку;

г) реконст руктівних - формування нової моделі кар'єри на базі збережених після катастрофи елементів
зруйнованого кар'єрного процесу і за рахунок залучення нових ресурсів.
Кожен з названих типів управління кар'єрою включає в себе регуляторну функцію, котора я необхідна як для
підтримки прогресуючого розвитку кар'єрного процесу і попередження його дезорганізації, так і при
формуванні нового процесу (відновне регулювання).
Г. Г. Зайцев та Г. В. Черкаська відзначають, що кадрова політика розв ітія кар'єри залежить від типу відносин
роботодавець - працівники[103] . Дані відносини пройшли еволюцію, в якій можна виділити три етапи:
1) сприйняття працівника роботодавцем як товару (речі), яку слід купувати якомога дешевше і
використовувати якомога інтенсивніше;
2) усвідомлення значення «людського фактора» і необхідності партнерства;
3) розуміння того, що працівник - необхідний, але специфічний фактор виробництва, здатний реалізувати
широкий спектр форм організаційної поведінки - від самовідданого безкорисливого праці до терористичних
актів.
У сучасних організаціях виявляються всі три історичні типи віднос й. Відповідно в умовах першого типу
цілеспрямована діяльність з розвитку кар'єри персоналу практично не ведеться: персонал замінюється в міру
його «зношування». В ум овіях другого типу приділяється велика увага навчанню персоналу, створення ум овій
для професійного і кар'єрного росту. І, нарешті, в умовах третього типу відносин кадрова політика приділяє
увагу не тільки кар'єрному просуванню, а й профілактичної тику девіантної поведінки.
На думку Н. Д. Стрекалової і Г. К. Копєйкіна, кад ровая політика організації щодо розвитку кар'єри може бути
трьох основних типів[104] :
- орієнтована на кар'єрне зростання працівника за типом «підготував собі заміну - переходь на більш
відповідальну роботу»;
- орієнтована на кар'єрне зростання працівника в залежності від стажу роботи в організації на кшталт
«довше пропрацював - більше знаєш і может ш»;
- орієнтована на отримання працівником під час вступу до організації більш вигідних стартових умов в
залежності від рівня особистої компетенції.
С. В. Шекшня і Н. Н. Ермошкин, відзначають ще один тип політики, заснований на принципі «up or out»: або
з отруднік переходить на нову ієрархічну щабель в заздалегідь обумовлені терміни (як правило, раз в 2-3 року) ,
або він повинен покинути компанію[105] .
Е. Н. Ємельянов і С. Є. Поварніціна вважають, що існують два полярних типу кадрової політики[106] .
Перший з них про тражает ставлення до співробітників як до «змінним рукавичок». Найманому на роботу
людині надаються мінімальні права, пільги, можливості зростання і заробітна плата. Він працює до тих пір, поки
задовольняє вимогам, що пред'являються. В той момент, до оли до його роботі виникають будь-які претензії,
або коли він сам намагається пред'явити претензії адміністрації, він тут же звільняється і замінюється іншим
працівником. Така стратегія виправдовує себе лише в короткостроковій перспективі і в тому випадку, коли про т
працівників не потрібно високої кваліфікації. Протилежний тип кадрової політики робить ставку на вирощування
«свого» персоналу, його постійне навчання та сприяння підвищенню кваліфікації. В цьому випадку
співробітників «прив'язують» до підприємства зарпла тієї, пільгами, можливостями кар'єрного росту. Таким
чином, в першому випадку завдання розвитку кар'єри персоналу взагалі не ставляться, а в другому - зізнаються
одними з найважливіших.
Успішність кар'єри залежить від дії різноманітних чинників. Фактори, що вплива ие на успішність
індивідуальної кар'єри, зазвичай ділять на дві групи: зовнішні і внутрішні.

Зокрема, як показали дослідження Н. С. Семікова, можливості кар'єрного розвитку залежачи т від
організаційної культури[107] . Користуючись класифікацією типів організаційної культури Ч. Хенді, даний
дослідник прийшла до наступних висновків.
Культура лічнос ти, для якої характерно те, що основою влади є сила фахівця, не створює гарні х умов для
кар'єрного росту, зате тут вітається високий професіоналізм. Велике значення мають неформальні відносини, т.
Е. Є умови для цент ростремітельной кар'єри. Культура цього типу сприяє плинності кадрів серед амбітних з
пеціалістов, що прагнуть до керівних посад. Такі фахівці змушені або йти в інші організації, або створювати свої.
Культура влади (основою влади є володіння ресурсами) створює сприятливі умови для вертикальної
кар'єри. Все карь ерние ступені чітко визначені і прописані. Професіоналізм цінується не дуже високо:
професіоналом бути не обов'язково, досить знати схеми роботи. Дана кул ьтура створює сприятливі умови для
розвитку егоцентризму, себелюбства, індивідуалізму, жест кой конкуренції. Люди, що володіють
альтруїстичними схильностями і орієнтовані на професійну кар'єру, майже не затримуються в таких
організаціях.

Куль туру ролі (бюрократична) залучає осіб, для яких соціальний статус має більше значен ие, ніж
результати діяльності. Разом з тим вона створює набагато більш сприятливі умови для професійної кар'єри, ніж
культура влади.
Культура завдання ( орієнтована на розробку і реалізацію конкретного проекту) створює умови для всіх
типів кар'єри. Винагорода прямо пов'язане з результатами діяльності. Для постійних співробітників прописані
щаблі кар'єрного росту. Будь-який фахівець має шанс виконувати роль керівника в черговому проекті. Залучені
співробітники переважно ориен тірован на професійну кар'єру.
3.2. Розвиток кар'єри як особистісне зростання
Успішний розвиток кар'єри має передбачати особистісний ріст співробітників. Достиж ення успіхів у
професійному та посадовому зростанні вимагає формування та вдосконалення про пределеніе ділових якостей,
підвищення рівня компетентності.
Якості об'єднують властиві індивіду від народження або приобре тенние і розвинені характеристики
професійних, ділових і особистих здібностей, можливостей. Вони є основою побудови кар'єри.
Навички - це освоюються і закріплюються практичні прийоми, які забезпеч івают цілеспрямовані дії на
основі в иработкі конкретних умінь в результаті систематизованої підготовки працівника. Вони формуються з
самого початку життєдіяльності людини, багато в чому визначаючи її характер, темпи, результати. Первинні
навички індивіда забезпечують отримання, накопичення і використання знань в якості основного ресурсу його
подальшої соціальної адаптації, професійного вдосконалення та інтелектуального розвитку.
Культура як історично сформіровавша яся сукупність досягнень, форм і змісту функціонування і розвитку
суспільства, забезпечує адекватну адаптацію працівника в організації. Будучи необхідною умовою кар'єрного
просування, культура забезпечує сприйняття діяльності працівника оточуючими, його ефективну інтеграцію в
професійне сообщес тво і кар'єрний ріст. Вона забезпечує досягнення необхідного рівня розвитку професійних,
ділових та особистих якостей індивіда, що характеризує вищу оцінку його досягнень, що забезпечує суспільне
визнання. Така оцінка стає основним призн АКОМ, що характеризує працівника і обумовлює його кар'єрне
зростання в організації.
Пройшовши основні щаблі кар'єрного росту, конкретний працівник набуває статус - офіційно
закріплюється і чи неформально складається позиціонування в ієрархії органи зації. Статус визначає становище
працівника і відображає його соціальне визнання.
В рамках компетентнісного підходу особистісний ріст розглядається як розвиток компетентності. Сьогодні
компетентність трактується не тільки як когнітивний компонент професійно оналізма. Професійну
компетентність визначають через поняття «здатність», «готовність», «особистісне якість»[109] . Зокрема, А. П.
Назарян і І. Н. Дроздов, узагальнюючи різні підходи до поняття «компетентність», включають в неї следующи е
ознаки:
- облада ня специфічними здібностями, що включають в себе особистісні риси і характеристики поведінки,
значимі для даної діяльності;
- здатність отримувати високі результати в певній діяльності;
- наявність не тільки знань, а й умінь застосовувати ці зн ания на практиці;
- повишаемость компетентності в процесі навчання і практики;
- многокомпонентность психологічної компетентності
[110] .
Професійна компетентність включає в себе ключові, базові та спеціальні компетенції. Ключові компетенції
необхідні для будь-якої професійної діяльності, вони пов'язані з успіхом особистості в мінливому світі. Базові
компетенції відображають специфіку певної професійної діяльності. Спеціальні компетенції відображають
специфіку конкретної сфери професійно й діяльності. Спеціальні компетенції можна розглядати як реалізацію
ключових і базових компетенцій в конкретній галузі професійної діяльності.
Розвиток кар'єри має бути орієнтірова але на підвищення рівня всіх видів компетенцій.
Можна виділ ить кілька рівнів вираженості компетенції, наприклад:
0. Нульовий (компетенція відсутня або її прояв серйозно утруднено);
1. Базовий (компетенція знаходиться на стадії розвитку);
2. Сильний (компетенція розвинена досить добре);
3. Лідерський (компетенція не тільки добре розвинена, але і може транслюватися - передаватися
оточуючим).
Як приклад можна привести модель ключових корпоративних компетенцій цивільного службовця ново го
покоління, розроблену І. Б. Шебураковим [111] .
Модель включає п'ять ключових компетенцій, наявність яких є критично важливими як для досягнення
особистого успіху в системі цивільної служби, так і для забезпечення ефективності діяль ності органу управління
в цілому:

1. Орієнтація на вирішення завдань розвитку;
2. Здатність до професійного росту і саморозвитку;
3. Комунікативна компетентність; 4. Здатність працювати напружено; 5. Навички управління.
Кожна компетенція має чотири рівні вираженості:
Модель ключових корпоративних компетенцій цивільного службовця нового покоління
рівень

опис компетенції
1. Орієнтація на вирішення завдань розвитку

нульовий
(0)

Неготовність приймати на себе відповідальність за вирішення завдань.
Демонстрація установки «тільки не я». Нерозуміння того, що таке результат

базовий
(1)

Активність професійної позиції, прагнення удосконалювати свою діяльність і
діяльність своїх колег. Розуміння, чим відрізняється процес від результату.
Здатність автономно і ефективно сказали ть індивідуальні завдання. Уміння
узгоджувати особисті цілі з цілями організації (команди). Здатність бачити
альтернативні варіанти дій

сильний
(2)

Чітке розуміння того, що таке результат діяльності і за якими показниками
його можна оцінити . Уміння грамотно поставити (сформулювати) перед
собою і своєю командою адекватні цілі і завдання. Уміння визначати
пріоритети (відрізняти головне від второстепе ного). Особиста зацікавленість в
результаті. Прагнення постійно демонструвати високий результат собстве ної
діяльності. Уміння виконувати будь-яку роботу швидко і чітко, бути зібраним і
рішучим. Переважання мотивації досягнення успіху над мотиву цією уникнення
невдачі

лідерський Постійна орієнтація на результ ат - на рішення переважно інноваційних
завдань, на підвищення якості роботи, скорочення термінів її виконання і ін.
(3)
Уміння розбити досягнення мети (завдання) на етапи, спланувати діяльність,
залучаючи інших людей. Уміння ефективно вишукувати ресурси, в т. Ч.
Мобілізувати інших людей для вирішення масштабних завдань. Готовність не
тільки постійно розвиватися ься самому , але і вдосконалювати діяльність
інших для поліпшення результату. уміння продемонструвати
(ефективно презентувати) високий особистий і груповий результат
2. Здатність до професійного росту і саморозвитку
нульовий
(0)

Неготовність до змін, консерватизм мислення, нерозуміння сенсу особистого
навчання, самовдоволення або дилетантизм

базовий
(1)

Орієнтація на професійний і кар'єрний ріст. Розуміння значення персонального
навчання. Хороша здатність до навчання. Інтелектуальний рівень не нижче
середнього. Професійна компетентність у своїй сфері діяльності. Здатність
переробляти велику кількість інформації, в т. Ч. Працювати з документами

сильний
(2)

Готовність проявляти динамічний професіоналізм, прагнення постійно
розвиватися, користуючись будь-яким зручним випадком. Захопленість
професією і своєю справою. Професійний кругозір, орієнтація на розвиток
власного досвіду в т. Ч. За рахунок досвіду інших люд їй. Здатність
орієнтуватися в областях, суміжних зі своєю основною діяльністю. Уміння
розібратися в оточуючих зміни, в т. Ч. В динамічному законодавстві

лідерський Уміння заразити своєю захопленістю інших людей. На відмінність чіткої
(3)
програми персонального розвитку. Орієнтація на передачу власних знань і
умінь, навичок навчання інших. Ефективне використання інструментальних
навичок для поліпшення результату - вла дение комп'ютером, знання мов,
швидкочитання та ін.
3. Комунікативна компетентність
Нульовий
(0)
базовий
(1)

Невміння слухати, конфліктність, егоцентризм або глибока інтроверсія.
чванливість
Увага до людей, вміння справити сприятливе враження. Доброзичливість в
спілкуванні. Уміння підтримувати і вести діалог. Готовність виступити публічно ,
достатньо чітко і ясно виклавши власні думки

сильний
(2)

Уміння спокійно і адекватно себе вести в будь-яких ситуаціях ділового загально
ня, включаючи стресові (конфліктні). Уміння погасити конфлікт. Адекватне
спокій. З пособности вносити конструктивні пропозиції в ході взаємодії. Уміння
встати на позицію іншої людини, зрозуміти його мотиви. Хороші ораторські
навички. Уміння у беждать в своїй точці зору і вислуховувати думку інших

лідерський Уміння сформувати про себе максимально сприятливе враження, убе дить або
(3)
переконати партнера по спілкуванню. Активне використання технологій
ділового спілкування. Відмінні навички ведення переговорів. Уміння заразити
ідеєю, в т. Ч. В ході яскравого публічного виступу. Розвинені навички атракції,
притягання до себе інших лю дей
4. Здатність працювати напружено
нульовий
(0)

Низька енергетика. Невміння зібратися. Лінь, прагнення мінімізувати зусилля,
нехтуючи результатом

базовий
(1)

Енергійність, здатність зберігати високий рівень активності, хороша
працездатність. Стресостійкість, вміння працювати без зривів в ситуації
цейтноту

сильний
(2)

Здатність наполегливо рухатися до намічених і узгодженим цілям. Здатність
«тримати удар». Уміння доводити справу до кінця. Використання навичок
самоменеджменту. Уміння добре і правильно відпочивати

лідерський Надзвичайно висока працездатність і результативність. Сильна воля,
(3)
наполегливість. Здатність ставити далеко відстрочені мети і рухатися до їх
досягнення. Бажання багато і успішно працювати, заражаючи власної
енергетик ий інших
5. Навички управління
нульовий
(0)

Нерозуміння того, що таке управління. Небажання і невміння управляти
іншими людьми. Потурання по відношенню до інших. Особиста
недисциплінованість і необов'язковість

базовий
(1)

Серйозне ставлення до управління як до діяльності. Прагнення управляти
іншими заради досягнення групового результату. Розуміння необхідності
використання технологій управління (планування, організації, мотивації,
контролю та оцінки діяльності). Розумі ня підкорятися, дисциплінованість

сильний
(2)

Розуміння і використання основних управлінських технологій в своїй
діяльності. Ефективне управління групою. Розуміння власних ресурсів
управлінця та використання їх адекватно ситуації (адміністрування,
психологічний вплив, стимулювання). Знання основ теорії управління

лідерський Високоефективне управління іншими. Лідерство. Уміння підпорядкувати
(3)
своєму впливу групу, домагаючись спільними зусиллями високий ого
результату. Допомога в розкритті потенціалу кожного учасника групи.
Формування команди і використання її ресурсів

3.3. Розвиток кар'єри на організаційному рівні
3.3.1. Розвиток кар'єрних середовища і кар'єрного про простору організації
Як вже було зазначено, управління розвитком кар'єри на організаційному рівні направлено на формування і
розвиток сприятливих умов кар'єри. Умови кар'єри визначаються кар'єрних середовищем і кар'єрним
простором.
Кар'єрне простір визначається як необхідні умови для розвитку кар'єри[112] . Воно включає в себе умови,
пов'язані зі специфікою діяльності організації і впливають на можливості розвитку кар'єри. Складовими кар
ьерной середовища є:
- сп еціфіка діяльності організації;
- організаційна структура;
- професійні та кваліфікаційні вимоги до співробітників;
- соціально-демографічна і професійно-кваліфікаційна структура персоналу;
- мобільність персоналу, готівка ічіе вакансій;
- особливості робочого х місць;
- умови і режим праці;
- інформаційні системи, доступ до них; - організаційна культура та ін.
А. Я. Турчинов зазначає наступні основні вимоги до кар'єрного простору[113] : відносна стабільність
посадовий з труктура; можливість простору для творчого, професійного і кар'єрного росту персоналу;

оптимальне співвідношення посад, що сприяє змагальності в професійному розвитку персоналу; адекватність
цілям і завданням, які стоять перед організацією.
Кар'єрна середу - це достатні умови для розвитку кар'єри. Вона включає цілеспрямовано створені умови для
кар'єрного просування персоналу. До них відноситься:
- кадрова політика щодо розвитку персоналу;
- система підбору, відбору і просування кадрів;
- систем а управління кар'єрою;
- підготовленість керівників і кадрових служб до роботи з управління кар'єрою;
- готовність персоналу до розвитку кар'єри;
- внутриорганизационная і внеорганізаціонной система навчання персоналу;
- використовувані в організації системи ділової оцінки і аттестаци і;
- система формування та підготовки кадрового резерву;
- наявність дієвих матеріальних і моральних стимулів розвитку кар'єри (мотиваційного
середовища);
- система заходів, спрямованих на підвищення сумісності сім'ї та роботи, підтримку сім'ї і ін.
При характеристиці кар'єрних середовища і кар'єрного простору часто вико льзуют такі поняття[114] :
- найвища точка кар'єри - вища посада, що існує в конкретній організації;
- довжина кар'єри - кількість позицій на шляху від першої позиції, за приймаємо ой індивідуумом в
організації, до вищої точки;
- «кар'єрний стелю» - це найбільш висока професійна позиція (посада), на яку може претендувати
конкретний працівник в даній організації
- «кар'єрний тупик» - це професійна позиція (част про проміжна в кар'єрному плані), що опинилася
недоступною протягом тривалого часу (наприклад, більш висока посада «зайнята» досить молодим і
перспективним співробітником).
- показник рівня позиції - відношення числа осіб, зайнятих на следующ їм иер архіческом рівні, до числа
осіб, зайнятих на тому ієрархічному рівні, де знаходиться індивідуум в даний момент своєї кар'єри;
- показник потенційної мобільності - відношення (у деякий визначений період часу) числа вакансій на
наступному иерар хіческім му рівні до числа осіб, зайнятих на тому ієрархічному рівні, де знаходиться
індивідуум.
Кар'єрна середовище та кар'єрне простір визначають можливості розвитку внутрішньоорганізаційної
кар'єри співробітників. Якщо потенціал кар'єрних середовища і кар'єрного про странс тва організації нижче
кар'єрних домагань персоналу, то зростає плинність кадрів, знижується трудова мотивація.
Кар'єрна середовище та кар'єрне простір повинні розвиватися. Як підкреслює В. А. Співак[115] , слід
прагнути до того, щоб кар'єрного я
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середовище та кар'єрне простір організації дозволяли переглянути і ре алізовать життєві перспективи
співробітників на тривалому часовому інтервалі (в ідеалі - на всіх етапах кар'єри). Важливо також, щоб кар'єрна
середовище та кар'єрне простір сприяє али розвитку кар'єри різного типу (забезпечували можливість вибору).
Крім того, кар'єрні середовище та простір повинні забезпечувати можливість досить високого рівня досягнень
як в посадовий, так і професійній кар'єрі.
Слід також пам'ятати, що розвиток кар'єрних середовища і кар'єрного простору сприяють профілактиці
відхилень у кар'єрному процесі, оскільки знижують ймовірність ускладнень, які є їх причинами.
Заходами, спрямованими на розвиток кар'єрного простору, можуть бути:
- м одернізація організаційної структури з метою розширення кар'єрних перспектив (збільшення
довжини кар'єри).
- розширення практики створення тимчасових творчих груп;
- оптимізація робочих місць;
- інформаційне забезпечення (в даний час приділяється увага не тільки інформації, необхідної для
ефективної роботи, а й інформації, важливої для планування кар'єри: відомості про наявність вакансій,
можливості підвищення кваліфікації, освіти і т. П.);
- job-дизайн, психологічне планування роботи;
- програми п овишенія сумісності сім'ї та роботи;
- розвиток організаційної культури в напрямку підвищення значимості цінностей індивідуальних
досягнень, підвищення професіоналізму.
Основними заходами, спрямованими на розширення кар'єрних середовища, є:
- совершенст вованіе системи прийняття рішень про службовому просуванні;
- впровадження систем реєстрації вакансій;
- впровадження систем службово-професійного просування;
- створення системи безперервного випереджаючої освіти;
- впровадження систем роботи з кадровим резервом;
- в недреніе систем ротації кадрів;
- розробка і розвиток систем роботи з кадровим резервом;
- проведення кадрових конкурсів і конкурсів професійної майстерності;
- систематичне проведення ділової оцінки;
- реалізація систем ротації кадрів;
- створення корпорати вних університетів і ін.
Таким чином, управління кар'єрою має ґрунтуватися на глубо кому аналізі кар'єрних середовища і
кар'єрного простору організації і припускати підбір адекватних засобів і напрямів їх розвитку.
Існує багато напрямків розв ітія кар'єрних середовища і кар'єрного простору. Вибір цих напрямків залежить
від особливостей організації та її персоналу.
Далі ми більш детально розглянемо основні напрямки роз ку кар'єрних середовища і кар'єрного простору.
3.3.2. Прийняття рішень про просування по служб е
Ефективність управління розвитком кар'єри співробітників багато в чому залежить від того, яким чином
приймаються рішення про просування. Рішення про просування по служб е є найважливішими управлінськими
рішеннями і, отже, повинні відповідати вимогам якості, ефективності та оптимальності.
Як зазначає Г. Десслер[116] , на практиці процес просування по службі не завжди позитивний як для
працівника, так і для ор ганізації. Несправедливість або секретність можуть знизити його ефективність. При
розробці системи прийняття рішень про просування важливо опр Едель в наступному:
1. Необхідні чіткі і конкретні критерії просування. Часто вибір стоїть між вислугою і компі тентности. Г.
Десслер вважає, що найкращим варіантом є просування на підставі компетентності, т. К. Воно забезпечує
високу мотиву цію.
2. Важливо мати методику оцінки компетентності.
Складність тут полягає в тому, що необхідно оцінити не тільки готівковий, а й потенційний рівень
компетентності, скласти прогноз на майбутнє.
3. Третє важливе рішення: формальний або неформальний процес.
Найчастіше керівники приймають рішення про пр одвіженіі співробітників на підставі своїх власних
інтуїтивних критеріїв. У цьому випадку співробітники не знають, як потрібно діяти, щоб роботодавець їх
підвищив. Керівники, зацікавлені в підвищенні трудової мотивації персоналу і в розвитку персон ала проводять
офіційну голосну політику кар'єрного просування. Співробітників повідомляють про вакансії, критерії, яким
повинні відповідати кандидати.

4. Четверте важливе рішення: вертикальне, горизонтальне або будь-яке інше просування.
На думку Г . Десслер, динаміку кар'єрних переміщень визначаються ють два параметри: потенціал
просування та рівень поточного професіоналізму працівника[117] . У зв'язку з цим персонал можна розділити на
чотири групи (рис. 3.3.1):
- учні та новачки мають високий потенціал п родвіженія, але низький рівень професіоналізму;
- у «зірок» те й інше високі;
- «тверді середняки» відрізняються високим рівнем професіоналізму, але мають низький потенціал
просування (або по прич іне особистих якостей, або через організаційної ситуації);
- «су хостів» має низький рівень професіоналізму і низький потенціал просування.
Організації зацікавлені в тому, щоб мінімізувати частку «сухостою». Для цього важливо оптимізувати
процедуру набір а й відбору кадрів, а також удосконалювати роботу з учащим ися і новачками в напрямку
формування та підтримки мотивації професійного зростання, створення умов для реалізації їх потенціалу.
«Тверді середняки» і, особливо, «зірки» є найбільш цінні людські ресурси. Необхідно зазначену пост
лизировать причини низького потенціалу просування «середняків» і по можливості вжити заходів по вирішенню
виявлених проблем. «Зірки» потребують створення умов для безперервного зростання. Організації зазвичай
зацікавлені в збільшенні частки «зірок» сере ди свого персоналу. Однак, якщо чисельність «зірок» перевершує
можливості організації в створенні умов для їх самореалізації та зростання, це може привести до серйозних
проблем (підвищення конкурентної боротьби, плинності кадрів і т. П.)
Рішення про служебн му просуванні повинні ґрунтуватися на об'єктивній, всебічній оцінці рівня
професіоналізму співробітників і діагностиці їх потенціалу. Неприпустимими є дискримінаційні практики
(детально ці питання будуть розглянуті в розділі 4).
3.3.3. Системи реєстрації вакансій / оголошення вакантних посад
Системи реєстрації вакансій призначені для оперативного інформування співробітників організації про
вакантні робочі місця і посадах і здійснення збору заяв н а заміщення цих вакансій від всіх зацікавлених.
1

Такі системи ґрунтуються на принципах відкритості та надання рівних можливостей для кар'єрного
зростання. Вони спрямовані на узгодження інтересів окремих співробітників і організації в кар'єрному розвитку.
Г. Десслер наводить приклад діяльності в даному напрямку внутрішнього центру працевлаштування
компанії[118] . Процес роботи цього центру складається з п'яти етапів:
1. наймати керівник визначає тип пошуку кандидатів: зовнішній, внутрішній або комбінований (п
редпочтеніе віддається внутрішньому або комбінованому).
2. Наймач заповнює форму посадових обов'язків по даній вака нсіі: вказується найменування посади, опис
обов'язків і повноважень працівника, дається короткий опис ділових якостей і нави ків, необхідних на даній
роботі.
3. Наймач подає запит в Центр працевлаштування та відділи кадрів кожного підрозділу компанії.
4. Здійснюється збір резюме та заяв. Резюме може подати кожен зацікавлений працівник.
5. Протягом двох тижнів здійснюва ляется аналіз резюме, приймається рішення про вибір найбільш
підходящих кандидатів, з якими проводиться співбесіда.
Робота по оперативному інформуванню співробітників про наявність вакансій ведеться і на багатьох
вітчизняних підприємствах. Така інформація ра змещается найчастіше на сайтах підприємств і організацій.
Використовуються також світлові табло, дошки оголошень і т. П. Важливо, щоб ця робота велася систематично,
постійно у формі, зручній для співробітників.
3.3.4. Системи службово-професійного ін одвіженія
Формування кар'єрних середовища бажано починати з розробки системи службово-професійного
просування.
За визначенням А. Я. Кибанова, службово-професійне просування - це серія поступальних переміщень по
різних посадах, спо влас розвитку як організації, так і особистості[119] . Система службово-професійного
просування є сово купность засобів і методів посадового просування персоналу, що застосовуються в
організаціях. При цьому розрізняють два види просування: просування керівників (лінійних і функціональних) і
фахівців.
А. Я. Кибанов наводить таку схе му службово-професійного просування, засновану на аналізі японського
досвіду управління
[120] .
Дана система передбачає, що після закінчення вузу молодий співробітник проходить випробувальний
ательний термін (1-3 роки), протягом якого здає додатковий іспит, щоб можна було визначити «реальну цінність
ву зовского диплома». Далі працівник проходить курс орієнтації в справах компанії (від 2 тижнів до 6 місяців).
Проводиться також перевірка, в тому числі на лояльність. Після закінчення досл тательного терміну
співробітника зараховують на постійну роботу, і протягом по наступних 810 років здійснюються планомірна
ротація, стажування і направлення у відрядження. Діє також система відповідальних доручень. До 36 років
працівник вже добре изв естен компанії, і приймається рішення щодо його основний кар'єри: руков одітеля або
службовця.
А. Я. Кибанов описує також наступну схему службово-професійного просування лінійних керівників)[121] .
Система просування лінійних керівників передбачає п'ять основних етапів:
1. Робота зі студентами старших курсів базових вузів або спрямованих на практику студентів інших вузів.
Фахівці служби управління персоналом спільно з керівниками підрозділів проводять підбір студії нтов,
найбільш здібних до керівної діяльності, а також здійснюють їх п одготовку до конкретної діяльності в
організації. Студентам, які успішно пройшли практику, видається характеристика-рекомендація для
направлення на роботу до відповідного підрозділ еление.
2. Робота з молодими фахівцями, прийнятими в організацію. Протягом 1- 2 років молоді фахівці проходять
навчання (докладне знайомство з організацією). Крім того, передбачається стажування в підрозділах організації
протягом року. На основа нии підсумків стажування здійснюється перший етап відбору для зарахування в
резерв на р уководящіе посади. Вся інформація про участь молодого фахівця в системі службово-професійного
просування фіксується в його особовій справі і заноситься в інформаційну б азу даних про кадри організації.
3. Робота з лінійними керівниками низової зв ена управління. Дана робота, розрахована на 2-3-річний
період, включає навчання на курсах підвищення кваліфікації, заміщення керівників в їх відсутність, зарахування
в групу дублерів. Після завершення етапу проводиться аналіз діяльності, тестування і вторинний відбір. Успішно
пройшли вторинний відбір рекомендуються для висунення на вакантні посади керівників середньої ланки,
проходять попередню стажування на ці х посадах. Решта працівників, які пройшли підготовку, продовжують

працювати н а колишніх посадах, можливі їх горизонтальні переміщення. 4. Робота з лінійними керівниками
середньої ланки управління. Робота будується за індивідуальними планами. За кожним призначеним на
посаду керівником підрозділу закріплюється наставник - керівник вищої ланки. Наставник спільно з фахівцями
служ би управління персоналом на підставі аналізу особистих якостей, професійних знань і навичок Прете
ндента складають індивідуальний план його підготовки. Передбачаються стажування в передових організаціях з
підготовкою плану заходів щодо поліпшення діяльності своєї органи зації (підрозділу). Щорічно проводиться
тестування керівників середньої ланки (діагностика професійних навичок, умінь управляти колективом,
професійно вирішувати складні виробничі завдання). На підставі аналізу результатів тестування виносяться
пропозиції про подальше просування по службі.
5. Робота з лінійні ми керівниками вищої ланки управління. Відбір керівників даного рангу доцільно
здійснювати на конкурсних засадах. Відбір здійснюється комісією, що складається з руково дителей вищої ланки
і фахівців з управління персоналом. При необходимос ти залучаються незалежні експерти.
3.3.5. Job-дизайн
Особлива увага в наш час приділяється розвитку кар'єрного прост ру і кар'єрних середовища в умовах
обмежених можливостей посадового просування. В цьому випадку доцільний перенесення акценту на розвиток
професійної кар'єри, впровадження систем ротації.
З точки зору фахівців кафедри Управління Персоналом м і професійної комунікації Північно-Західної
академії дер ної служби, в сучасних умовах актуально використання рекомендацій, розроблених в рамках руху
job-дизайн. В цьому випадку кар'єрне просування розглядається як розвиток змісту праці[122] .
Змістовна робота повинна відповідати таким т ребованіям:
- бути різноманітною;
- надавати можливості для подальшого навчання (підвищення кваліфікації) за фахом;
- вимагати від співробітників прийняття рішень і вміння полагатьс я на власні сили;
- дозволяти співробітникам надавати підтримку свої м колегам і приймати допомогу від них;
- гарантувати співробітникам, що їх зусилля усвідомлюються;
- давати співробітникам можливість побачити, як їхні зусилля вливаються в роботу всієї компанії;
- залучати співробітників в роботу, яка здається їм стоїть; - вести до бажаному у майбутньому.
Л. Джуелл відзначає три основні напрямки психологічного планування роботи - впливу на зміст праці. Це
розширення діапазону роботи, збагачення праці, а також соціотехніческое планування роботи[123] .
Розширення діапазону роботи - це метод, що дозволяє зробити фронт робіт було більшим за рахунок
збільшення виконуваних завдань. Як правило, це завдання тієї ж ступеня складності і вимагають тієї ж самої
кваліфікації, що і завдання, що виконуються спочатку.
Збагачення роботи передбачає наділення працівників більшою відповідальністю і надання їм більших
можливостей у прийнятті рішень, що стосуються планування, розпорядку їх роботи і контролю за нею. Якщо
розширення діапазону роботи засновано на уявленні про те, що з одержательность праці залежить від кількості
і різноманітності виконуваних завдань, то основна посилка збагачення праці зводиться до того, що важливий
вид виконуваних завдань, а не їх кількість. Збагачення роботи є вертикальне насичення виробництв енних
завдань, на відміну від горизонтального насичення при розширенні діапазону роботи.
Практика збагачення праці грунтується на моделі п'яти базових характеристик роботи Хекман-Олдхема.
Відповідно до цієї моделі, змістовність роботи визначається наступними п араметрамі:
1. Різноманітність умінь. Більш змістовні ті види роботи, які вимагають не одного, а декількох базових
умінь;
2. Ідентичність завдання. Більш змістовні ті види роботи, які передбачають здійснення як ого-якого задуму
від початку до кінця , а не виконання якоїсь частини діяльності.
3. Важливість завдання. Робота, яка важлива для інших людей, більш змістовна, ніж робота, яка не має
явного соціального значення.
4. Автономія. Види робіт, при яких людина може проявляти незалежність, поль тися свободою і приймати
рішення, більш змістовні, ніж роботи, які не надають таких можливостей.
5. Зворотній зв'язок, що стосується роботи. Більш змістовні ті види роботи, де співробітник отримує
зворотний зв'язок щодо то го, як він виконує свої обов'язки.

Соціотехніческое планування роботи передбачає узгодження людських і технологічних компонентів
діяльності. Особливу увагу в цьому підході приділяється плануванню командної роботи.
Розробка методів підвищення змістовності роботи найінтенсивніше велася ще в 60-70-ті роки ХХ століття.
3.3.6. Система безперервного випереджаючої освіти
У сучасних умовах для розвитку кар'єрних середовища основоположну роль грає створення системи
безперервного випереджаючої освіти. Це має особливе значення для забезпечення розвитку професії
сиональной кар'єри.
Стрімкість технічного прогресу і соціально-економічних змін вимагає від кожного співробітника постійного
оновлення знань, розвитку нових компетенцій, а також особистісного зростання, припускає олагающего
розвиток адаптивності, креативність ості, здатності приймати оптимальні і супер-оптимальні рішення.
Найважливіше значення сьогодні має готовність людини до майбутніх змін.
У зв'язку з цим пішло в минуле уявлення про те, що професійна освіта людина отримує до нача ла ділової
кар'єри. Сьогодні освіта має носити не тільки безперервний, а й випереджувальний характер, т. Е. Готувати
людини до наступного етапу життя і кар'єри.
В. В. Горшкова так визначає ідею випереджального освіти: рівень і якість освіти учасників соціальної
практики і виробництва повинен випереджати рівень розвитку самої практики. Випередження полягає в
розвитку людини не тільки як суб'єкта професійної діяльності, а й як особистості, причому нові компетенц ії
повинні бути виработ ани перш, ніж буде необхідна їх безпосередня практична застосовність і затребуваність.
Така освіта стає особливо значущим, оскільки допомагає реально сприймати і передбачити ті процеси, які
відбуваються в суспільстві, а також вис траівать власні прогнози[124] .
В основі ефективно діючої системи освіти дорослих повинен бути облік поточних і перспективних освітніх
потреб дорослих людей і соціуму в цілому. При е те необхідне включення дорослої людини в освітньої тільну
діяльність на будь-якому етапі його життєвого шляху[125]
А. Е. Марон, Л. Ю. Монахова відзначають наступні вимоги до сучасної освіти дорослих[126] :
- спрямованість освіти на особистісне життєве самовизначення і самореалізацію;
- орієнтація образо вания на отримання дорослим результату, що поліпшує якість його життя;
- аксіологічна вираженість і вибірковість цілей і способів реалізації змісту обра тання, що диктує
індивідуальний запит і індивідуальну програму їх втілення;
- побудова власної траєкторії безперервної освіти.
Дотримання найбільш про прогресивні тенденціям визнається природним умовою соціалізації особистості.
Досвід прошлог про при цьому не відкидається, але осмислюється.
Основними особливостями випереджаючої освіти дорослих визнані: розвиток адаптивності, мобільності,
конструктивності, суб'єктної орієнтації; інституційна та особистісна обумовленість вибору форм образів ания;
соціально-економічна і соціально-культурна детермінантності; интегративность і розширення спектрів видів
діяльності; психологічна перебудова стереотип ів особистості; опора на причетність дорослого до навколишньої
дійсності; Контекстна ь освіти, спрямованого на причетність дорослого до навколишньої дійсності, на
креативність як розвиток здатності до самозміни, самовизначення, пре подолання традиційного погляду.
Основними принципами опе Режан освіти є:
- принцип формування вихідного творчого потенціалу особистості, який дозволить дорослій людині
виходити з кризових ситуацій, що виникають в мінливому світі (широ кий вибір нових можливостей життєвого
просування);
- принцип осмислення і узагальнення традицій;
- принцип навчання «про запас», що забезпечує підготовленість до нових «викликам»;
- аксіологічний принцип, пов'язаний з розумінням цінності випереджаючої освіти вз рослих як
найважливішої умови ефективного функціонування людини в динамічно развивающ емся суспільстві;
- компетентнісний принцип, що передбачає розвиток цілісного досвіду дорослого по вирішенню практичних
життєвих проблем в пізнанні (інформаційна компі тентности), в усвідомленні методів пізнання (методологічна
компетентність), в професіонал ьном вдосконаленні (професійна компетентність) і ін.
Безперервне випереджаючий освіта повинна здійснюватися не тільки на державному, але також на орг
анізаціонном і індивідуальному рівнях. Ефективне вирішення завдань розвитку кар'єри персонал а вимагає
створення внутрішньоорганізаційні системи безперервного випереджаючої освіти.
Це означає необхідність створення системи навчання персоналу, що охоплює в се етапи кар'єри, включаючи
вихід на пенсію. Для кожного етапу кар'єри повинні бути разработа ни спеціальні програми, які передбачають
не тільки допомога у вирішенні поточних проблем, але і підготовку до наступного етапу кар'єри. Навчання має

передбачати з вчення самих передових тенденцій у професійній сфері, яких навчають, а також розвиток личн
остних якостей, необхідних для підвищення адаптивності, креативності, відповідальності, готовності до
прийняття рішень щодо розвитку кар'єри і т. П. Практично я підготовка повинна поєднуватися з серйозної
теоретичної. Велике значення має створення умов та стимулювання самоосвіти.
Програми повинні гнучко поєднувати різні форми і методи навчання і бути заснованими на глибокому
вивченні потреби персо налу в освітніх послугах, а також на даних прогнозування потреби організації в
людських ресурсах.
Освітні випереджальні технології повинні сприяти[127] :
- орієнтації професійного навчання на кардинальні зміни;
- випереджаючої адаптації співробітників до змін;
- інноваційному сам ообразованію;
- конструювання креативної інформаційно-освітнього середовища;
- формування інформаційної культури керівника в контексті управління майбутнім.
3.3.7. Системи роботи з кадровим резервом
Кадровий резерв - це група керівників і фахівців, відібраних для цілей посадові особи, ск ного просування і
проходять підготовку до заміщення посад, для яких вони відібрані.
Сучасні організації створюють сп еціальние системи роботи з резервом керівників і розглядають управління
резервом як стратегічно важливе завдання.
Основними принципами роботи з резервом визнані[128] :
- планомірність;
- безперервність;
- «більше краще, чим менше» (число резервістів має бути керованим: 1-3 чол. На посаду);
- комплексний підхід (при оцінці і підготовці кандидатів і членів резерву);
- «відкритого списку» (можливість потрапити в резерв повинна зберігатися для всіх
співробітників);
- «не створювати касти недоторканних» (включення в резер в не повинно припускати
привілеїв);
- участі вищого керівництва;
- динамізм;
- етичність і Конфід ціальность (щодо даних індивідуальної оцінки та діагностики);
- гласність (прозорість) формування резерву.
Зазвичай виділяють наступні основні напрями ня роботи з резервом:
- формування резерву,
- підготовка резерву;
- оцінка резерву;
- оцінка еф єктивні роботи з резервом.
Н. І. Шаталова пропонує включити в цей список також[129] :
- спілкування резервістів (систематичне цільове спілкування резервістів між собою і з
керівниками);
- мотивування резервістів;
- зміна (оптимізація) відносин з вищим керівництвом
(Для профілактики конкурентних, конфліктних відносин);
- рекламування підготовлених резервістів (систематичне інформування топ-менеджера про успіхи
резервістів);
- організація роботи спеціально обладнаного центру оцінки персоналу (резервістів);
- навчання оціночної комісії;
- «горизонтальне» переміщення р езервістов в період відсутності вакансій.
В цілому роботу з кадровим резервом можна представити у вигляді схеми
[130] .
Мал. 3.3.4. Система роботи з кадровим р езервом

При роботі з резервом керівників виділяють дві групи: 1) преемні ков (або дублерів) і 2) молодих співробітників
з лідерським потенціалом (молодіжний резерв). Кожна група має свою специфіку як з точки зору відбору, так і з
точки зору розвитку.
Наступники або дублери - це кандидати на заміщення певних ключових д олжностей організації, які готові
до роботи в цих посадах зараз або будуть готові до цього в найближчому майбутньому.

Визначення ключових посад . Як правило, ключовими являють ся посади першого керівника, його
заступників, керівників філій і підрозділів. Число і конкретний перелік ключових посад залежать від розмірів і
специфіки організації. При визначенні переліку ключових посад слід враховувати перспекти ви розвитку
організації. На даному етапі розробляється план звільнення ключових посад з ура тому вікових характеристик,
перспектив просування, особистих інтересів, стану здоров'я співробітників.
Визначення вимог до керівників . Ідеальний по ртрет керівника повинен мати трирівневу структуру: загальні
вимоги,
-

1

вимоги до керівника даної організації та якості, необхідні для роботи в конкретній посаді.
Підбір кандидатів у резерв . Підбір здійснюється з урахуванням трьох основних критеріїв: відповідності
індивідуальних характеристик кандидата профілю ідеально го співробітника для даної посади; результатів
роботи на займаній посаді; ступеня готовності кандидатів.
Підготовка планів розвитку здійснюється на підставі зіставлення характеристик кожного резервіста з
портретом ідеального співробітника.
Реализаци я планів розвитку вимагає участі всіх трьох суб'єктів управління кар'єрою. Першорядну роль в
цьому процесі відіграє самопідготовка резервістів, їх прагнення до саморозвитку. Керівники резервістів
здійснюють мотивуюча дія, адміністративну підтримку і виступають в ролі наставників. Кадрова служба
здійснює загальний контроль функціонування процесу підготовки наступників.
Оцінка прогресу розвитку . Формальна оцінка прогресу кожного наступника проводиться щорічно, зазвичай
керівником орган ізації спільно з представниками кадрової служби. Результатом оцінки може стати коригування
плану розвитку або зміна складу резерву.
Призначення на посаду . У разі звільнення ключовій посаді керівництво організації проводить обговорення
гот овності наступників і приймає рішення про призначення.
Найважливішим завданням роботи з резервом є підбір і відбір кандидатів.
Основними критеріями при відборі кандидатів в резерв є[132] :
- відповідний рівень освіти і професійної підготовки;
- досвід практичної роботи з людьми;
- організаторські здібності; - особистісні якості; - стан здоров'я.
Н. Д. Стрекалова і Г. К. Копєйкін рекомендують при зарахуванні в резерв враховувати наступні якості[133] :
• здатність усвідомлювати проблему і сформу лювати мету;
• здатність вибрати засоби для досягнення мети;
• готовність до прийняття обов'язків по керівництву людьми;
• стиль керівництва, відповідний культурі організації;
• здатність до самокритики і восприят ію критики;
• здатність до про навчання, а самонавчання;
• здатність готувати собі наступника;
• високий ступінь адаптації; • активність і працездатність.
С. В. Шекшня пропонує в якості критеріїв при оцінці кандидатів в резерв і членів резерву компетенції, пр
едставленние в портреті ідеального руков одітеля [134] :
Області компетенцій керівника
Планування і прийняття рішень
Фінансове
Збір, аналіз та ефективне використання фінансових даних; правильні
планування / аналіз висновки з аналізу фінансової інформації; застосування фінансових та /
або бухгалтерських принципів при складанні планів і вирішенні
проблем; підготовка реалістичних бюджетів для вирішення зад ач
організації
стратегічне
мислення

Аналіз розвитку ситуації в довгостроковій перспективі з урахуванням
всіх діючих факторів; визначення потенційного впливу зовнішніх сил на
діяльність організації (нововведень в галузі, конкуренції, зміни
законодавства, тенденцій розвитку міжнародних відносин і
технологічного процесу); формулювання і оцінка альтернатив розвитку
організація

Розподіл / контроль Забезпечення
співробітників
ресурсами
і
повноваженнями,
ресурсів
необхідними для досягнення намічених цілей; встановлення
мінімально необхідного контролю; контроль досягнутих результатів,
порівняння їх з планом
Організованість /
раціональне
використання часу

Визначення особистих пріоритетів і цілей, що відповідають завданням
організації; розумне використання робочого часу; продуктивна робота
з документами та ефективне вирішення адміністративних питань; про
птімальная обробка інформації, виділення важливих моментів без
зайвої деталізації; здатність працювати з великим навантаженням
комунікація

Увага

Уміння «слухати і чути» повідомлення і сприймати інформацію.

Виступи

Подг отовка і проведення виступів, відповідних аудиторії і теми і
забезпечують досягнення бажаних результатів

Розвиток
співробітників:

розвиток професійних навичок; постановка складних професійних
завдань; надання можливості приймати на себе велику
відповідальність, розвивати якості наставника

мотивування:

Створення обстановки, що сприяє орієнтації на досягнення і розвиток
здібностей; заохочення в співробітниках енергійності, ентузіазму,
відданості, довіри і прагнення до досконалості

розвиток підлеглих

зовнішні контакти
Управління
Розвиток і підтримка конструктивних відносин із зовнішніми та
діловими
внутрішніми клієнтами, постачальниками, громадськими та урядовими
взаємовідносинами представниками; прояв особливої уваги до клієнта, пунктуальність при
постачанні продукції та наданні послуг
Представите цтво
компанії

Представлення компанії в стосунках з зовнішніми організаціями;
розуміння впливу діяльності організації на суспільство, економіку;
постійна турбота про репутацію компанії
Навички спілкування

Спілкування

Здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими; здатність домагатися
підтримки на будь-якому організаційному рівні

управління
конфліктами

Уміння розібратися в безлічі точок зору, контроль за стресовими і
кризовими ситуаціями; вміння вирішувати конфлікти і розбіжності

якість

Постійне прояв і заохочення уваги до якості роботи на всіх рівнях;
критичне ставлення до результатів нижче відмінних

досягнення ре-

Досягнення поставлених цілей; прийняття системи відповідальності за
результати і виконання роботи з почуттям відповідальності за
продуктивність праці

лідерство

злиттів

управління змінами
здатність
адаптуватися

Ефективна робота в різних умовах, при виконанні різних завдань і різні
х ступенях відповідальності; вміння правильно і впевнено вирішувати
професійні завдання в умовах змін, невідомості, несприятливу
екологічну ситуацію або при будь-якій іншій напр яженной обстановці;
прояв необхідної гнучкості для здійснення необхідних изме нений

ризик

Уміння проводити аналіз і вибирати курс дій, що містить певну ступінь
ризику в інтересах компанії

Конкретні критерії відбору та оцінки резерву розробляються з урахуванням особливостей організації, посад,
на які готується резерв, цілей розвитку персоналу і т. П.
Важливо, щоб робота з резервом обмежувалося відбором. Резерв повинен пройти специа льну підготовку.
С. В. Шекшня вважає, що система підготовки резерву об'єднує три основні процесу[135] :
1. Виявлення співробітників організації, що володіють управлінським потенціалом.
2. Підготовка цих співробітників до роботи на керівній посаді.
3. Забезпечення пл авного заміщення звільнилася посади та утвердження в ній нового співробітника.
Для оцінки еффектівнос ти роботи з резервом використовуються наступні показники[136] .
1. Дієвість резерву:
Д = З / Про х 100%,
де З - число ключових посад, зайнятих співробітниками з резерву; Про - число звільнених протягом певного періоду
ключових посад.
Цей показник порівнюється з показником прийому керівників з боку:
з = П / О х 100%,
де П - число Ключів их посад, зайнятих запрошеними з боку співробітниками;
Про - число звільнених протягом певного періоду ключових посад.

2. Плинність резерву:
Т = У / Р х 100%,
де У - число співробітників з резерву, які звільнилися з організації; Р - загальне число співробітників в резерві.
3. Середній термін перебування в резерві до заняття ключовій посаді Кд - середнє арифметичне
перебування в резерві (к-ть років).
4. Готовність резерву
Г = К / Про х 100% ,
де К - число ключових посад, мають наступників, готових до заняття посади протягом одного року; Про - загальне
число ключових посад.

3.3.8. Формування та підготовка молодіжного резерву на керівні посади
Молодіжний резерв - це мо лодие співробітники, які в перспективі можуть зайняти ключові посади в
організації.
В американській практиці для даної категорії працівників застосовується термін high-po (high-potentials)[137]
(співробітник з потенціалом, сотрудн ик з лідерським потенціалом). До пов ої категорії відносять співробітників,
які відповідають таким вимогам:
1. Вік до 35 років;
2. Вища освіта;
3. Знання рідної і однієї іноземної мови;
4. Наявність потенціалу для того, щоб піднятися на два рівня вгору по організаційній ієрархії.
Робота з молодіжним резервом багато в чому схожа з роботою з дублерами.
Але є і відмінності.
Робота з молодіжним резервом не носить узконаправленного на конкретну до лжность характеру.
Особлива увага повинна приділятися формуванню розуміння специфіки організації і засвоєнню організаційної
культури.
Важливим аспектом підготовки цієї групи співробітників є надання можливості постійного оновлення
управленче ських знань.
Багато організацій створюють спеціальні програми розвитку молодіжного резерву продов жительность в
кілька років.
Відбір до молодіжного резерв являє собою особливо складну задачу, т. К. Передбачає прогнозування
потреби в кадрах на тривале тільну перспективу: 10-15 років.
Загальні рекомендації по роботі з молодіжним резе ровом зводяться до наступного[138] :
- «більше краще, чим менше (краще включити в список двох кандидатів без потенціалу, ніж упустити
управлінський талант, в той же час число працівників в резерві має бути керованим);
- тримати список відкритим: можливість потрапити в резерв повинна зберігатися для всіх співробітників, які
відповідають вимогам;
- не створювати касти недоторканних;
- не упускати з уваги цілей розвитку;
- забезпечити участь висшег про керівництва.
Робота з молодіжним резервом може включати:
- співбесіди з випускниками вищих навчальних закладів;
- спеціальні програми розвитку, орієнтовані на кілька років: робота в різних посадах і підрозділах,
стажування, участь у творчих групах, професійне навчання та ін., Ділова оцінка).
- розробку системи вимог до перспективного резер ву (модель ключових компетенцій);
- набір групи перспективного резерву (ассессмент-центр: інтерв'ю, психологічна діагностика, експертна
оцінка, ділові ігри та ін.);
- навчання групи перспективного резерву (інформування про можливості кар'єрного росту);
- атестацію, ділову оцінку (експертна оцінка);
- консультування (допомога в складанні індивідуальних планів кар'єрного просування);
- реалізацію програм розвитку кар'єри (навчальні програми, конкурси і т. П.);
- інформування про вакансії та ін.

Під ротацією кадрів (від лат. Rotatio - круговий рух) розуміються горизонтальні переміщення працівників з
одного робочого місця на інше.
Переміщати людей по «горизонталі» доцільно внаслідок того, що тривале перебування в одній посаді
знижує трудову мотивацію і продуктивність працівника. Крім того, ротації можуть плануватися і здійснюватися
таким чином:
- підготовки керівних кадрів і фахівців-універсалів;
- забезпечення взаємозамінності керівників і фахівців;
- запобігання або вирішення конфліктів;
- підвищення ступеня згуртованості працівників організації, посилення комунікацій між ними;
- при набуття працівниками нових компетенцій та розвитку мотивації до ефективної праці.
Програми ротації можуть використовуватися для всіх категорій співробітників: робітників, фахівців,
керівників. У практиці управління персоналом застосовуються різні види рота ції[139] :
- переміщення , що припускає виконання досвідченим працівником колишніх обов'язків на новому місці в
даному підрозділі. Воно використовується при необхідності зміцнення відстає ділянки, подолання конфлікту та
ін .;
- перестановка означає отримання нових обов'язків на тому ж рівні управління, але в іншому підрозділі, що
є формою підвищення кваліфікації;
- «карусель» , т. Е. Тимчасовий перехід працівника в межах організації на іншу посаду або в інший підрозділ,
де йому доводиться виконувати функції, значно відрізняються від колишніх. Н. Чижов виділяє також такі види
ротації
[140] :
- корпоративна (обов'язкова), при якій всі співробітники, що приходять в компанію, обов'язково протягом
конкретного терміну перемещаютс я по робочих місцях для глибокого вивчення виробничого процесу,
розуміння взаємозв'язку роботи різних структур компанії;
- цільову ротацію, вирішальну конкретне завдання підвищення рівня кваліфікації окремої служби або
співробітника.
У зависи мости від тра Ектор руху ротацію ділять на: 1) кільцеву, коли працівник, пройшовши ряд посад за
певний період вре1

мени, знову повертається на свою посаду; 2) безповоротну, коли пе переміщених відбувається без повернення
на свою «стартову» посаду; 3) рокіровку, при якій два працівника одного рівня міняються місцями.
За рівнем спеціалізації виділяють ротації: по ін угой спеціальності; за суміжною спеціальністю; зі зміною
характеру роботи, але по тій же спеціальності.
Залежно від того, хто є ін іціатором , ротації можуть здійснюватися за ініціативою адміністрації
організації; з ініціативи працівника; по иниц іатіве відділу по управлінню персоналом.
За масштабом переміщень ротації діляться на: 1) внутрішні - в межах одного підприємства або його
підрозділу. Вони можуть бути внутріотдельск ними (внутрішньоцехових), міжвідділових і т. Д .; 2) зовнішні - між
філіям та й підрозділами організації, що знаходяться в одному регіоні; 3) міжрегіональні - переміщення до філії
організації, розташований в іншому регіоні, що вимагає зміни місця проживання; 4) міжнародні застосовуються транснаціональними компаніями, до оли раб отнікі переміщаються в філії, розташовані в інших
державах.
Відзначено наступні позитивні наслідки ротації в разі її грамотного застосування:
• зниження плинності кадрів;
• підвищення творчої активності співробітників;
• підвищення лояльності організує ції;
• зниження рівня стресів, викликаних монотонністю (рутинностью) роботи;
• взаємозамінність працівників у разі хвороб, відпусток та інших ситуацій нестабільності;
• підвищення рівня трудової мотивації, ступеня задоволеності працею;
• розширення кола пустує і підвищення відповідальності працівників: якщо працівник проходить через
кілька посад в своєму підрозділі (організації), він починає вважати себе відповідальним за більш широке коло
завдань;
• зниження числа «тупиків кар'єри» для осіб, орієнтирів анних на кар'єрне зростання;
• якщо переміщення виробляються систематично на підставі офіційно існуючої схеми, у людей виникає
відчуття, що про них піклуються, знижується ступінь відчуження між працівниками і руковод ством,
поліпшується соціально-психоло гічний клімат в організації;
• при функціонуванні політики інтенсивних ротацій підвищується згуртованість трудового колективу;
• ротація є хорошим методом навчання співробітників без відриву від виробництва.
Разом з тим впровадження системи ротації може зі воджуватись ря будинок проблем. До них відносять
наступне:
• можливе падіння ефективності діяльності через тривалості періоду адаптації співробітників до нових
посад;
• необхідні значні кошти для навчання переміщуваних людей, а також реалізації самої системи
переміщень;
• при неправильному переміщенні можуть виникнути конфлікти;
• при занадто частих ротації співробітники не встигають досконально вивчити діяч ність в конкретній
посаді.
При розробці системи ротації кадрів доцільно керівництво тися наступними рекомендаціями[141] :
1. Горизонтальні переміщення необхідно проводити протягом усього трудового життя працівника. Однак
при цьому слід врахувати, що в перші роки роботи здатність до навчання і адаптованість лю дей вище, ніж в
подальшому.
2. Періодичність ротації повинна бути обґрунтованою.
У теорії менеджменту широко поширена позиція, що оптимальний період перебування на одній посаді для
керівника становить 5 років, а для фахівця 3-5 років. Однак, оріе нтіруясь на ці загальні рекомендації, в кожному
конкретному випадку слід враховуючи ть також ряд обставин. На думку А. Х. Шідова і А. В. Хапова, основними
факторами, що визначають оптимальний термін перебування на одній посаді, є:
- період часу, необхідний для отримання знань, навичок на новій посаді, «входження» в колле ктив,
тобто період адаптації, який залежить від складності роботи;
- тривалість та інтенсивність розумової нних операцій;
- ступінь монотонності (рутинності) роботи;
- ступінь нервозності, схильності посади конфліктів;
- ступінь шкідливості і небезпеки роботи для здоров'я;
- індивідуальні особливості характеру людини (темперамент, стать, зрости т. П.);
- цілі ротації;
- культурні, психологічні особливості колективу організації.
3. Ротації повинні передувати навчанням, спрямованим на підготовку до роботи на новій посаді.

4. Для подолання опору впровадженню такої системи необхідно, щоб вона була розпочата з вищих рівнів
управління.
5. Успішне впровадження системи рота ції можливе за умови, що працівники мають високими
інтелектуальними і вольовими якостями. Тому на етапі підбору персоналу важливо, щоб відбиралися саме
найкращі кандидати.
3.3.10. Підвищення сумісності роботи і сім'ї
Протягом длітельног про періоду вважалося, що інтереси, потреби і проблеми співробітників,
безпосередньо не пов'язані з їх професійною діяльністю, знаходяться поза інтересами організації. Зокрема, це
стосувалося сімейної сфери життя персоналу. Однак в даний час намітилася тенденція ствердження другої
позиції.
Питання про взаємозв'язок професійному та сімейному житті людини досить інтенсивно опрацьовувався у
другій половині XX століття переважно західними вченими. Як зазначає Л. Джуелл, яка представила огляд цих
досліджень, в даний час існують три основні концепції, що пояснюють дану взаємозв'язок[142] . Перша
грунтується на гіпотезі про компенсацію і стверджує, що люди, неуспішні і не знаходять задоволення в одній зі
сфер життя, компенсують пов про прагненням до досягнень в інших. Крім того, відповідно до цієї моделі,
людина в сімейному і професійній сферах реалізує різні сторони особистості: те, що не дозволяє проявити одна
сфера, актуалізується в інший. Друга концепція заснована на гіпотезі про генералізації (перетікання), т. Е. На
припущенні, що успішність і задоволеність (або незадоволення) в одній зі сфер генерализуется (
«вихлюпується») на іншу. Стверджується також, що те, що відбувається з людиною на роботі впливає на його
життя поза роботою. Трудові установки переносяться в домашнє життя, зачіпаючи фундаментальне ставлення
до себе і членам сім'ї. Деякі дослідники розглядають сім'ю як «амортизатор»: якщо сімейна обстановка
сприятлива, то вона блокує неприємності на роботі. Несприятлива обстановка призводить до
дисфункціональним організаційного поведінки (абсентеїзму, запізнень і т. П.). Третьою є гіпотеза про
сегментацію, що припускає відсутність зв'язку між сімейним і професійної сферами життя. У емпіреї іческого
дослідженнях отримані дані, що свідчать на користь перших двох кін концепцій, а гіпотеза про сегментації була
визнана слабкою.
Таким чином, незважаючи на існуючі розбіжності, можна кон статіровать, що по даним сучасної науки,
профе нальне і сімейне життя взаємопов'язані і впливають один на одного.
Висловлено припущення, що взаємини між сімейним і професійної сферами життя людини динамічні. На
різних етапах життя вони можуть змінюватися і набувати то компенсаторний, то ге нералізованний
характер[143] .
Як наукові дослідження, так і управлінська практика показують, що невирішеність сімейних проблем не
тільки підвищує рівень абсентеїзму, але часто є причиною плинності кадрів, а також знижує ефективність
трудової д еятельность. Це особливо гостро проявляється у жінок. Крім того, висока завантаженість домашньою
роботою, особливо в періоди життя, коли в родині маленькі діти, призводить до скорочення часу відпочинку,
що також негативно впливає на ефективно сть професійної діяльності. Конфлікт між сім'єю і роботою є одним з
найсильніших джерел стресу і сильно впливає на здоров'я.
Всі ці проблеми загострюються в тому випадку, якщо співробітники орієнтуватися вани на кар'єру, оскільки
кар'єра вимагає додаткових тимчасових, матеріальних, емоційних і інтелектуальних витрат. Сім'я є одним з
найважливіших факторів, що визначають можливість кар'єрного росту. Більш детально це питання розглянуто в
розділі 4.
Організація зацікавлена в тому, щоб персонал мав високу працездатність і хороше здоров'я. Завдання
кар'єрного розвитку вимагають мінімізації відволікання уваги працівників на вирішення побутових проблем.
Тому заходи, направленн ті на підвищення сумісно сті роботи і сім'ї, підтримку сім'ї, розглядаються сьогодні
як необхідна складова частина кадрової політики і системи управління кар'єрою персоналу.
Підвищенню сумісності роботи і сім'ї сприяють такі заходи:
- заходи щодо забезпечення нагляд а за дітьми, які включають допомогу в забезпеченні місцями в дитячих
дошкільних установах, створення при підприємствах дитячих дошкільних установ і їх субсидування, допомога в
оплаті догляду за дітьми, а також створення для працівників відповідних справ очних служб;
1

- сприяння скороченню витрат часу на вирішення побутових проблем: розміщення на території підприємств
магазинів, - надання пом ощі в рішенні проблем освіти дітей; - організація сімейного відпочинку, дитячого
відпочинку та ін.
Р. У. Монді, Р. М. Ноу і Ш. Р. Премо вважають, що на особливу увагу заслуговують такі групи працівників:
батьки-одинаки, сім'ї, в яких обоє з подружжя робіт ают на одному підприємстві, «шлюби на відстані» [144] .
Групи працівників, які потребують підтримки
Групи співробітників
Батьки-одинаки

заходи підтримки
Надання (оплата) послуг піклування над дітьми; гнучкий графік

Сім'ї, в яких обоє з Розміщення на території підприємства продуктових мага
подружжя працюють (на Зінов, хімчисток і т. П .; надання допомоги в працевлаштуванні
підприємстві)
дружина працівника, перекладного на нове місце роботи
«Шлюби
на
відстані» Оплата поїздок співробітника додому; оплата засобів зв'язку
(дистанційні шлюби)

3.3.11. Гнучкі умови праці та гнучкі робочі місця
Гнучкі умови праці та гнучкі робочі місця сприяють розширенню кар'єрного простору, а також підвищенню
сумісності роботи і сім'ї.
До гнучким умовам праці відносяться ковзний (гнучкий) графік роботи і стисла робочий тиждень.
Гнучкий графік
Гнучкий графік - це система, що надає працівникові при дотриманні певних обмежень можливість самому
вибирати час початку і закінчення роботи[145] . Співробітники відпрацьовують таку ж кількість годин в день
(тиждень), як і при жорсткому графіку, але час раб Оти не твердо фіксована. Робочий час ділиться на основне і
час роботи на власний розсуд (гнучкий інтервал). Основний час - це часовий інтервал, коли на робочих місцях в
організації зобов'язані перебувати всі працівники. Час роботи по собст венному розсуд - це часовий проміжок,
протягом якого працівники можуть варіювати свій розклад. Якщо працівник на даному часовому інтервалі
зайнятий своїми професійними обов'язками (наприклад, відсутня в зв'язку з рішенням сімейних х проблем), то
він повинен відпрацювати цей час в рамках пропускного діапазону (максимально допустимої тривалості
робочого дня). Структура робочого часу при гнучкому графіку представлена на рис.
Час роботи на
розсуд

основний час

Свобод ве час
(обід)

основний час

Час роботи на
розсуд

Пропускний діапазон (12 год.)
Структура робочого часу при гнучкому графіку

Л. Джуелл[146] наводить інший варіант гнучкого графіка (рис. 3.3.8). В цьому випадку працівники мають
відносну свободу вибору не тільки в відноси ії того, коли приходити на роботу і йти з неї, а й коли обідати.
Р. У. Монді, Р. М. Ноу і Ш. Р. Премо відзначають, що гнучкий графік має наступні переваги для організації:
- скорочується число короткострокових прогулів;
- вирішується проблема запізнень;
- скорочується час ранкових чаювань;
- працівники вважають за краще працювати в ті години, в які вони найбільш продуктивні (режим роботи
узгоджується з індивідуальними біоритмами і);
- працівники більше налаштовані на те, щоб працювати, а не «тягнути час» в офісах;
- підприємства можуть запропонувати клієнтам більш гнучке обслуговування; - підвищується у ровень
задоволеності працею.
Позитивний вплив гнучких гр Афік на організаційну поведінку і ефективність професійної діяльності була
підтверджена великим числом досліджень. Зокрема, в дослідженні, проведеному Д. Релстона, В. Ентоні і Д.
Густафсоном[147] , в якому взяли участь програмісти великого государствен ного установи, були отримані дані,
що свідчать про позитивний вплив гнучкого графіка на продуктивність праці службовців, зайнятих творчою
працею (рис. 3.3.9). Предва рительное тест був проведений до впровадження гнучкого графіка, заключний через півроку після введення, а довготривалий заключний - через 1,5 року після введення. Продуктивність праці
у програмістів, які працюють в умовах гнучкого графіка, зростання осла майже на 25%. Подібні результати були
отримані і для інших груп службовців.

Гнучкий графік найчастіше вигідний як самим працівникам, так і робото ательє, а також клієнтам. Він
дозволяє прівлекат ь в організацію нових перспективних співробітників і утримувати кваліфікованих
працівників.
Ш. Берн вважає, що гнучкі графіки повинні мати обидва батьки протягом перших семи років життя дитини.
Однак гнучкий графік можливий не у всіх організаціях. Іншим прикладом гнучких умов праці служить стисла
робочий тиждень.
Стисла (скорочена) робочий тиждень - це перерозподіл нормативних 40 годин роботи в тиждень, при
якому передбачається, що працівник виконує свої обов'язки за меншу кількість дні й, ч ем звичайна
п'ятиденний робочий тиждень[148] . Поширеним варіантом стислій робочого тижня є робота 4 дні на тиждень
по 10 годин на день ( «4/10»). Як переваги такого режиму роботи названі зниження плинності кадрів, зростання
продуктивності. Був про зазначено, що скорочений робочий тиждень позитивно впливає на відпочинок,
домашню і сімейне життя. При цьому відсутні будь-які помітні зміни в успішності виконання професійних
обов'язків[149] . Однак відзначені і можливі проблеми, пов'язані з перевтомою працівників, що може негативно
позначитися на якості продукції та обслуговування клієнтів. Можливість застосування скороченого робочого
тижня залежить від особливостей організації та її співробітників.
Підвищенню сумісності роботи і сім'ї способст вуют нові види зайнятості, зокрема, надомна телеработа.
Надомна телеработа - вид зайнятості (гнучкого робочого місця), при якому працівники принаймні один
робочий день на тиждень здійснюють трудові обов'язки «на дому», використовуючи для коммуник ації з
організацією факс, телефон, електронну пошту[150] . Такі працівники називаються теленадомнікамі або
телеслужащімі. Теленадомнікі - це, як правило, службовці, що працюють з інформацією. Вони виконують роботу
вдома (наприклад, аналіз інформації, введення даних, розробку комп'ютерних програм). Такі працівники
можуть, перебуваючи поза офісом, виконувати свої професійні обов'язки на персональному комп'ютері без
втрат в продуктивності і якості.
Р. У. Монді, Р. М. Ноу і Ш. Р. Премо відзначають наступні переваж щества телероботи [151] .
Переваги телероботи
Для організації

для службовців

для суспільства

Допомагає залучити й утримати
службовців

Сприяє більш гнучкого зменшує пробки
розподілений ію часу між
роботою та приватним
життям

Розширює ринок праці

Скорочує витрати на
транспорт і одяг

Дозволяє
громадський
години
пік

розвантажити
транспорт у

Скорочує число прогулів і Зменшує стреси від поїздок Зменшує
скупчення
тривалість відсутності по хворобі
транспорту в години пік
Підвищує задоволеність працею і Дозволяє використовувати
продуктивність
для
роботи
найбільш
продуктивні годинник і
«пані воронок» і «совам»
Заощаджує расхо ди на оренду
приміщень і комунальні послуги

3.3.12. Аутплейсмент
Аутплейсмент (Outplacement) - це консультування які звільняються із ників. Його часто називають також
м'яким або цивілізованим звільненням.
Консультування при звільненні направлено на надання допомоги співробітникам у по позові нової роботи,
визначенні нових кар'єрних чи життєвих цілей. Аутплейсмент, як правило, включае т набір заходів, що
дозволяють працівнику легше пережити цей період, відкрити в собі нові здібності, підготуватися до виходу на
ринок праці[152] .
При цьому організації можуть використовувати як внутрішніх, так і зовнішніх консультантів.
Класична схема аутплейсмента включає кілька пакетів:

Інформаційний пакет передбачає підготовку рекомендаційних листів, інформування про права та гарантії
при звільненні та працевлаштуванні, підготовку сп позову кадрових агентств, служб зайнятості та фірм з
подібними вакансіями.
Консультаційний пакет - надання інформації про ринок праці, навчання методам пошуку роботи і
поведінки на інтерв'ю, консультування з питань трудового законодавства.
Психологічний пакет передбачає наявність отл Ажен технології процедури звільнення, а також надання
різних видів допомоги в подоланні стресу.
Аутплейсмент має наступні переваги для роботодавця:
• дозволяє підтримати позитивний імідж компанії;
• допомагає зберегти лояльність співро ників компанії;
• мінімізує юридичні ризики при звільненні / скорочення співробітників.
Переваги аутплейсмента для співробітника, що звільняє:
• почуття захищеності;
• професійні консультації з пошуку роботи;
• аналіз ситуації на ринку праці, рекоменд ації з працевлаштування та поведінки на співбесіді з
потенційними роботодавцями.
Аутплейсмент - широко поширена практика в західних компаніях. Вітчизняні підприємства та організації
стали вико ристовувати технології аутплейсмента недавно - з кін ца 90-х років ХХ століття.
3.3.13. Роль ділової оцінки в розвитку кар'єри
Найважливішим компонентом системи розвитку кар'єри є ділова оцінка. Вона дозволяє відстежувати
прогрес, уточнювати кар'єрні цілі і коригувати кар'єр ні плани. Ділова оцінка осущ ествляется при відборі
резерву і при проведенні кадрових конкурсів на заміщення вакантних посад.
Ділова оцінка, здійснювана при вирішенні завдань розвитку кар'єри, має свою специфіку.
Перш за все оцінка повинна проводитися періодично. Як правило, рекомендується здійснювати її не рідше
одного разу на рік.
У системах розвитку кар'єри персоналу використовуються різні види, форми і методи ділової оцінки. Як
правило, оцінка носить комплексний характер.
Однією з найважливіших особливостей ділової оцінки, яка проводиться з метою розвитку кар'єри, є її
мотивуючий хар актор. Оцінка повинна орієнтувати на подальший кар'єрний ріст. Як підкреслює Г. Десслер[153]
, оцінка не повинна просто ставити працівника перед фактом досягнутого рівня. Оцінка надає ідеальну
можливість для керівника і працівника обговорити і св язать минуле виконання, інтереси кар'єри і потреби в
підвищенні кваліфікації в послідовний план кар'єрного просування[154] .
Дж. К. Пенні розроблена форма оцінки[155] , яка передбачає як рекомендації по просуванню по службі, так
і пропозиції щодо розвитку. Така форма дозволяє визначити шляхи просування по службі (рис. 3.3.10).
Важливо, щоб система оцінки сприяла тому, щоб співробітники будували свої плани розвитку кар'єри
відповідно до загальних планами організації і зміцнювали свою прихильні енность організації та її цілям.
Окремим питанням є оцінка ефективності управління розвитком кар'єри.
С. В. Шекшня вважає, що показниками успішності цієї діяльності можуть бути[156] :
1. Плинність персоналу (порівняння показників для співробітників, що беруть участь в процесі планування та
розвитку кар'єри і не беруть участь в цьому процесі);
2. Просування на посаді (порівняння відсоткових показників, які отримали просування серед співробітників
беруть участь і не беруть участь в плануванні та розвитку кар'єр);
3. Заняття звільнилися до лючевих має стей співробітниками організації та прийнятими з боку;
4. Проведення опитувань співробітників, що беруть участь в плануванні та розвитку кар'єри.
3.3.14. Розвиток і підтримка кар'єри на різних її етапах
Як було показано в розділі 1, кар'єра являє собою багатоетапний процес. На різних етапах кар'єри
вирішуються різні кар'єрні завдання, виникають різні проблеми. Тому робота з розвитку кар'єри з працівників,
які перебувають на різних її етапах, повинна мати певні особливості.
У найбільшому вни манії потребують три категорії працівників:
- молоді фахівці;
- працівники, які переживають кризу середини кар'єри;
- працівники, які перебувають на завершальних етапах внутрішньоорганізаційні кар'єри (готуються до
пенсії і, що скорочуються співробітники).
Розвиток кар'єри на нача льних етапах

Основними причинами труднощів кар'єрного зростання у молодих співробітників є «шок від реальності»
[157] . Відчуття розриву між виробленими раніше уявленнями про роботу і реальністю привід ит до стану
тривожності, занепокоєння і пригніченості. В результаті організаці ия стикається з проблемами незадоволеності
працею і низьку ефективність діяльності молодих фахівців, а також високою плинністю кадрів серед них.
На стан шоку впливають кілька факторів:
1. Первісна ініціатив а . Перша робота молодих фахівців є не дуже складною. Тому у них виникає відчуття
неможливості продемонструвати повною мірою свій творчий хист. Крім того, рутинна робота не викликає у
довлетворенія. Багато молодих фахівців думають про те, як здійснювати роботу по-іншому і краще. Вони
прагнуть мати більше самостійності і більше справ. Однак не завжди їх ініціатива зустрічає підтримку.
2. Первісна задоволеність роботою . Мовляв одие фахівці часто вважають, що вони здатні виконувати
роботу більш високого рівня, оскільки мають сучасну теоретичну підготовку. В результаті зіткнення з дійсністю
вони виявляють, що їх самооцінка не поділяється оточуючими. Це викликає розчарування і незадоволеність.
3. Первісна оцінка виконання . Керівники приділяють недостатньо уваги аналізу та оцінки роботи молодих
фахівців. Не отримуючи зворотний зв'язок, молоді співробітники не розуміють, чи роблять вони свою справу так
, як потрібно чи ні.
Для подолання цих труднощів й рекомендується вживати такі заходи:
1. Реалістична попередня інформація про роботу. Новачок повинен знати не тільки позитивні особливості
своєї майбутньої роботи і фірми, а й можливі труднощі і проблеми.
2. Ініціативне призначення Керівники молодих фахівців можуть заохочувати їх призначення на найбільш
важкі ділянки.
3. «присмачений» призначення як усталена практика. Якщо робота, на яку призначений молодий фахівець,
не вимагає з ама по собі особливої ініціативи, тоді слід «присмачити» це призначення, надається від вив йому
велику автономію, влада, відповідальність, дати йому можливість безпосередньо взаємодіяти з покупцями,
клієнтами, дозволити самому впроваджувати свої ідеї (а не просто повідомляти про них керівнику).
4. Требов ательний бос. Такий керівник підтримує в молодих фахівцях розуміння того, що від них чекають
високих результатів. При цьому керівник завжди проявляє готовність допомогти.
Необхідно також здійснювати м єри з контролю адаптації молодих фахівців. При цьому доцільно
враховувати особливості процесу трансформації кар'єрних установок, який був описаний Д. Осгуд (див. П. 1.4.).
Початкові етапи кар'єри збігаються зазвичай зі створенням сім'ї і народженням дет їй. Тому при роботі з
молодими фахівцями велике значення має консульт вання з питань узгодження інтересів сім'ї та кар'єри.
Підтримка на етапі середини кар'єри
На даному етапі кар'єри відбувається переоцінка цінностей. Переживається розбіжність досягнень з
очікуваннями. Цей етап часто переживається як кризовий (криза середини кар'єри). Може мати місце старіння
знань і навичок. В результаті з ніжа удовлет Ворен працею і ефективність роботи.
На даному етапі просування часто йде досить повільно з двох причин:
- чим ближче до вершини піраміди, тим менше вільних вакансій і можливостей для кар'єрного росту;
- співробітник може втратити мотивацію кар'єрного росту.
Заходи щодо вирішення проблем кризи зазвичай включають[158] :
1. Психологічне консультування;
2. Альтернативні переміщення. Можлива р отація (горизонтальне переміщення). На цьому етапі кар'єри
позитивний ефект м ожет дати і пониження в посаді, якщо має місце хоча б одна з таких умов:
- співробітник цінує якість життя, яке визначається специфічним географічним місцем розташування, і
згоден на нижчу посаду при переез де на нове місце проживання;
- з отруднік розглядає таке переміщення як спосіб встановити і закріпити основу для майбутнього
поступу;
- співробітник коштує перед альтернативою: звільнення або перехід на нижчу посаду;
- співробітник відчуває тягу до набуття самостійності і мо жность для самовираження у
внепрофессиональной сферах життя.
Використовується також переміщення на колишнє місце (якщо не влаштовує нове);
3. Професійне навчання; 4. До омпенсаціонное призначення.
А. Я. Кибанов пропонує наступну методику аналізу проб лем середини кар'єри[159] .
Підтримка на завершальних етапах кар'єри.
Завершальні етапи кар'єри пов'язані з підготовкою до виходу на пенсію. Даний період, пов'язаний з
відходом від звичної активної професійної діяльності? І, зміною соціальних рол їй і способу життя зазвичай
переживається досить болісно.
Аналіз проблем середини кар'єри
питання

Та ні

1. Чи займаєтеся ви своєю нинішньою роботою понад п'ять років?
2. Чи думали ви про те, які цілі вашої службової кар'єри, і якою буде їхня
цінність через п'ять років?
3. Чи відчуваєте ви, що зможете використовувати свої сильні сторони на
нинішній роботі?
4. Чи правильно ви вибрали спеціалізацію?
5. Чи готові ви змінити свою роботу і роботодавця, якщо отримаєте
привабливу пропозицію?
6. Чи розвиваєте ви постійно т активно свої знання, вміння і позиції, а
також мотивацію?
7. Чи приймали ви протягом останніх двох років участь хоча б в одному
заході з підвищення кваліфікації, яке тривало б тиждень і більше?
8. Чи піклуєтеся ви про свій фізичний стан?
9. перевіряєте ви стан свого здоров'я регулярно?
10. Чи досягли ви рівноваги між роботою, захопленнями, сім'єю і
самовдосконаленням.

Робота з працівників, які перебувають на завершальних етапах кар'єри, розглядається як різновид
аутплейсмента. На підприємствах проводяться передпенсійного консультації , які допомагають працівникам
перейти на новий життєвий етап. На думку Г. Десслер, найбільш прості методи передпенсійного консультування
включають[160] :
- інформування про пільги;
- консультації по проведенню дозвілля;
- фінансові та інвестиційні консультації;
- медичні консультації;
- психологічні консультації;
- консультації по іншим видам професійної діяльності, не пов'язаної з діяльністю в даній
компанії;
- консультації по іншим видам професійної діяльності в самій компанії.
Іншою важливою тенденцією, на думку Г. Десслер, є надання частково-разової роботи сот рудників
пенсійного віку як альтернативи повну відставку.
Як вже було зазначено раніше, співробітників передпенсійного і пенсійного віку можна розділити на дві
групи: 1) бажаючих продовжити ділову кар'єру; 2) віддають перевагу відмовитися від ділової до арьер.
Щодо першої групи співробітників застосовують термін «кар'єра третього віку». Такі співробітники, які
досягли пенсійного віку і не мають можливості продовжувати працювати на колишньому місці, можуть знайти
роботу в інших організаціях. Вони можуть також поміняти тип ділової кар'єри. Для даної групи співробітників
доцільно організувати семінари і консультації, спрямовані на надання допомоги в пошуку нової роботи.
Можливо освоєння основ підприємництва, розвиток навичок роботи на комп'ютері і т. П.
Друга група співробітників, які перебувають на завершальних етапах кар'єри, висловлює готовність змінити
сферу самореалізації. Для них доцільно організовувати навчальні заходи, орієнтований ні на вибір хобі і раз
витие відповідних навичок.
3.4. Розвиток кар'єри на індивідуальному рівні
Розвитком кар'єри на індивідуальному рівні називають ті дії, які робить співробітник для реалізації свого
плану професійного зростання.
Умовами реалізації кар'єрних их планів прийнято вважати наступне[161] :
• Результати роботи на займаній посаді. Успішне виконання посадових обов'язків є найважливішою
передумовою просування. Випадки підвищення не справляються зі своїми обов'язками співробітників вкрай
рідкісні;
• Професійне та індивідуальний розвиток. Співробітник повинен демонструвати знову набуті навички,
знання і досвід;

• Ефективне партнерство з керівником. Керівник формально і неформально оцінює роботу
співробітника і ег про потенціал, є важливіше шим каналом зв'язку між співробітником і вищим
керівництвом;
• Помітне становище в організації. Заявити про себе можна професійними досягненнями, вдалими
виступами, доповідями, участю в творчих колективах, масових заходів опріятіях. Виключне зн аченіе має
успішну співпрацю з кадровою службою, позитивну думку якої про потенціал співробітника є важливою
умовою кар'єрного росту.
Основою успішної кар'єри є правильно обрана робота. Правильність вибору визначається соответс твием
роботи особистісним якостям, інтересам, потребам і схильностям людини. Правильно обрана робота дозволяє
реалізувати сильні сторони особистості і не примушує людину (по крайней мере, занадто часто) робити те, до
чого він мало здатний.
Для визначення того, чи підходить людині його робота, П. Тайгер і Б. Беррон-Тайгер рекомендують
використовувати таку методику[162] :
Якщо ви справді на своєму місці, це означає, що:
• Вам не терпиться відправитися на роботу.
• Те, що в и робите, заряджає вас енер гією.
• Ви відчуваєте, що ваш внесок у справу цінують і поважають.
• Ви з гордістю розповідаєте про свою роботу.
• Вам подобаються ті, з ким ви працюєте, і ви поважаєте цих людей.
• Ви з оптимізмом дивіться в майбутнє.
У разі незгоди хоча б з декількома затвердження ми доцільно щось змінити в роботі або поміняти її.

У сучасній науці багато уваги приділяється виявленню внутрішніх (психологічних) чинників, що визначають
успішний розвиток кар'єри.
Зокрема, М. В. Сафонова вважає , що успіх кар'єри визначаються ють такі якості:
• освіченість,
• системність і аналітичність мислення,
• комунікативні вміння,
• високий рівень саморегуляції, • ділова спрямованість,
• ясна «Я-концепція».
Вивчаючи кар'єру підприємців, Е. Н. Ємельянов і С. Є. Поварніцина[163] прийшли до висновку, що для успіху
в умовах ринкової економіки найбільш важливі такі якості:
1. Активність .
Рівень активності залежить від мотивації досягнення і уникнення невдач і визначається формулою:
Активність = Мотивація досягнення / Мотивація уникнення невдач

Таким чином, активність буде тим вище, чим сильніше розвинене у людини прагнення до досягнень і чим
нижче потреба в уникненні невдач.
Рівень активності залежить такж е від постановки мети. Негативна формулювання мети (постановка мети
через заперечення: «я зрозумів, що в моїй професії у мене немає б удущего, треба зайнятися чимось іншим»,
«набридла убогість») неминуче призводить до втрати сенсу діяльності і знижує активність.
2. Г отовность діяти в умовах невизначеності, цілепокладання.
У успішних людей немає розриву між намірами і діями. Вони не відкладають свої плани, ідеї, а втілюють їх
без зволікань в життя. У них немає схильності до «перфекціонізму» - вн ранкового прагненню до недосяжного
ідеалу у виконанні справ. «Перфекціонізм» може бути як наслідком боязні невдачі, так і з траха удачі (удача ще
більше піднімає планку вимог до виконання). Особливо важливо те, що успішні люди проявляють актівнос ть в
ситуації невизначеності: важлива не просто активність, але «пошукова активність», готовність діяти за
відсутності гар Антії результату.
3. счетності мислення - це не особливий набір знань, а аттитюд (установка), форма мислення, орієнтована
на ан Аліз ситуації в вимірюваних категоріях, «вміння прораховувати ситуацію».
4. Маркетингове мислення передбачає аналіз ділових відносин з точки зору взаємодії трьох основних
елементів діючих в певній ринковому середовищі: Продавець - Товар (послуга) - Клієнт (Замовник). На думку Є.
М. Ємельянова та С. Є. Поварніціной, наочно структуру розвиненого маркетингового мислення можна п
редставіть у вигляді моделі, яка називається «трикутник маркетингового мислення».
Це означає, що, вирішуючи проблеми працевлаштування і розвитку кар'єри, індивід усвідомлює себе як
Продавця певних професійних послуг або компетенцій, а роботодавець виступає в ролі клієнта або Замовника.
Характерними рисами маркетингового Перемишль ия є відмова від «економічно го егоцентризму» і перехід
від «збутової» до «клієнт-центрованої» орієнтації.

Подолання економічної егоцентризму означає чіткий поділ Продавцем своїх власних бажань та інтересів і
потреб інших людей . Людина, що володіє маркетингові м мисленням, розуміє очікування Клієнта, формує свій
імідж з урахуванням цих очікувань і вміє формулювати пропозиції в термінах інтересів Клієнта. Перехід від
«збутової» до «клієнт-центрованої» орієнтації - це перехід про т логіки «я вмію і люблю робити чт про щось,
значить, буду цим займатися» до логіки «мені потрібні компетенції, затребувані Клієнтом».
Продавець, Клієнт і Товар існують в ринковому середовищі. Товар сам по собі може бути хороший і
привабливий, але необхідно знати, як він позиціонується серед інших пропозицій, які тенденції і перспективи
все товарної ніші. Відносини Продавця з Клієнтом м огут бути сприятливими, але важливо знати, яку категорію
клієнтів являє даний Клієнт, скільки таких клієнтів може бути присутнім на ринку, яка їх «купівельна
спроможність» і т. П. Продавцю доцільно мати уявлення про конкурентів.
Таким чином, успіх вимагає розвитку особливого менталітету.
5. Уміння управляти людьми включає різноманітні навички взаємодії з людьми (керівниками, колегами,
клієнтами, підлеглими).
Крім особистісних якостей описані також особливості органи заційного поведінки, що сприяють розвитку
кар'єри. А. Я. Кибанов дає наступні рекомендації[164] :
- не втрачайте час на роботу з безініціативним, неперспективним начальником, станьте потрібним
ініціативному, оперативному керівнику;
- розширюйте свої знання, придбайте нові навички;
- готуйте себе зайняти більш високооплачувану посаду, яка стає (або стане) вакантною;
- знайте і оціните інших людей, в ажних для вашої кар'єри (батьків, членів сім'ї, друзів);
- складайте план на добу і на весь тиждень, в якому залишайте місце для улюблених занять;
- пам'ятайте, що все в житті змінюється (ви, ваші знання і навички, ринок організація, середа), оцінити ці
зміни - важливе для кар'єри якість;
- ваші рішення щодо кар'єри п очті завжди є компромісом між бажаннями і реальністю, між вашими
інтересами та інтересами організації;

- ніколи не живіть минулим (по-перше, минуле відбивається в нашій пам яті не таким, яким воно було
насправді, по-друге, минуле не повернеш);
- не допускайте, щоб ваша кар'єра розвивалася значно швидше, ніж у інших;
- звільняйтеся як тільки переконайтеся, що це необхідно;
- думайте про організацію як про ринок праці, але не забувайте про зовнішній ринок;
- не нехтуйте допомогою організації в працевлаштуванні, але в пошуку нової роботи сподівайтеся
насамперед на себе.
С. Маркус Дж. Фрідленд пропонують систему, названу «14 сходинок сходів, що ведуть до нової кар'єрі» 1 66 :
1. Підвищуйте свою цінність як працівника, показуючи, яким чином компанія могла б з вашою допомогою
вирішити власні завдання, особливо що стосуються прибутків.
2. Завжди про шукати нові і більш вигідні способи підвищити свою цінність в очах роботодавця.
3. Не тримайте себе в «інформаційному вакуумі».
4. упереджувати, а не реагуйте.
5. Постійно шукайте можливості підвищити освіту.
6. Ставте собі найвищі цілі щодо кар'єри і матеріального становища і детально продумувати плани, які
дозволять вам досягти задуманого.
7. Уникайте заперечення (реакції типу «немає»).
8. Зараз, на своєму робочому місці, підготуйтеся до виживання і до переходу на нову роботу або на
наступний щабель в до арьер.
9. Мотивуйте своїми цілями, а не образою, страхом чи розпачем.
10. Будьте наполегливі, прагнучи продати себе.
11. Нехай росте ваша мотивація і кількість зобов'язань, які ви можете взяти на себе.
12. Розглядайте власні недоліки і слабкості в раз розумної перспективі.
13. Зрозумійте, що в сучасному світі, щоб вижити і йти вперед, диктувати, як Ви будете змінюватися,
повинна ваша основна робота.
14. Немає причини, за якими працівники сфери ЧР не смій б користуватися тими ж перевагами щодо
профессиона льного консультування і керівництва, які доступні іншим.
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Н. Карр-Руфіно відзначає чотири основні навички досягнень[165] :
Навик 1: Визначення свого власного успіху . Потрібно розглядати успіх як необхідність, а не випадковість в
своєму житті. Важливо зрозуміти, що навіть невдачі теж є успіх, т. К. Вчать нас на шляху до успіху. Ну жно
зосередитися на ризик, прагнення, творчості, ре шении проблем і особливо на навчанні. Успіх по Карр-Руфіно це здатність зорово уявити те, що вам потрібно в житті. Формулювання вашого власного успіху - відповідь на
питання: «Хто ви?»
Навик 2: Ототожнення себе з успішними людьми . Якщо ви досл Тива негативні почуття (заздрість,
невдоволення і т. П.) По відношенню до успішних людей, то ці почуття відокремлюють вас від успіху. Ви не
хочете, щоб вам нагадували, що ви не ризикуєте і ні до чого не прагнете. Ототожнення себе з успеш ними
людьми наближається жает успіх.
Навик 3: Подолання страхів . Важливо позбутися страху перед невдачами, успіхом і ризиком Кращий спосіб
позбутися від страху - визначити його причину.
Навик 4: Використання своїх внутрішніх ресурсів лідера . Уявіть в своїй уяві те , що ви хочете створити. Наші
бажання мотивують нас і складають основу наших цілей і прагнень.
Н. Д. Стрекалова і Г. К. Копєйкін вважаю т, що основними проблемами розвитку кар'єри є наступні[166] :
1. Причини ранніх ускладнень: зіткнення ініціативи і рутини, незадоволеність через невміння, неправильна
оцінка своєї ролі, функцій, неправильна оцінка керівником.
2. Причини труднощів в середині кар'єри: відсутність вакансій, ефект внутрішнього звільнення.
Умовами подолання труднощів дані а втори вважають: реалістичну інформацію про роботу; ініціативне
призначення; вимогливого боса; велику автономію.
Го рдон Міллер сформулював вісім рад[167] :
1. Обіпріться на Job Jumping. Це найкращий план з розвитку вашої кар'єри.
2. Робіть домашнє за дание. Щорічно проводите 15-30 хвилин в Інтернеті, читайте свіжі новини та аналітичні
статті, щоб краще орієнтуватися в ситуації.
3. Як звернутись переможцями. Майте справу тільки з тими компаніями, які знаходяться на вірному шляху.
Тепер, коли ви провели необхідні дослідження ринку, виберіть 4-5 перспективних компаній.

4. Продайте себе в одну з обраних компаній.
5. Зустріч з рекрутером. Сфокусуйте його на своїх незаперечних переваги. Розкажіть йому: 1) чому саме ви
як ніхто інший підходить е цій фірмі; 2) як ви чудово працюєте в колективі. Рекрутери обожнюють слухати історії
про те, як 1) ви дізналися про досягнення їх компанії; 2) як полюбили її з першого погляду; 3) який неоціненний
внесок ви можете внести в їх спільну справу .
6. На практиці внесок ите свій скромний внесок у загальну справу. Не треба думати п'ятирічками. Фірмі не
потрібні ваші довгострокові проекти. Розробіть невеликий план по досягненню найбільш першочергових
завдань.
7. Будьте завжди готові. Завжди потрібно мати на увазі наступну роботу. Будьте горя чим прихильником
нинішнього боса (тим часом ніхто не заважає вам зайнятися пошуками нової роботи).
8. Ідіть з гідністю. Це ключовий принцип: йдіть як тільки вам вдається домогтися максимально можливого
результату. Не кидайте роботу, якщо справи йдуть неважливо. Звільняйтеся, коли справи йдуть блискуче.
Тоді ви можете зробити висновок ще більш вигідний контракт.
Крім факторів вус пеха аналізуються також і фактори невдач.
Основними причинами невдач в кар'єрі керівників С. Доннелл[168] вважає наступне:
• бажання отримати вищу платню, мати особистий комфорт, а не дбати про результативність керованих
підрозділів;
• надмірне хвилювання з приводу символів положені я (будинок, квартира, кабінети, машини);
• хвилювання з приводу власної персони;
• схильність привласнювати собі всілякі лаври;
• схильність до самоізоляції і поступова втрата зв'язку з оточуючими;
• бажання приховати свої ми слі і почуття, перш за все, свій гнів і страх.
Таким чином, розвиток кар'єри на індивідуальному рівні багато в чому визначається управлінням
суб'єктивними факторами, що впливають на успішність кар'єри.
При цьому слід враховувати, що рівень успішності кар'єри за суб'єктивним критерієм має тен денції ю
змінюватися на різних етапах кар'єри. Дослідження М. Кетс де Вріз[169] показали, що протягом усього періоду
трудової діяльності задоволеність роботою і організацією змінюється. Зниження задоволеності у віковій групі
20-30 років пояснюється розбіжністю між ідеалами і реаліями професійної діяльності ( «шок від реальності»).
Згодом у міру адаптації співробітника до реальної дійсності і досягнення нею кар'єрних цілей задоволеність
підвищується (пік припадає на під зраст близько 40 років). За цим періодом слід «криза середини кар'єри», який
зазвичай спостерігається у віці 45-50 років. Після розв'язання цієї кризи задоволеність починає знову зростати
до етапу, коли людина починає готуватися до виходу на пенсію.
Запитання і завдання:
1. Що таке розвиток кар'єри? У чому відмінність розвитку кар'єри на індивідуальному та організаційному
рівнях?
2. Які критерії успішності кар'єри?
3. Чим визначається нормальність кар'єрно го процесу? Перерахуйте типи відхилення кар'єри від норми? Які
причини цих відхилень?
4. Які основні типи кадрової політики щодо управління кар'єрою? Який тип політики характерний для
вашого підприємства (організації)?
5. Які фактори, що визначають успішність кар'єри? Які з них ви вважаєте найбільш значущими в сучасних
умовах?
6. Що таке кар'єрна середовище та кар'єрне простір? Охарактеризуйте кар'єрну середу і кар'єрне простір
вашої організації. Які осно вние напрямки їх розвитку?
7. Проаналізуйте систему прийняття рішень про просування по службі у вашій організації. Розробіть
рекомендації по її вдосконаленню.
8. Що таке безперервне випереджаюче освітньої ня? Які освітні завдання актуальні на різних етапах
кар'єри?
9. Що таке система службово-професійного просування? Проаналізуйте систему службово-професійного
просування А. Я. Кибанова. Чи можливо її застосування у вашій організації?
10. Що таке система реєстрації вакансій? Існуючи т вона у вашій організації?
11. Які типи, види кадрового резерву ви знаєте? Проаналізуйте систему роботи з резервом у вашій
організації. Запропонуйте рекомендації по її вдосконаленню.
12. Які критерії оцінки ефективності роботи з кадровим резервом?

13. Чт про таке ротація кадрів? Які види ротації застосовуються у вашій організації? Які види ротації ви
рекомендували б ввести?
14. Які заходи щодо підвищення сумісності роботи і сім'ї ви вважаєте доцільними для впровадження у вашій
організації?
15. Що таке гнучкі умови праці та гнучкі робочі місця? Чи можливо їх впровадження у вашій організації?
16. Що таке аутплейсмент? Які завдання аутплейсмента найбільш актуальні у вашій організації в сучасних
умовах?
17. Проаналізуйте форму оцінки Дж. К. Пенні. Модифікуйте е е стосовно вашої організації.
18. У чому відмінності програм розвитку і підтримки кар'єри на різних її етапах?
ГЛАВА 4. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ
Основні поняття: гендер, гендерні ролі, ген дерну стереотипи, гендерна ідентичність, маскуліннос ть,
фемінінність, гендерні установки, гендерна соціалізація, гендерні відносини, гендерні конфлікти, гендерна
згоду, гендерна сегрегація, гендерна асиметрія, дискримінація, гендерна рівність, гендерні кордону,
фундаментальна помилка гендерної атрибуції, гендерний контракт, гендерний устрій, рольовий конфлікт
працюючої жінки, криза подвійної ідентичності, «скляна стеля», страх успіху, чоловічий гендернорольової стрес
4.1. Гендер, гендерні ролі та стереотипи
Відмінності між чоловіками і женщ інами обумовлені не тільки біологічними причинами, багато хто з цих
відмінностей створюються культурою. Тому в наш час прийнято чітко розмежовувати конституціональні і
соціокультурні аспекти чоловічого і жіночого, пов'язуючи їх з поняттями статі і гендеру.
Пол є біологічною категорією. До характеристик статі ставляться набір хромосом, анатомічні та фізіологічні
особливості організму. Термін підлогу використовується також для опису социльно-демографічних груп.
Поняття «гендер» вказує на соціальний статус і соціально-психологічні характеристики особистості, які
пов'язані з підлогою і сексуальністю. Дане поняття було введено в науку ще на початку 1960-х років, але сучасне
тлумачення отримало тільки в 90-і роки ХХ століття. Ген дер служить одним з базових вимірів соціальної
структури суспільства поряд з класовими, віковими та національними характеристиками. Як зазначає Н.
Усачова, в системі гендеру враховується не тільки відмінність між статями, а й ту увагу, яку уделяетс я підлозі з
боку суспільства[170] .
Гендерна ідентичність - це аспект самосвідомості, що описує переживання людиною себе як представника
певної статі, усвідомлення своєї приналежності до підлоги в соціальному контексті[171] .
Чоловіки і жінки виконують в гро ве різні ролі, які називаються гендерними. Гендерні ролі представляють
собою різновид соціальних ролей, в яких проявляється гендерна ідентичність індивіда і які реалізуються в
диференціації діяльності, стату сов, прав і обов'язків індів идов в залежності від їх статевої приналежності[172] .
Гендерна роль нормативна і відображає певні соціальні очікування. Вона являє собою зовнішні прояви моделей
поведінки і відносин, які дозволяють іншим людям судити про приналежність індивід а до чоловіків або жінок.
Маскулінність і фемінінність - нормативні уявлення про соматичних, психологічних і поведінкових
властивості, характерних відповідно для чоловіків і жінок.
Виділяють традиційні Генде рние ролі , які передбачають, що призначення жінки - бути домогосподаркою і
вихователькою дітей, а призначення чоловіка - бути годувальником, трудитися поза домом, робити кар'єру.
Основні фемінні якості - покірність, залежність, дбайливість, емоційність і т. П. Маскулінні якості - активність,
домінантність, впевненість в собі, агресивність, логічність мислення та ін. Ці ролі склалися ще в традиційному
суспільстві, але є дуже стійкими і збереглися до наших днів.
Наук ве обгрунтування доцільності традиційні х гендерних ролей було представлено в концепції природної
взаємодоповнюваності підлог Т. Парсонса і Р. Бейлз[173] . Згідно їх точці зору, чоловік та жінка повинні
виконувати дві різні ролі: інструментальну (підтримання зв'язку із зовнішнім світом - професійна діяльність і
соціальний статус) і ек спрессівную (турбота про дітей і регулювання взаємовідносин внут ри сім'ї). Т. Парсонс і
Р. Бейлз вважають, що здатність жінки до дітородіння однозначно визначає її експресивну роль, а чоловік є
виконавцем інструментальної ролі.
Проте подальші дослідження показали, що в основі поділу ролей на інструментальну та експресивну лежать
не стільки природні, скільки соціальні норми. Адекватність традиційних гендерних ролей вимогам сучасності
була поставлена під сумнів, багато уч ение стверджують, що традиційні ролі можуть стримувати розвиток і
самореалізацію особистості. Ця позиція знайшла відображення в працях Ш. Берн, С. І. Голоду, О. М.
Здравомислова, М. Палуд і ін.
Сандрою Бем була запропонована концепція андрогін, згідно з якою людина, незалежно від свого
біологічної статі, може облад ать як рисами маскулінності, так і фемінінності[174] . Розвиваючи ідеї С. Бем, Дж.
Плек

заявив про розщеплення і чи фрагментарності гендерних ролей. Не ім їсть яття єдиної чоловічої чи жіночої ролі.
Кожна людина виконує ряд різноманітних ролей (наприклад, жінка - дружини, матері, керівника), що
вимагають прояви як маскулінності, так і фемінінності. Найчастіше ці ролі можуть погано узгоджуватися, що
веде т до внутрішньоособистісних конфліктів.
Гендерні ролі реалізуються відповідно до гендерними стереотипами. Під гендерними стереотипами
розуміються стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру, відповідні поняттям «чоловіче»
та «дружин ське»[175] .
Виділяють кілька груп гендерних стереотипів[176] . Перш за все це стереотипи маскулінності-фемінінності.
При цьому, як уже було зазначено раніше, маскулінності (мужності) приписуються «активно-творчі»
характеристики, інструментальні риси особистості. Фемінінність (жіночність) розглядається як «пасивнорепродуктивне початок», що виявляється в експресивних особистісних характеристиках.
Друга група гендерних стереотипів включає уявлення про розподіл сімейних і професійно ональних ролей
між чоловіками і жінками. Жінкам наказує ся пріоритет приватної сфери життя: будинок, сім'я, діти. На жінок
покладається відповідальність за взаємини в сім'ї, виховання дітей, ведення домашнього господарства.
Професійні ролі вважаються для них менш значущими. Від чоловіків, навпаки, очікується в укладенні в суспільне
життя, професійна успішність. На чоловіків покладається основна відповідальність за забезпечення сім'ї.
Найбільш значущими для чоловіків признаються професійні ролі.
Третя група стереотипів визначає зміст праці. Перед покладається, що жіноча праця повинна носити
виконавський, обслуговуючий характер. Для чоловіків доцільна творча і керівна робота.
Ге ндерние стереотипи набагато сильніше расових. Навіть люди, які визнають себе вільними від дії
гендерних стереот іпов, часто слідують їм несвідомо. Цей феномен названий «ефект едипу»[177] .
Сучасна наука відзначає як позитивний, так і негативний вплив гендерних стереотипів на життя сучасної
людини. Позитивна роль полягає в під Держко міжособистісного і міжгрупового взаємодії розуміння і
співпраці[178] . Негативний вплив обумовлено тим, що ці стереотипи є перешкодою для вільної самореалізації
особистості, обмежуючи вибір людини . Зокрема, Ф. Л. Джейс стверджує, ч то існуючі гендерні стереотипи
закріплюють домінуюче
становище чоловіків і дискримінаційні практики по відношенню до жінок[179] . У той же час інші автори, в ч
астності, В. Н. Дружинін, А. І. Захаров відзначають, що відхід від гендерних стереотипів призводить до
конфліктів в сім'ї і є однією з основних причин невротизації дітей[180] .
Прихильність гендерним стереотипам відбивається в гендерних установках. Гендерна установка суб'єктивна готовність до полотіпічним форм і моделей поведінки, прагнення до викон рівняно ролей,
очікуваних від індивіда певної статі.
Гендерні ролі та стереотипи засвоюються людиною в результаті гендерної соціалізації. Генде ерная
соціалізація - це процес засвоєння норм, правил поведінки, установок відповідно до культурних предс тавления
про чоловіка і жінку в суспільстві. Гендерна соціалізація починається ще до народження дитини (коли батьки
купують майбутній дитині одяг, іграшки) і триває все життя.
4.2. гендерні відносини
Гендерні відносини - це відносини між му жчінамі і жінками в суспільстві, що розглядаються як на
макрорівні (представники гендерних груп), так і на мікрорівні (індивід, особистість)[181] .
За скільки чоловіки і жінки є найбільші соціально-демографічні групи, взаємовідносини ме чекаю ними є
важливий чинник соціального розвитку. Для характеристики гендерних відносин використовують поняття
гендерного конфлікту і згоди.
У разі небажання або неможливості особистості або групи людей відповідати нормативним представле
ниям про гендерні ролі виникає гендерний конфлікт . Він проявляється на макрорівні, рівні міжособистісних
відносин, а також на інтраіндивідуальний рівні.
На макрорівні гендерний конфлікт являє собою соціальний конфлікт, в основі якого лежить бо рьба
соціальних груп за реалізацію власних цілей (наприклад, боротьба жінок за більш високий зі ціальний статус в
суспільстві). Як відзначають Е. В. Юркова і І. С. Клецина[182] , ситуація стає конфліктною, коли має місце не
тільки усвідомлення суперечливі х позицій (когнітивний аспект), але це усвідомлення викликає негативні
емоційні переживання (емотивний аспект) і спонукає до активних дій по усуненню суперечності (конатівний
аспект).
На рівні міжособистісних відносин гендерні конфлікти распро країни як в сімейному, так і в професійній
сферах. Найчастіше вони викликані потребою в перерозподілі традиційних жіночих і чоловічих ролей.
Гендерні конфлікти мають місце і на інтраіндивідуальний рівні. Ці рольові конфлікти називаються всередині
ічностнимі і являють собою внутрішній стан людини, викликане його суперечливими установками, мотивами,

моделями поведінки. Прикладом є так званий «рольовий конфлікт працюючої жінки» - комплекс суб'єктивних
негативних переживань, в Виникає при негативній оцінці жінкою того, як вона справляється з суміщенням ролей
у професійній і сімейній сферах »[183] . Імовірність внутрішньоособистісних гендерних конфліктів зростає, якщо
людина всупереч своїм інтересам, схильностям і потребам м слід соціокультурним приписами.
Різновидом внутриличностного гендерного конфлікту визнається також екзистенціальна кризова
ситуація[184] . Це стан, який віз ника, коли в умовах жорсткого закріплення значимої соціальної ролі за будьяким підлогою людина не має можливості її виконання. Наприклад, чоловіки, які сприймають професійну
діяльність і кар'єру як найголовніше призначення життя, в випад е втрати роботи або виходу на пенсію
відчувають «шок відставки», втрату сенсу життя. Жінки, які бачать своє основне або єдине призначення в ролі
матері і берегині домашнього вогнища, відчувають екзистенційну кризу в період віддалення повзрос лівші дітей
від батьківської сім'ї.
Альтернативою гендерної конфліктності визнано гендерна згоду.
Н. Н. Коростильова визначає гендерну згоду як стан, при знак або процес взаємодії між гендерними
суб'єктами, які прагнуть мати подібні ті цінності, потреби, інтереси, цілі.
Гендерна згоду як система складається з наступних елементів: суб'єктів відносин (чоловіків і жінок), їх
взаємодії і гендерно чувс твенного соціального настрою. Гендерна згоду є основою усунення конфліктності між
статями в умовах сучасного суспільства.
На мікрорівні гендерна згоду проявляється як гендерно-погоджувальна спілкування . Воно ґрунтується на
розвитку гар монічних відносин між чоловіками і жінками: любові, взаємній повазі, взаємній симпатії, з
очувствіі, співпереживання, доброзичливості.
З гендерно-погоджувальних спілкуванням тісно пов'язане поняття толерантності . Толерантність - це
активне ставлення до мене ру, яке передбачає свідоме визнання прав і свобод іншого незалежно від його е
тніческіх, релігійних або гендерних характеристик і безвідносно до його силу чи слабкість.
Гендерна толерантність передбачає, що в міжособистісному взаємодією твии чоловіки і жінки повинні
прагнути до позиції співпраці, заснованої на позитивній оцінці партнера, на визнання його ціннісних установок,
переваг і недоліків.
Основними критеріями толерантності в гендерному спілкуванні є:
- відмова від насильства ия і дискримінації; рівноправність і врахування інтересів іншого;
- усвідомлене ставлення до себе і протилежної статі;
- позитивні цілі в спілкуванні;
- здатність зберігати внутрішню стійкість і рівновагу в важких, проблемних ситуаціях.
Правила толерантності в ге ндерном спілкуванні спрямовані на пом'якшення конфліктності, подолання
комунікативних бар'єрів на шляху передачі та прийому інформації, які можуть бути викликані гендерними
стереотипами.
Гендерно-погоджувальна спілкування передбачає наявність у його учасників толі рантного свідомості. Воно
виражається в наступному:
- в злагоді в досягненні спільних інтересів і цілей;
- в терпимості до партнера, тобто усвідомленні труднощів, з якими стикається партнер, вираженні співчуття,
поваги до його думки;
- у взаємному духовному обогащ еніі партнерів на основі спільного життя і діяльності;
- у відмові від спроб довести на основі відмінностей між статями перевагу одного над іншим;
- в підтримці хорошого настрою, позитивних емоцій по самим різних приводів, в вираженні симпатії до
партнеру.
Гендерна згоду на макрорівні визначається ступенем міжгрупового согл Асія, яке залежить від статуснорольових і ціннісних співвідношень між гендерними групами. Статусні і ціннісні співвідношення жіночого і
чоловічого груп населення явно знахо дяться в дисбалансі і сповнені протиріч.
4.3. Гендерний е нерівність і дискримінація
У всіх сучасних суспільствах жінки в порівнянні з чоловіками мають більш низьким соціальним статусом,
мають менше влади, їх доступ до прийняття важливих рішень обмежений .
Цьому сприяє гендерна сегрегація - розділі ня сфер діяльності чоловіків і жінок. Історично склалося так, що
практично в будь-якій культурі чоловіки і жінки виконують різну роботу. При цьому розрізняють горизонтальну і
вертикальну сегрегацію - поділ відповідно професій і посад на переважно чоловічі і жіночі.
Незважаючи на те, що існують значні культурні відмінності в розподілі роботи між чоловіками і жінками, в
будь-якому суспільстві жінки продовжують виконувати велику частину роботи по господарству і вихованню
дітей. Жіночими вважаються професії, пов'язані з вико нітельской діяльністю, обслуговуванням, проявом

турботи. Чоловічими визнаються види роботи, що вимагають ініціативи, активності, самостійності, домінування,
фізичної сили.
Гендерна сегрегація починається з дитячого віку. Тенді нція хлопчиків грати з хлопчиками, а дівчаток - з
дівчатками проявляється у дітей з трирічного віку. Відхилення від цієї норми жорстко засуджується як
однолітками, так і дорослими . Домашні обов'язки хлопчиків і дівчаток відрізняються. Дівчатка зазвичай готують
їжу, перуть, прибирають, доглядають за молодшими дітьми. Хлопчики роблять більше роботи поза домом. У
більш старших вікових групах, незважаючи на більш інтенсивне взаимодействи е представників різних статей,
прояви сегрегації зберігаються. Ш. Берн зазначає, що гендер ная сегрегація є звичайним явищем протягом
усього життя людини і в якійсь мірі чоловіки і жінки живуть в різних світах.
Поділ праці за статевою ознакою імовірно виникло через фізичних відмінностей між чоловіками і жінками.
Однак багато современ ні вчені не згодні з тим, що поділ праці на чоловічий і жіночий жорстко біологічно
зумовлене. В Зокрема, сучасна наука стверджує, що для людей біологічне предрас положення є тенденцією, а
не законом і може бути подолане п од впливом культури. Існує маса прикладів, коли одна і та ж діяльність в
одних культурах визнається чоловічий, а в інших - жіночої. Таким чином, біологічний фактор не є достатньою
підставою для виправдання гендерної сегрегації.
Проте сформовані традиції в поділі праці та дію гендерних стереотипів призводять до того, що люди, виб
равшим роботу, визнану підходящої для представників протилежної статі, стикаються з формальними і
неформальними перешкодами.
Гендерна сегрегація призводить до гендерної асиметрії та гендерної дискримінації. Гендерна асиметрія це нерівність можливостей чоловіків і жінок в сферах зайнятості, освіти, права тощо.
Дискримінація за статевою ознакою (sex discrimination) визначається як практика, за допомогою якої однієї
статі віддається перевага в порівнянні з іншими. У більшості современ товариств має місце сприяння чоловікам
на шкоду жінкам.
У суспільствах, що характеризуються патріархальними відносинами, жінки, як правило, піддаються
систематичної дискримінації у всіх сферах соціального життя: зайнятість, освіта, політичні та релігійні кар'єри,
право на власність та ін. Однак і в товариствах, орієнтованих на демократичні відносини, прояви ді скрімінаціі в
нині не є рідкістю. М. Палуд відзначає такі основні прояви діскрімі нації жінок[185] :
- праця жінок оплачується нижче, ніж праця чоловіків;
- при прийомі на роботу до жінок пред'являються більш високі вимоги, ніж до чоловіків;
- дискримінація за статтю доповнюється віковою дискримінацією.
Дж. Барнард охарактеризувала наслідки так ой дискримінаційної практики як середовище неповноцінності,
посилює у жінок переживання депресії і фрустрації і викликає сумніви у власній компетентності і цінності[186] .
Гендерна рівність - це рівність можливостей реалізації природних здатне стей чоловіків і жінок у всіх сферах
соціального життя з метою забезпечення сталого розвитку суспільства.
Всесвітній банк поставив своїм завданням в XXI столітті боротися з гендерною нерівністю. У зв'язку з цим він
зробив відповідну заяву[187] . У ньому йдеться: дорівнює ство передбачає, що жінки і чоловіки сво Бодня
вибирати різні (або подібні) ролі і різні (або подібні) кінцеві результати відповідно до своїх уподобань і цілями.
Різні культури і суспільства можуть слідувати різними шляхами в своєму стрем лении досягти гендерної рівності.
Світовий банк пропонує три складові частини стратегії по забезпеченню гендерної рівності:
- реформування соціальних інститутів з метою встановлення рівних прав та можливостей для чоловіків і
жінок;
- створення сприятливих умов для економічного розвитку, в якому посилювалися б стимули до більш
рівномірного розподілу ресурсів і участі;
- вжиття активних політичних заходів з метою вирівнювання стійких гендерних невідповідностей в
розпорядженні р есурсамі і в можливості відстоювати свої інтереси.
4.4. Психологічні відмінності між чоловіками і жінками
Для пояснення нижчою успішності жінок і гендерної нерівності нерідко висловлюється припущення про те,
що жінки мають менші спосіб ності і не володіють необхідними для успіху особистісними якостями.
Вивчення відмінностей між чоловіками і жінками здійснюється в науці з початку ХХ століття. Дослідження
власне гендерних відмінностей, в центрі уваги яких знаходяться не біологічні, а соціально-психологічні
властивості, активно ведуться з кінця 70-х років, а в нашій країні - з 90-х років.
За цей час накопичений великий емпіричний матеріал. У дослідженнях були виявлені гендерні відмінності в
когнітивної сфері і в сфері соціального повед ення[188] .
У когнітивної сфері відзначені відмінності в вербальних, просторових і математичних здібностях: у жінок
краще розвинені вір бальні здатності, а у чоловіків - просторові і математичні.

Соціальна поведінка чоловіка характеризується більш вираженим проявом таких рис, як агресивність і
домінантність, а жінки частіше проявляють дружелюбність і контактність. Для чоловіків характерна виражена
тенденція до незалежності, а жінки орієнтовані на взаємозалежність, яка в умовах авторитарного суспільства
трансформи руется в залежність. Жінки в більшій мірі соціально орієнтовані, чіткіше усвідомлюють ті зв'язки, які
про б'едіняют людей, і більш схильні до довірчого спілкування. Чоловіче ставлення до світу характеризується
напористістю, самовпевненістю, орієнтацією на контроль. Жіночий тип ставлення до навколишнього світу
відрізняється спрямованістю на підтримку сформованих тип ів взаємодій з людьми. Для жінок більш значущими
є сімейні ролі, а для чоловіків - професійні.
Однак постало питання про те, чи дійсно зазначені відмінності обумовлені підлогою, а не наслідками
виховання і способу життя чоловіків і жінок в суспільстві, де має місце гендерна нерівність.
В кінці ХХ століття поруч вчених було здійснено метааналіз накопичених даних. Метааналіз є дослідницьку
техніку, яка передбачає комбінування даних безлічі досліджень (в тому числі неопублікованих) по конкретному
питанню з метою більш точної оцінки відмінностей між групами (в нашому випадку - між чоловіками і жінками).
Узагальнення даних метааналитические досліджень було здійснено Ш. Берн, яка прийшла до наступних
висновків[189] .
Ма тематичні здатності
Вивчення гендерних відмінностей в математичних здібностях ведеться вже більше 30 років. Обстеження
дітей у віці до закінчення неповної середньої школи або зовсім не виявили відмінностей між статями, або
свідчили на користь дівчаток. Вивчення математичних здібностей учнів старших класів також не дозволили
виявити значущих відмінностей і дали суперечливі результати. Тільки на вибірці студентів була відзначена
велика успішність юнаків у порівнянні з дівчатами. Для пояснений ия раптово з'явився в період статевого
дозрівання розбіжності в математичних здібностях були висунуті дві гіпотези: «гормональна» і соціальна. Перша
гіпотеза стверджує, що на розглянуті навички впливає гормональний фон. Друга передбачає , що відмінності в
успішності є наслідком соціальних відмінностей між юнаками та дівчатами.
Ш. Берн вважає більш переконливою соціальну гіпотезу. Більш низька успішність жінок пояснюється дією
наступних причин:
1) жінкам бракує впевненості в своїх математичних здібностях, і вони не розраховують на успіх у цій
галузі;
2) дівчата вважають математичні досягнення невідповідними для своєї гендерної ролі;
3) батьки і вчителі рідко заохочують вивчення дівчатками / дівчатами математики;
4) життя дівчат з а межами навчального закладу менш багата досвідом в математичній області.
Слід також мати на увазі, що зазначені відмінності в математичних здібностях невеликі і виявляють
тенденцію до скорочення. Це показав порівняльний аналіз результатів иссл едованій, проведених у різний час.
Емпатія і експресивність
Думка про те, що існують великі відмінності між чоловіками і жінками в емпатії і емоційності, досить
широко поширене. Однак результати наукових досліджень не підтвердили цю точку зору.
Цікаво, що дані, отримані шляхом самооцінки (випробовувані самі описували і оцінювали свої емоції),
говорять про більш значущих відмінностей, ніж виміри фізіологічних показників. Це пояснюється тим, що
чоловіки не хочуть, щоб їх бачили ем патічнимі, т. К. Це якість не відповідає чоловічої гендерної ролі.
Чоловіків з дитинства вчать придушувати, приховувати емоції, а жінок - проявляти їх. Ігри та іграшки
дівчаток сприяють розвитку емоційності та емпатії. Чоловіки з дитинства виявляються в ситуа ціях, що
вимагають прояви сили, владності, прагнення до змагання, т. Е. Якостей, погано поєднуються з емпатійни
чуйністю. У тих випадках, коли чоловіки змушені займатися «жіночими заняттями», наприклад, самостійно
виховувати дітей, вони про наружівают типово жіночі риси: дбайливість, здатність до співчуття і т. П.
Таким чином, дослідження показали, що чоловіки і жінки мають рівний емоційністю, але висловлюють свої
емоції з різним ступенем інтенсивності, що пояснюється розрізни ями соціальних норм, що стосуються
емоційної експресії.
агресія
Агресія - це єдиний вид соціальної поведінки, для якого існують докази, що говорять про абсолютно явних
гендерні відмінності. Три метааналізу, проведені в 80-х роках Х Х століття, містили висновки про існування таких
відмінностей. Однак було відзначено, що для дорослих ці відмінності досить невеликі.
Чоловіки і жінки схильні проявляти різні види агресії. Жінки частіше, ніж чоловіки, проявляють вербальну і
непряму агресію.
Чоловіки частіше, ніж жінки - фізичну, відкриту агресію.
1

Конформність і схильність до впливу
Наукові дослідження не підтвердили поширену точку зору, що жінки за своєю природою більш конформних
і поступливі, ніж чоловіки.
Однак жінки і в суспільстві, і в родині займають більш низький статус, а особи, що володіють меншою
владою, змушені багато в чому поступатися тим, хто вище їх за статусом.
альтруїзм
Метааналіз показав, що між чоловіками і жінками немає відмінностей в готовності надавати допомогу,
однак існують відмінності в типах наданні допомоги. Чоловіки більш схильні до «героїчним» і «кавалерським»
виду м допомоги, а жінки - до «турботливої допомоги».
В результаті проведеного аналізу Ш. Берн прийшла в висновку, що гендерні відмінності далеко не такі
великі, як нам вселяють поширені стереотипи. Поведінка чоловіків і жінок розрізняється не внаслідок разли чия
в здібностях, а через диференційованого виховання і дії соціальних норм. Чи не відмінності між чоловіками і
жінками змушують їх виконувати різні ролі, а відмінності гендерних ролей призводять до того, що жінки і
чоловіки відрізняються один від д руга.
І вітчизняні, і зарубіжні дослідники (Ш. Берн, І. С. Клецина, М. Палуд) відзначають, що психологічних
відмінностей між представниками двох статей виявилося не так вже й багато. Виявлені відмінності не є
кардинальними. Відносно більшості рассмот корінних параметрів індивідуальні відмінності всередині груп
жінок і чоловіків виявляються більш значними, ніж між жінками і чоловіками. Крім того, виявлені відмінності аж
ніяк не свідчать про більш низькі здібності якогось однієї статі, але демонстр ріруют взаємодоповнюючі підлог.
Чому ж в повсякденній свідомості так утвердилася впевненість в корінних психологічних відмінностях між
чоловіками і жінками? Ш. Берн пояснює це дією механізму, який в соціальній психології називається «фундамен
нтальной помилкою атрибуції». Цим терміном позначається тенденція недооцінювати роль ситуації у
формуванні поведінки. Людина швидше схильний допустити, що причиною тієї чи іншої форми поведінки є
особистісні риси, ніж зовнішні фактори. Появі ош ібкі атрибуції сприяє незнання ситуаційних сил. Ш. Берн
зазначає: «У випадку з гендерними відмінностями суспільство спрямовує фокус нашої уваги на біологічна стать
як атрибуцію самого себе і для себе. Таким чином, ми приходимо до висновку, що розрізни я в поведінці між
чоловіками і жінками відображають внутрішні особистісні відмінності, які, в свою чергу, є наслідком біологічних
відмінностей між статями »[190] . На думку даного дослідника, така тенденція має настільки широке
поширення, що представлення тавляется за доцільне введення спеціального поняття «фундаментальна
помилка гендерної атрибуції».
Ш. Берн вважає, що штучне розділення якостей на чоловічі і жіночі призводить до накладання безглуздих
обмежень на обидві статі і сприяє розвинений ію гендерного конфлікту.
Таким чином, гендерні психологічні відмінності виявляються переважно не на рівні здібностей, а на рівні
соціальної поведінки і є сформованими в процесі соціалізації під впливом гендерних стереотипів. Відзначено
тенденцію до скорочення гендерних відмінностей у ставленні прояви багатьох якостей.
4.5. Гендерні особливості мотивації досягнення і кар'єрних орієнтацій
Для аналізу можливостей розвитку кар'єри особливе значення має питання про гендерні відмінності м
отіваціі досягнення і кар'єрних орієнтацій.
Дослідження гендерних особливостей мотивації досягнення були розпочаті Д. МакКлелланда ще в 60-ті
роки ХХ століття. Однак суперечки щодо висновків, зроблених в результаті проведених експериментів, тривають
досі[191] .
Для визначення рівня мотивації д остіженія Д. МакКлелланд пропонував трьом групам випробовуваних
скласти розповіді за картинкою з тіста тематичної апперцепції. При цьому різні групи отримували трохи
розрізняються інструкції. У представників першої групи ( «розслабленої») формувалося уявлення про низьку
значущості проводиться експерименту. У другій групі ( «нейтральної») експериментатор не намагався знизити
значимість дослідження. Членам третьої групи ( «орієнтованої на досягнення») говорили, що тест діагностує
креативність і інтелект, а результати тестування використовуються для відбору вищих управлінських кадрів. У
чоловічій вибірці представники третьої групи написали історії, що містять більше вказівок на досягнення, ніж
учасники другої і першої груп. У жіночій вибірці значущих відмінностей між групами не було. Д. МакКлелланд
зробив висновок, що мотивація досягнень більш виражена у чоловіків. У жінок, за припущенням цього
дослідника, переважає мотив приналежності.
Проте подальші дослідники піддали Зімніть нию даний висновок. Зокрема, Стюард і Честер звернули увагу
на той факт, що, незважаючи на відсутність реакції на інструкції, які повинні були посилити прагнення до успіху,
базовий рівень мотивації досягнення у жінок був вище, ніж у чоловіків: у всіх умовах експерименту жінки
описували і представляли успішніші ситуації.

Як зазначає М. Палуд, численні дані доводять, що жінки прагнуть досягти успіху в самих різних областях
(чоловіки, мабуть, не здатні виявляти таку широту). Ж енський прагнення бути хорошим партнером і матір'ю
можна розглядати не тільки як реалізацію потреби приналежності, але і як прагнення до досягнень в
традиційно жіночої сфері.
Дослідження, проведені Дж. Спенс і Р. Хелмрейхом, виявили, що име ют місце не стільки кількісні, скільки
якісні відмінності мотивації досягнення у чоловіків і жінок. Зокрема, чоловіки показали більш високі результати
за фактором суперництва і конкуренції (бажання перемогти і працювати краще за інших), а також по фа ктор
майстерності (перевага складного завдання). Жінки ж частіше показували високі результати в орієнтації на
виконання роботи (бажання багато працювати і добре робити свою справу).
На думку М. Палуд, дослідження мотивації досягнень виявили, що прагну ие до успіху у жінок стримується
тільки їх гендерної роллю в культурі (гендерними стереотипами).
Дослідження гендерних відмінностей в кар'єрних орієнтаціях, проведені нами[192] , показують, що і
чоловіки, і жінки високо оцінюють роль кар'єри в своєму житті. Однак кар'єрні орієнтації чоловіків і жінок мають
відмінності.
В цілому можна відзначити, що кар'єрні орієнтації узгоджуються з гендерними стереотипами. Так, у
чоловіків більшою мірою, ніж у жінок, виражені орієнтації, які передбачають прояв маскулінних ч ЕРТ
(домінантності, конкурентності, підприємливості): менеджмент, підприємництво, виклик[193] . Жінки в більшій
мірі, ніж чоловіки, орієнтовані на стабільність роботи і місця проживання, інтеграцію стилів життя, т. Е. На такі
типи кар'єри, які л егче узгоджуються з виконанням сімейних ролей.
Однак ці відмінності мають тенденцію до згладжування. Діагностика кар'єрних орієнтацій батьків і їх
дорослих дітей (середній вік

42 і 20 років відповідно), дозволила зіставити дані по двом поко леніям. У молодшій віковій групі (у дітей)
гендерні відмінності виражені в набагато меншому ступені, ніж у старшій. У дочок в порівнянні з їх матерями в
здатний про більшою мірою виражені орієнтації на менеджмент, підприємництво і виклик, а орієнтації на
стабільність і інтеграцію стилів життя - в меншій мірі.
Крім того, в групі «батьків» жінки вважають за краще професійну кар'єру посадовий: кар'єр ная орієнтація
на професійну компетентність сильніше виражена, ніж орієнтація на менеджмент. У їх дочок переважає
орієнтація на менеджмент, що характерно для чоловічого кар'єрного профілю.
Найбільш виражена динаміка спостерігається щодо Карье рной орієнтації на менеджмент. Привабливість
кар'єри в області менеджменту зросла як для чоловіків, так і для жінок, але особливо для жінок.
Отримані нами дані узгоджуються з висновками Ш. Берн про відсутність істотних гендерних відмінностей у
вираженості більшості психологічних особливостей, а також з думкою Л. Г. Почебут і В. А. Чикер, про те, що
жінки не менше чоловіків зацікавлені в просуванні по службі і підвищенні свого освітнього рівня, орієнтовані на
престиж, заробітну плату; володіють не меншим почуттям відповідальності[194] .
4.6. Гендерні аспекти лідерства та керівництва
Багато видів кар'єри вимагають прояви лідерських до ачеств.
Наукові дослідження, присвячені гендерним аспектам лідерства, свідетельствуюто тому, що чоловіки і
жінки схильні до різних стилів лідерства.
Зіставлення даних, отриманих в дослідженнях Г. Мінтцберга і С. Хельгесен[195] , показуючи ет, що є
відмінності в бажаних темпі і режимі праці, діапазоні вирішуваних питань, характер соціальних зв'язків,
особливості роботи з інформацією, взаєминах з людьми.
А. А. Чекаліна зазначає, що чоловіки частіше виконують роль директивного лід еров, а жінки - інструктивних.
Чоловіки більшою мірою орієнтовані на досягнення поставлених цілей, а жінки - на стан персоналу.
Маскулінних джерелом влади є статус, а фемінінних - особисті стосунки. Жінки є прихильниками і р
еалізаторамі «природного менеджменту». Їх вплив визначається
Гендерні особливості стилів діяльності менеджерів
Особливості стилю діяльності
чоловіків-менеджерів (за даними Г.
Мінтцберга)
Чоловіки
працюють
безперервному темпі

у

Особливості стилю діяльності
жінок-менеджер ів (за даними С.
Хельгесен)

високому Жінки працюють в нормальному темпі, роблячи
невеликі перерви

Робочий день чоловіків має перерви

Жінки використовують перерви для спілкування
з членами команди, допомоги їм

Чоловіки приділяють мало часу діяльності, Жінки знаходять досить часу для діяльності, яка
яка не належить до роботи
не належить до роботи, наприклад, сімейного
життя, яка має для них велике значення
Чоловіки віддають перевагу особистим
зустрічі листуванні

Жінки віддають перевагу особисті зустрічі, але
надають великого значення п ерепіске

Чоловіки не приділяють багато часу аналізу Жінки зосереджені на аналізі, обліку
довгострокових цілей і проблем, які впливають
на сім'ю, освіту, навколишнє середовище і
навіть світовий порядок.
Чоловіки мають комплекс зв'язків і
відносин

Жінки мають комплекс зв'язків і відносин з
людьми, не входячи щими в організацію

Чоловіки ототожнюють себе з роботою

Жінки приділяють увагу цілого комплексу
багатоаспектних питань

Чоловіки неохоче діляться інформацією

Жінки знаходять час, щоб поділитися
інформацією

перш за все особистісними якостями: підвищеної інтуїцією, умінням встановлювати особисті контакти,
працездатністю, терпінням[196] .
Дж. Розенер і С. Хельгесен в якості основних відмінностей жіночого лідерства називають м'яке
використання влади, прагнення наділяти владою інших людей, більш співчуваючий, демократичний підхід,
більший обсяг обліковується інформації, комунікативність, пріоритет довгострокових результатів, увагу і турботу
про підлеглих.
Н. До арр-Руфіно на підставі узагальнення даних широкого кола досліджень відзначає такі особливості
жіночого лідерства 199 :

1. Влада і наділення нею . Жінки в більшій мірі, ніж чоловіки, ис товують лідерство на основі харизми,
великих досягнень в роботі і контактів, а не на основі організаційного підпорядкування. Вони рідко
використовують примус. Жінки зацікавлені в наділення владою інших людей.
2. Участь і рівність . Жінки схильні ділить ься інформацією з працівниками, звертаючись з ними як з
рівними. Їх стиль об'єднує людей в якийсь внутрішній коло. Це важливий фактор, що впливає на удовлет Ворен
працею співробітників. Жінки-керівники рідше, ніж чоловіки, дають розпорядження і частіше привернув ают
підлеглих до прийняття рішень. Жінки не розглядають свою посаду (посаду) як основний плацдарм для
здійснення впливу, вони використовують свій особистий авторитет, професійний досвід і відносини з
оточуючими.
3. Лідерство, засноване на участі праців ков і роботі команди . Жінки прагнуть будувати відносини на
підставі взаємної довіри і поваги, а не влади-підпорядкування. Вони прагнуть формувати самоврядні
команди.
4. Високий ступінь спілкування . Жінки-лідери мають більш високими комунікативними навичками, ніж
чоловіки. Спілкування з працівниками має для них велике значення. Таке спілкування має на увазі відкритість,
бажання говорити і обговорювати всі питання, прагнення до взаєморозуміння.
5. Підприємницький погляд . Жінки-лідери здатні дивитися далекий про в майбутнє і стимулюють до цього
своїх працівників.
6. Зосередження на людях . Жінки-лідери приділяють більше уваги людям, ніж їх колеги-чоловіки
І. Чикалова, посилаючись на думку Дж. Батлер і Дж. Скотт, Д. Кул, І. Дойчман та інших авторів, зазначає, що
в про снові гендерних відмінностей лідерства лежить різне розуміння влади[197] . Чоловіки сприймають владу
як владу над (power over): можливість впливати або домінувати. Жінки бачать владу як набуття / усвідомлення
сили для (empowerment to). Empowerment - це власт ь, уполномочивающая до чого-небудь, влада-компетенція.
Жінки і визначають владу, і користуються нею інакше, ніж чоловіки. Влада в руках жінок є більш кооперативної і
менш конфронтаційної.
Л. Г. Почебут і В. А. Чикер відзначають такі «сильні» качест ва женщінруководітелей, як прагнення до
нового, радикалізм, високу чутливість, турботу про людей, «олюднення» організаційних інтересів,
спрямованість на взаємодію з підлеглими. Стиль жіночого управління ці автори називають «перетворювал
льним» або «м'яким примусом». Основними характеристиками даного стилю керівництва є: 1) активна
взаємодія з підлеглими; 2) підтримка у співробітника самоповаги; 3) підтримка співробітників в стресовій
ситуації; 4) прагнення до створення опт імального психологічного клімату в організації, профілактика конфліктів;
5) підтримка здоров'я, організація спільного дозвілля; 6) «фінансова кмітливість», детальне планування; 7)
«інстинкт виживання», розумний ризик, прагнення утримати приобрет енное і завоювати нове; 8) інтуїція; 9)
почуття гумору, оптимізм, віра в себе[198] .
Представники Гарвардської школи бізнесу М. Хеннінг і А. Жарден відзначають, що для жінок-керівників
характерні:
1. Яскрава індивідуальність. Жінка-керівник усвідомлено і з до стоінством несе свій високий титул, це
виключає холодність, жорсткість і мужеподібну. Жінка прикрашає і облагороджує будь-яке суспільство, будь-яку
ділову зустріч;
2. Високий рівень загальної та інтелектуальної активності і, на відміну від більшості чоловіків, сел тоянная
турбота про свою фізичну форму і зовнішності;
3. Колегіальність у прийнятті рішень, охоче делегування своїх повноважень; при великій увазі до
міжособистісних відносин в колективі відмова від дріб'язкової опіки підлеглих;
4. Уміння оперативно переключилися ться з однієї соціальної ролі (керівник, ділова жінка) на іншу (дочка,
мати, дружина);
5. Впевненість в розумінні, підтримці і допомозі з боку родини.
Для жінки недостатньо просто демонструвати типово чоловічі якості, щоб її вважали придатною до керівної
роботі. З одного боку, якщо жінка занадто жіночна, її навряд чи будуть сприймати як хорошого лідера, з іншого
боку, надто «чоловіче» поведінку теж говорить не на її користь. Це називають дилемою «погано робити, погано
і не робити».
Н ами було проведено опитування жінок у Вологодській області щодо особливостей жіночого стилю
лідерства, а також фокусують групові інтерв'ю, в яких брали участь жінки та чоловіки. Опитування показало, що
жінки не сприймаються як неуспішні ру ники. Абсолютна більшість наших респондентів відзначили, що жінки
здатні думати відразу про декілька справ, організовані, відрізняються цілеспрямованістю, законослухняністю.
На думку наших респондентів, жінки-керівники привносять в організує цію більший порядок, стабільність.
Як жінки, так і чоловіки в інтерв'ю відзначали, що жінка, через особливості свого виховання і наявності
специфічно «жіночих» рис, схильна сприймати організацію по аналогії з сім'єю, будувати її як сім'ю, п оетому

вона більше уваги приділяє людям, проявляє більше самовідданості , відданості організації, і в цьому її
переваги.
В цілому можна відзначити, що отримані нами дані узгоджуються з описаними вище: жіночий стиль
лідерства і керівництва відрізняючи ється
більшою м'якістю, орієнтованістю на відносини, більшою соці альної відповідальністю.
Таким чином, жіночий стиль лідерства має свої відмінності від чоловічого. Жінка, проявляючи саме жіночі
якості і спираючись на них, може бути успішним лідером.
За м рівняно Н. Карр-Руфіно, жіночий стиль лідерства стає все більш затребуваним саме в сучасних умовах.
Високий рівень освіти і кваліфікації персоналу, зростання значення командної роботи і реалізації творчого
потенціалу співробітників для забезпечення конкурентоспроможності організацій роблять кращим стиль
керівництва, орієнтований на підлеглих, що передбачає індивідуальний підхід, делегування повноважень, т. Е.
Прояв якостей, властивих саме жіночого лідерства. Л. Г . Почебут і В. А. Чикер також підкреслюють, що ділові
якості жінок-керівників і особливості їх стилів керівництва відповідають моделі сучасного ефективного
менеджера. Спираючись на теорію Р. Лайкерта, А. Г. Штейнберг[199] вважає, що жіночий стиль лідерства
відповідає системам 3 і 4.
Стилі лідерства по Р. Лайкерту
організаційні
змінні

система 1

Рівень
довіри Не впевнений в
лідера своїм під підлеглих і не
підлеглих і його довіряє їм
впевненості в них

Характер
використовуваної
мотивації

система 2

Поблажлива
впевненість
і
довіру
типу
«майстер-раб»

система 3

Значна, але не Повна
беззастережна
впевненість
і
впевненість
і довіру в усьому
довіру
типу
«начальникпідлеглий»
з
бажанням
контролювати
прийняття і вип
олненіе рішень

Страх, загрози, Винагороди і в винагорода
покарання
і певній
мірі ня,
окремі
окремі
покарання
покарання і в
винагороди
деякій
мірі
залучення
до
участі
в
управлінні

Характер впливу Слабка
на підлеглих і взаємодія,
взаємодії з ними
засноване
на
страху і недовірі

система 4

Матеріальна
винагорода на
основі системи
стимулювання,
розробленої з
урахуванням
участі
працівників
в
управлінні

Слабка
Помірне
Глибоке
і
взаємодія
з взаємодія
з дружнє
досить
досить частим взаємодія
з
приватним
про
явищем працівниками,
проявом
впевненості
в висока
впевненості
в працівниках
і впевненість
в
працівниках
і довіри до них
них і довіру до
довіри до них
них

Таким чином, наукові дослідження спростовують думку про те, що жінки не мають необхідних для успеш
ної керівної діяльності лідерськими якостями. Чоловічий і жіночий стиль лідерства мають свої переваги, і вони
доповнюють один одного.
Дослідження показали, що, якщо жінки демонструють лідерський стиль, який традиційно вважається
чоловічим (авторитарний , директивний), то їх рейтинг падає. При цьому всі лідери (і чоловіки і жінки)
оцінюються високо, коли демонструють «жіночий» стиль (демократичний, орієнтований на партнерство)[200] .
4.7. Зміна гендерних кордонів
Гендерні кордону - це комплексні про разования (фізичні, соціальні, ідеологічні, психологічні), що
встановлюють відмінності і подібності як між чоловіками і жінками, так і серед жінок і серед чоловіків. Гендерні
кордону використовуються для маркування та конструювання розходжень між Генде ернимі ролями
«справжнього чоловіка» і «справжньої жінки». Тому самі кордону є центральною ланкою формування гендерно

асиметричних відносин. Гендерні кордону відрізняються множинністю, рухливістю. Вони не бувають раз і
назавжди фіксування ми. Вони не являють собою непереборних бар'єрів і є проникними.
Дослідники динаміки гендерних кордонів (Ш. Берн, О. М. Здравомислова, Козина І. М. та ін.) Стверджують,
що ситуація змінюється в бік встановлення егалітарний гендерних ставлення ний. Однак цей процес
відбувається поступово і має досить складний характер. Зміни починаються в сімейній сфері. Саме сімейні ролі
визначають можливості самореалізації в інших сферах, в тому числі професійної.
Ідея розвитку гендерних відно рішень у напрямку егалітарності була висловлена ще С. І. Голодом в його
концепції трьох історичних типів моногамної сім'ї[201] . З точки зору цього автора, сім'я розвивається від
патріархального (традиційного) типу через дітоцентриська (сучасний) до егалітарної (постмодерного). Характер
названих відно шень (авторитарний - егалітарний) служить критерієм, що визначає етап розвитку моногамії.
Патріархальний тип сім'ї є найбільш архаїчним. Він спираючи ється на залежність дружини від чоловіка і
дітей від батьків. Для такої сім'ї характерно жорстке закріплення внутрішньосімейних ролей, а також абсолютна
батьківська влада батьків над дітьми, чоловіка над дружиною.
Для дітоцентриська сім'ї характерно піднесення ролі приватного життя, чуттєвої сторони шлюбу й
інтимності. Відносини між подружжям рівноправні, сексуальність не зводиться до дітородіння, що призвело до
усвідомлення можливості планування кількості дітей і часу їх народження, а також малодетности. Для таки х
сімей характерна гіпертрофія батьківського обов'язку.
У егалітарної сім'ї має місце симетричність прав і обов'язків подружжя. Батьки не підпорядковують повністю
власні інтереси потребам дітей, що відкриває можливості для відходу від переважання з авісимий відносин.
Інтереси кожного з членів сім'ї ширше сімейних, і коло значимого спілкування виходить за рамки сім'ї.
Егалітарна сім'я найменш стереотипізувати: емоційні відносини регулюються не стільки звичаями, традиціями і
приписами, скільки про індивідуальними уявленнями, естетичним ідеалом, моральними цінностями.
На думку С. І. Голоду, в сучасній Росії явно домінує детоцентрістсій тип сім'ї.
Соціологи, які досліджували зміна гендерних відносин в кінці ХХ - початку XXI століття, відзначають, що
посилилася тенденцію прагнення до егалітарним відносинам. Зокрема, М. Г. Горлач вказує, що на тлі загальної
соціальної трансформації жінки стали частіше брати під сумнів традиційний розподіл ролей в сім'ї і домагатися
нового гендерно го укладу, заснованого на рівних можливостях у праці і суспільного життя[202] .
Особлива роль відводиться зміни ролі годувальника . Як зазначає О. М. Здравомислова, роль основного
годувальника, закріплена за чоловіком, є в нашому суспільстві однією з найважливіших гендерних кордонів.
Здатність виконувати роль основного годувальника - головна складова образу «справжнього чоловіка». Однак
ця межа стає все менш жорсткою.
І. М. Козіна зазначає, що в сучасному суспільстві роль основного годувальника перестала бути виключно
чоловічий. Особливо яскраво це проявилося в кризовий період 1990-х років. В умовах безробіття і
-

матеріальних проблем саме жінки найчастіше беруть на себе ответс твенность за фінансове виживання сім'ї.
Відзначається і велика пристосованість жінок до нових економічних умов, і їх краща адаптація до ринку. У
сучасному суспільстві статус годувальника мають як чоловіки, так і жінки. Головним фактором є наявність
найбільшого доходу щодо інших членів сім'ї. Однак для чоловіка досить заробляти більше, ніж дружина, а для
жінки потрібно ще здійснювати функцію розподілу сукупного сем ейного доходу[203] .
На думку О. М. Здравомислова, роль годувальника залишається найважливішою частиною
самоідентифікації чоловіка-сім'янина, але сьогодні це не веде до відтворення патріархальної сімейної влади, а
передбачає певні домовленості між подружжям, що відповідають нормам егалітарної сім'ї. Характерно, що в
умовах пострадянського ринкового суспільства такий договір часто вимагає і від чоловіка, і від жінки своєрідних
жертв в ім'я інтересів сім'ї. М. Арутюнян виявила «явну» і «приховану» частини супружес кого договору.
«Явний» договір передбачає закріплення за чоловіком ролі основного годувальника. При цьому його прихована
частина полягає (найчастіше для людини освіченої і професійно сформованого) у відмові від раніше обраного
професійного шляху у ім'я сімейного благополуччя. При цьому чоловіки, що увійшли в роль основного добувача,
змушені згорнути з традиційного професійного шляху інтелігента. Жінки, навпаки, відмовляються від ролі
основного годувальника (високооплачуваної роботи), але за ними ін ізнать право обирати місце роботи як
розвага, можливість спілкування і т. П. Дружини, часто навчаються в тих же університетах, що і чоловіки,
свідомо відмовляються конкурувати з чоловіками в сферах, де «робляться гроші». Така стратегія отримала назву
« феномена взаємної жертви» . Чоловіки заради того, щоб забезпечити сім'ю, відмовляються від професійної
самореалізації. Дружини, навпаки, працюють заради самореалізації, але не претендують на високі заробітки.

Але навіть найбільш авторитарно налаштовані чоловіки не сказали ються сьогодні заперечувати право дружин
працювати.
Таким чином, зміна ролі годувальника як гендерної кордону впливає не тільки на сімейні стосунки, а й на
можливості розвитку кар'єри для чоловіків і жінок.
Іншою найважливішою гендерної кордоном є р оль домашньої господині і виховательки дітей , що
визначає жіночу ідентичність. Дана роль зазнала менше змін, ніж роль основного годувальника. Ця роль, як і
раніше жорстко закріплена за жінкою. Серйозно го перерозподілу домашніх обов'язків в сім'ях працюючих
жінок фактично не відбулося. Ухвалення чоловіком на себе обов'язків відповідального за ведення домашнього
господарства і вихователя дітей поки є рідкістю. Однак такі приклади зустрічаються все частіше, чому в нашій
країні сприяє ало, зокрема, надання чоловікам права брати відпустку по догляду за дитиною.
Зміни сімейних гендерних ролей тягнуть за собою зміну інших гендерних кордонів. Перш за все це
стосується меж, що визначають гендерну сегрегацію в професійній сфері. Жінки продовжують активно
освоювати види трудової діяльності, які традиційно вважалися «чоловічими». Зокрема, темп залучення жінок
до підприємництва в шість разів перевищує темп залучення в цю сферу чоловіків.
О. М. Здравомислова[204] зазначає , що жінки набагато частіше дотримуються егалітарний поглядів на
гендерні відносини, більш схильні змінювати кордони, що розділяють гендерно закріплені сфери
відповідальності. Чоловіки займають більш консервативну позицію.
Динаміка гендерних кордонів проявля ється особливо явно в зміні гендерних контрактів.
4.8. Зміна гендерних контрактів в пострадянський період
Соціологи називають пострадянський період в житті нашого суспільства епохою соціальних трансформацій.
Зміни, що відбулися зміни в значній мірі до снулую гендерних відносин.
Ключем до розуміння структури гендерних відносин служить гендерний контракт. Під гендерним
контрактом розуміються права і обов'язки, що визначають розподіл праці за ознакою статі в сферах
виробництва і відтворення і взаємо мно відповідальні відносини між чоловіками і жінками[205] . Дане поняття
дозволяє аналізувати гендерні відносини як відносини домінування / залежності, засновані на гендерну поділі
праці, співвідношенні оплачуваної і неоплачуваної роботи.
Генде рний контракт регламентує відносини перш за все в сімейній сфері, які, в свою чергу, є
найважливішим чинником, що визначає можливості вибору і розвитку кар'єри як чоловіки, так і жінки.
З точки зору А. А. Тьомкіної і А. Роткірх, трансформ аціонного про процеси в російській сім'ї відрізняються
від європейських. Для сучасної російської родини вихідним є не контракт «домашньої господині і чоловікигодувальника», а контракт, названий «працююча мати». Даний контракт сформувався в 30-і роки ХХ ве ка.
У радянському суспільстві співіснували три типи гендерних контрактів: офіційний «працююча мати»
(формується і підтримується державною політикою, ідеологією і соціальними інститутами), контракт в
повсякденному сфері життя або «тіньової контракт» (що знаходиться за межами державного регулювання) і
нелегітимний контракт (правила якого носять альтернативний характер і до якого застосовуються громадські
санкції).
Офіційний контракт «працююча мати» включає мобілізований державою т руд жінок і материнство як
цивільні обов'язки. При цьому основним призначенням жінки визнається материнство. Контракт був
заснований на державну допомогу у вихованні дітей. Радянська жінка: 1) працювала повний робочий день, 2)
здійснювала в оспітаніе дітей, частково розділяючи цей обов'язок з державними інститутами і родичами, і 3)
відповідала за організацію побуту. Така ситуація називається «потрійним навантаженням». Важливою умовою
даного контракту, як підкреслює О. М. Здравоми слова, було визнання виняткової ролі жінки-матері в
суспільстві, її безумовного пріоритету у вихованні дітей ( «жіноча домінанта»). Це регулювалося законом і
забезпечувалося заходами соціальної політики держави. Французький соціолог Ш. Курильських -Ожвен, що
досліджувала еволюцію сімейного законодавства СРСР, оцінює офіційну сімейну модель, що існувала в нашій
країні до Конституції 1993 року, як матріцентріческую. Офіційна ідеологія, на думку даного дослідника,
протягом багатьох л ет прославляла жінку як «робітницю, мати, виховательку дітей і господиню». При цьому
нормативні документи обходили питання про рівність обов'язків чоловіка і дружини і не заохочували рівний
розподіл домашньої роботи і обов'язків по вихованню дітей[206] . Офици ний гендерний контракт був
заснований на державну допомогу у вихованні дітей: надання декретних та післяпологових відпусток, відпусток
по догляду за дитиною, пільги працюючим матерям, безкоштовному охороні здоров'я, системі дитячих установ.
-

Контракт в повсякденному житті припускав традиційний поділ праці між чоловіком і дружиною. Жінка
розглядала професійних занять ь як ресурс рішення домашніх проблем. Завдання виживання в умовах
обмеженого соціального обслуговування та дефіциту товарів, вимагали від жінки прояви творчості,
організаторських і комунікативних здібностей. А. А. Тьомкіна і А. Роткірх характеризують ють радянську жінкугосподиню як соціально компетентну особистість. Нелегітимні контракти того часу стосувалися будь-якої
неконтрольованої сексуального життя.
У пізній радянський період, на думку О. М. Здравомислова, сформувалася «модель виховання дошкільного
ика в міській сім'ї» як одна з головних складових контракту «працююча мати». Дана модель в значній мірі
визначала можливості професійного розвитку жінки. Основними рисами «моделі» є наступні:
- до досягнення дитиною трехл етнего віку йому бажано знаходитися з матір'ю;
- для дитини добре проводити половину дня в дитячому саду;
- у вихованні дітей матері допомагають бабуся (власна мати, а не свекруха) і батько дитини. Однак їхній
внесок у виховання дітей був непорівнянний з материнським і роллю громадського виховання: центральним у
вихованні дітей і догляді за дитиною було ланка «мати - дитячий садок (ясла)».
У той же час гендерний контракт «працююча мати» зберігав риси патріархатного. Визнання чільну роль
женщ іни у вихованні дітей і веденні домогосподарства не змінювало традиційної розстановки сил в публічній
сфері та розмежування ролей в сім'ї.
Зміни пострадянського суспільства спричинили за собою модифікацію гендерних відносин. О. М.
Здравомислова підкреслює, що контракт «працююча мати" не трансформувався в результаті адаптації до
змінних економічних умов, а «був в односторонньому порядку розірвано державою, яке,« включивши »шокові
методи переходу до ринку, перестало підтримувати його ідеологічно, політично і економічно »[207] .
На тлі як егалітарний, так і патріархальних тенденцій формуються нові гендерні контракти, перед ставлять
собою трансформацію саме радянського контракту (рисунок 4.8.1).
А. А. Тьомкіна і А. Роткірх прогнозують в майбутньому стабілізацію контракту «працююча мати» в
соціальних шарах з низьким доходом. У забезпечених шарах, на думку цих авторів, утвер дяться контракти
«дружини-домогосподарки», а також «професійної жінки». Радянський гендерний контракт

«

До схожих висновків прийшла німецький соціолог Б. Пфау-Еффінгер, що проаналізувала процеси соціальної
динаміки в Європі і Росії в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття[208] . Центральним поняттям концепції
цього автора є гендерний устрій, який відображає панівні в суспільстві цінності і ідеали, що стосуються
розподілу праці між чоловіками і жінками. Б. Пфау-Еффінгер описала шість моделей гендерної укладу, існуючі в
сучасному суспільстві, як російському, так і західному.
Б. Пфау-Еф фингер зазначає, що за розглянутий історичний період країни Західної Європи пережили
«стрибок в модернізацію», який йшов двома шляхами: 1) перехід від моделі 2 до моделей 3 і 5 (наприклад,
Західна Німеччина і Голландія); 2) перехід від моделі 1 до моделі 4 (Фінляндія). Обидва шляхи передбачають
зростання залученості жінки в професійну діяльність. За припущеннями Б. Пфау-Еффінгер, Росія рухається від
моделі 3 до моделей 5 і 2, причому перша тенденція є домінуючою.
Моделі ге ндерного укладу по Б. Пфау-Еффінгер
Модель

опис

1. Модель сімейної
економіки

Заснована на кооперації чоловіків і жінок в їх власному до німи
бізнесі (ферма або ремесло), де обидві статі істотно сприяють
виживанню сімейного господарства. Діти вважаються членами
сімейного економічного підприємства. Може мати місце жорстке
гендерний поділ праці. Ця модель була раніше поширена в аграрних
регіонах Європи

2. Модель
мужчіникормільца /
жінкидомогосподарки

Відповідає базової ідеї поділу суспільства на громадську і приватну
сфери. Вважається, що жінки і чоловіки доповнюють один одного і
компетентні в одній з цих сфер: чоловіки-годуй льци, що
забезпечують сім'ї дохід шляхом здійснення оплачуваної діяльності
в громадській сфері, жінки перш за все відповідають за роботу в
приватному домогосподарстві, включаючи догляд за дітьми.
Вважається, що дітям потрібен особливий догляд для становлення
повноцінної особистості . Ця модель домінувала в багатьох країнах
Західної
Європи після переходу до індустріального суспільства

3.
Модель
мужчіникормільца /
жінки
частково
домогосподарки

Це модернізований варіант моделі 2. Жінки і чоловіки однаково
інтегровані в оплачувану працю, поки в домогосподарстві немає
несамостійних дітей. У фазі активного материнства, однак,
поєднання неповного робочого дня з доглядом за дітьми вважається
при прийнятний для працюючої матері. Модель домінує в Західній
Німеччині і Великобританії

Модель
двох
годувальників
при
дердарчому догляді за
дітьми

Ця модель відповідає ідеї «суспільства повного ринку праці» з
повною інтеграцією обох статей в систему зайнятості. Вважається,
що кожна дитина потребує догляду і підтримки, догляд за ним - це
обов'язок не тільки сім'ї, але і в значній мірі государс тва, нібито
більш
компетентного
в
цих
питаннях,
ніж
приватна
домогосподарство. Ця модель характерна для скандинавських країн,
особливо Фінляндії. Вона була поширена також в СРСР

5.
Модель
двох Модель відображає ідею симетричного і рівноважного включення
годувальників / двох обох гендерів в суспільство. На відміну від попередньої моделі,
домохазяїнів
виховання дітей вважається в основному завданням сім'ї. Головна
ідея: домашня економіка складається з домашньої роботи особливо догляд за дітьми - і найманої праці, в рівній мірі
розділених між подружжям (як главами домогосподарства). Це
можливо лише внаслідок організації ринку праці, структурно
дозволяє батькам вирішувати їх двояку задачу. Ця модель вимагає,
щоб домашня праця оплачувалася або у вигляді заробітків членів сім
і чи системи державних трансфертів. Така модель домінує в культурі
Голландії
6. Модель двох
годувальників /
найманої жінкидомогосподарки

Модель заснована на ідеї повної інтеграції жінок і чоловіків в повну
зайнятість на оплачуваній роботі. Сім'я відповідають поняттю ет за
організацію і оплату найманого догляду за дітьми через
використання комерційних форм такого догляду або найму в свій
будинок компетентних осіб. Ця модель отримує все зростаюче
поширення в Великобританії і США

Концепції Тьомкіної-Роткірх і Б. Пфау-Еффінгер знаходять підтвердження в численних емпіричних
дослідженнях. Зокрема,
М. Г. Горлач[209] , О. М. Здравомислова[210] , Л. Л. Рибцова[211] , Г. Г. Силласте[212] та ін. Відзначають зміну
ролі професійної сфери в житті жінок. При цьому вказується на різноспрямовані тенденції.
Перша тенденція - активне витіснення жінок з робочих місць на біржу праці або в сферу низькооплачуваних
бюджетних установ, а також повернення жінки-робітниці в сім'ю до ролі жінки-мате ри і хранительки
домашнього вогнища. Дані процеси особливо інтенсивно відбувалися в 90-і роки ХХ століття. У цей період
відбулося істотне зниження частки жінок в трудових ресурсах. Зазначалося також зниження соціального статусу,
професійних притязают ий працюючих жінок, а також зміна мотивацій трудової зайнятості (переважання
матеріальних мотивів). Сформувався шар жінок-домогосподарок.
Друга тенденція - активна включеність жінок в економічне і політичне життя суспільства, прагнення до ЕГ
алітарним відносинам. Зокрема, Л. Л. Рибцова зазначає, що «збільшилася частка тих, хто намагається через
суспільно-політичну активність реалізувати себе, хто бажає спробувати свої можливості, беручи участь,
наприклад, в різних виборчих кампаніях»[213] .
Пе рвая із зазначених тенденцій веде до зниження значення професійної сфери в житті жінки, друга - до
зростання її значення. Обидві ці тенденції співіснують. С. Ю. Барсукова в результаті досліджень моделей успіху
жінок радянського і пострадянського періоду в прийшла до висновку, що в суспільній свідомості до середини
90-х відбулася зміна ідеальних образів жінок. На зміну радянським ідеалам «передовий робочої» та «жінкикосмонавта» прийшли «дружина нового російського» - домогосподарка і жінка-підприємець [214] .
При е те домінуючою слід визнати другу тенденцію. Це пояснюється склалася в сучасному суспільстві
сукупністю умов. До цих умов належить стійкість культурних традицій, відповідно до яких російські жінки
вважають нормою роботу повний робочий день. Інший фактор - низький рівень доходів населення, в зв'язку з
чим абсолютна більшість російських сімей не може собі дозволити відмову від заробітку жінок. До третьої групи
факторів відноситься відома тенденція зростання неповних сімей, абсолютн е більшість з яких складають сім'ї, в
яких дітей виховують і утримують жінки-матері.
Таким чином, аналіз сучасних соціологічних концепцій, а також результатів емпіричних соціологічних
досліджень показує, що в пострадянський пе ріод намітилася тенденція зростання значення професійної сфери
в житті жінки. Зміни, що відбулися сприяють підвищенню статусу жінки, появи нових типів сім'ї, відповідних
новим гендерних контрактів і укладів.

Зростання ролі професії сиональной сфери в житті жінки не супроводжується зниженням значущості
професійної діяльності та кар'єри в житті чоловіка. Це пояснюється, зокрема, тим, що більшість сучасних
гендерних укладів зберігає за чоловіком роль основного годувальника в сім'ї. Однак роль і статус чоловіка в сім'ї
та суспільстві зазнали менші зміни в порівнянні з жіночими.
Розглянуті вище особливості сучасних гендерних відносин, гендерних ролей, укладів і контрактів, дія
гендерних стереотипів, гендерна асиметрія і існуючі дискримінаційні практики впливають на процес розвитку
кар'єри чоловіків і жінок.
4.9. Особливості жіночої кар'єри
В даний час абсолютна більшість гендерних досліджень специфіки кар'єрного процесу присвячені жіночої
Карье ре. Така ситуація склалася в силу ряду причин. Довгий час в якості норми вивчалося чоловіча поведінка, і
в дослідженнях брали участь тільки чоловіки. Тому вважалося, що чоловіча психологія, чоловіча поведінка
вивчені досить повно. Загальні особеннос ти кар'єрного процесу, відмічені в розділі 1, представлялися
достатніми для розуміння чоловічої кар'єри. Жіноча кар'єра розглядалася, скоріше, як виняток з правил, тому
були потрібні додаткові дослідження. Стурбованість проблемами гендерно го нерівності, порушення прав жінок
також стимулювали дослідження саме жіночої кар'єри.
М. Палуд зазначає, що дослідження жіночої кар'єри, які були проведені в кінці ХХ століття, виявили наступні
відмінності[215] :
- у жінок менше можливостей зробити кар'єру, ніж у чоловіків;
- жінки частіше працюють в традиційно жіночих галузях, де статус і рівень оплати праці доволь але
низькі;
- жінки недостатньо добре представлені на високих посадових і професійних рівнях;
- типово жіночі професії пропонують обмежені можливості зростання;
- інтелектуальні здібності жінок не визначають їх професійний успіх, жінки мають більш низькі домагання,
ніж чоловіки з такими ж здібностями.
Можливості кар'єрного зростання і специфіка кар'єрного процесу жінок в сучасному суспільстві
визначаються наступними факторами:
- обмеженнями, що накладаються жіночої гендерної роллю;
- осо бенностями сучасних гендерних відносин;
- діючими гендерними стереотипами, що формують «скляна стеля».
Розглянемо ці чинники докладніше.
4.9.1. Дізнайтеся про обмеження жіночої гендерної роллю
Традиційна жіноча гендерна роль обмежує сферу самореалізціі жінки, припускаючи, що головним і навіть
єдиним призначенням жінки є материнство, турбота про чоловіка і сім'ї, ведення Фондом е домогосподарства.
Суспільство (сім'я, однолітки, вчителі та ін.) Заохочують жінок займатися певними видами діяльності, які
відповідають їхньому гендеру, незалежно від особистих прагнень, потреб і здібностей жінок.
Традиційна жіноча гендерна рол ь протягом досить тривалого історичного періоду визнавалася відповідної
природної сутності жінки.
Такі уявлення сформувалися на етапі традиційного суспільства. Наукове обгрунтування ці ідеї отримали ще в
XVIII столітті в концепції «доб родетельной матері», сформульованої німецькими філантропами під впливом
поглядів Ж.-Ж. Руссо[216] . Жінці ставиться роль слухняною дружини, турботливої матері і вмілої господині
будинку. Концепція «доброчесного ма тери» знайшла широке поширення в Західній Європі, а також вплинула
на систему громадського жіночого виховання і освіти в Росії. Все ж в нашій країні ця доктрина не стала
абсолютно домінуючу. Вона мала різну популярність на різного при их історичних етапах.
За свідченням Н. Л. Пушкарьової, починаючи з XVIII століття, у вітчизняній науці активно розробляється
«жіноча тема», центральними питаннями якої були емансипація жінок і можливість їх активної участі у
громадському житт і[217] . Інтерес до даної проблематики був ініційований Н. М. Карамзіним. В кінці XVIII
століття етнографами П. С. Палас, І. П. Фальком, Н. І. Лепьохін і ін. Були вивчені особливості способу життя
російських жінок, що належать до різних соціальних верств. Велике зн аченіе мали також дослідження юристів,
здійснені в першій половині XIX століття і присвячені порівняльному аналізу правових норм, майнового статусу,
дієздатності жінок в Західній Європі і Росії. Зокрема, Іларіон Васильєв, проаналізувавши закони від Руської
Правди до сучасних йому імператорських указів, зазначив досить високу правову захищеність російських жінок,
які мали власної частиною в загальносімейним майно, мали право на розлучення. Н. В. Калачов, Ф. Ф. Бариков,
П. С. Єфімов нко, А. Я. Єфименко розробили «трудову теорію» російської родини, згідно з якою сім'я в Росії

представляє своєрідний робочий союз, де важлива роль відводиться жінці[218] . Особливу увагу в
ісследованіях' цього времеяні було приділено жінкам, які жили в ФЕО віддалених республіках Стародавньої
Русі. Н. М. Костомаров вважав, що в Новгороді і Пскові мало місце юридичну рівність жінок з чоловіками. Жінки
брали участь в ухваленні важливих для суспільства рішень. У той же час був відзначений парадокс: при
наявності дов Ольне широких прав російські жінки рідко ними користувалися.
Як зазначає Н. Л. Пушкарьова, з 1860 року тема місця жінки в системі трудових ресурсів стала настільки
актуальною, що в її обговорення включилися лідери всіх громадських і політичних рухів . До початку минулого
століття сформувалися два основних підходи до вирішення жіночого питання. Для першого з них марксистського, представленого в працях А. М. Коллонтай, Н. К. Крупської і В. І. Леніна - було характерно
розглядати жіночий рух як частину революційного. Другий підхід, обгрунтований дитячим лікарем А. Н.
Шабанової і ін., Декларував жіночий рух як ініціативну діяльність по самоорганізації в товариства, спілки, клуби.
При всій своїй відмінності обидві позиції відстоювали ідею розширення сфери інтересів і активності жінок.
Важливо відзначити, що, згідно з соціально-демократичної концепції, яка домінувала в Росії, саме праця (і лише
потім освіту) визнавався головною формою включення жінок в суспільне життя. Таким чином, в російському
суспільстві широкого поширення набула точка зору, що життя жінки не повинна обмежуватися будинком і
сім'єю.
Праці педагогів-просвітителів ХIХ століття також свідчать про досить лояльне ставлення до прагнення жінок
здобувати освіту і работат ь. М. І. Михайлов у праці «Жінки, їх виховання і значення в сім'ї та суспільстві»
стверджував, що «будь-яке знання, що визнається корисним для чоловіка, має бути визнано корисним і для
жінки»[219] . Він вважав, що «нав'язувати жінці з дитинства відомий огранич вельних коло діяльності так само
безглуздо, як призначати хлопчикові бути інженером або медиком, тоді як при вільному розвитку його
здатності звернулися б до справи, більш йому властивому, - до агрономії або історії»[220] . М. І. Михайлов
закликав відкрити жінок ам вільний доступ до всіх родів діяльності та вважав, що не слід боятися, що при цьому
вони відмовляться від сім'ї і материнства. З точки зору М. І. Михайлова, сімейне виховання від включеності
жінки в професійну діяльність тільки виграє, т. К. Дитина з найперших років своїх бачитиме у відносинах батька і
матері гармонію прав, обов'язків і дій. Подібну точку зору висловлював і П. Ф. Каптерев: «Потрібні більший
порядок в сім'ях, кращу освіту жінок, краще їх суспільне підлогу оженився, щоб відносини між батьками і дітьми
стали розумніше і правильніше»[221] .
Протягом усього радянського періоду в зв'язку з державною політикою, заснованої на ідеї рівності, праця
визнається правом і обов'язком кожного громадянина, в тому числі і спіл Іслі і жінки. Як вже було зазначено,
сформувався гендерний контракт «працююча мати». Можливість негативних наслідків зайнятості жінок в
професійній сфері фактично не обговорювалася.
Цікаві погляди А. С. Макаренка. По-перше, він говорив про доцільність надання жінці можливості вибору:
працювати чи ні. При цьому визнається небажаним, щоб жінка обмежувала себе тільки домашніми
обов'язками: «Мати, яка виховує двоіхтроіх дітей вдома, робить велику державну і суспільну справу. І дорікати
їй у тому, що вона не працює на заводі, ніхто не має права, але потрібно, щоб вона жила громадським життям
»[222] . По-друге, А. С. Макаренко пов'язує успішність виховання дітей зі ступенем самореалізації батьків:
«Батьки н а очах у дітей повинні жити повним радісним життям, а батьки, які ... нудно добродійно жертвують
собою заради дітей, - це найгірші вихователі»[223] .
Як було зазначено раніше, за радянських часів в рамках усталеного гендерного контракту «работающ а
мати» жінці надавалася возможнсть працювати повний робочий день, але кар'єрні домагання визнавалися
зайвими. Оптимальною для жінки вважалася нескладна робота в комфортних умовах, на якій жінка не надто
втомлювалася (щоб зберегти сили для домашніх справ) і яка надавала можливості для вирішення в робочий час
деяких питань ведення домогосподарства (наприклад, забезпечення сім'ї дефіцитними продуктами).
У пострадянський період, особливо в 90-і роки, названі соціологами періодом «патріархатного ренесансу»,
ставлення до кар'єрних домагань жінок стає ще більш критичним. Багато педагогів, філософи і психологи
пишуть про жіночій кар'єрі як про загрозу родині, причини кризи сім'ї. Так, Л. Б. Шнейдер стверджує: «У наші дні
матер інство займає незначне місце в ієрархії цінностей жінки. Помітне зростання прагнення до високого
професійного статусу і кар'єрі, підвищена тяга до добробуту і високому рівню споживання перешкоджає
батьківства »[224] . Однак ці заявлено ня носять декларативний характер і не підтверджуються даними будьяких досліджень.
Таким чином, традиційна жіноча гендерна роль виявилася досить стійкою, в тому числі в російському
суспільстві, в якому були поширені менше консервативні ВЗГ ляди на роль жінки.
Сучасна жінка змушена постійно співвідносити стратегії своєї професіоналізації до вимог традиційної
гендерної ролі. Це обмежує жінку у виборі шляхів самореалізації, а також є причиною внутрішньоособистісних
конф Ликтей. Як зазначає Л. Н. Ожигова[225] , це часто призводить до того, що професійні цілі у жінок або
відсутні, або постійно відсуваються, або досягнення їх переживається як занадто «проблемне». Співвідносячи
професійні інтереси і домагання з ген дерну роллю, жінки можуть вибрати такі стратегії професіоналізації:

- відмова від професіоналізації на користь гендерної ролі;
- підпорядкування професійних прагнень гендерної ролі; - орієнтація на поєднання професійної і гендерної
ролі; - вибір про професійного просування за підтримки сім'ї.
Ці стратегії або призводять до рольових перевантажень, або до відмови від професійної самореаізаціі.
Думка про те, що традиційна жіноча гендерна роль відповідає природним властивостям жінки, також оказа
лось дуже стійким. Ця точка зору була піддана сумніву лише в кінці ХХ століття. Зокрема, К. П. Естес, присвятила
свої дослідження виявлення архетипу первозданної жінки, прийшла до висновку, що істинними жіночими
якостями є: гостра ч чутливість, відданість, витривалість, сила, глибока інтуїція, ретельна турбота про дітей,
дружині, суспільстві в цілому , здатність пристосовуватися до безперервно мінливих обставин, відвага,
винахідливість[226] . Сукупність цих якостей названі К. П. Естес «Первозданної Жінкою», т. Е. Істинними,
природними якостями жінки. Цей архетип докорінно розходиться з уявленнями про «традиційної жіночності»:
чином пасивного, залежного, слабкої істоти. К. П. Естес вважає традиційною ую жіночу гендерну роль штучно
нав'язаною жінці, яка перешкоджає її особистісному розвитку і самореалізації. Традиційна роль призводить до
внутрішньоособистісних конфліктів - роз'єднання жінки з її «первозданної силою душі». Симптомами цього
роз'єднання яв ляють: почуття психологічного виснаження, втомлюваність, пригніченість, «заїжджене»,
«загнаність», нечутливість, невпевненість в собі, відчуття себе переляканою, слабкою, винуватою, вічно
нервової або роздратованою, відсутність наснаги, натхнення ня, втрата сенсу життя та ін. Справжні жіночі якості,
по К. П. Естес, цілком узгоджуються з умовами кар'єрного успіху. Здатність жінки до дітородіння зумовлює її
роль матері і виховательки дітей. Але це зовсім не означає, що дана роль - єдиний шлях самореалізації жінки.
Проте, в сучасному суспільстві дію старих гендерних стереотипів досить сильно. Традиційна жіноча
гендерна роль є одним з найбільш сильних обмежувачів успішності жінки в професійні ної сфері. Всі інші
фактори, що перешкоджають розвитку жіночої кар'єри, так чи інакше пов'язані з впливом уявлень про
традиційну жіночності.
4.9.2. Рольова перевантаження і рольовий конфлікт працюючої жінки
Як було зазначено вище, сучасні гендерні уклади і контракти покладають на жінку основну відповідальність
за виховання дітей і ведення домогосподарства, при цьому жінка найчастіше виповнилося ет також роль одного
з основних годувальників в сім'ї.
Фактично жінка постійно працює в дві зміни: 1) поза домом (професійна діяльність) і 2) будинку (ведення
домогосподарства і виховання дітей). Таке навантаження називають потрійний: робота + домохозяйст у + діти.
Це призводить не тільки до фізичних і психологічних перевантажень, але є причиною так званого рольового
конфлікту працюючої жінки[227] .
Рольовий конфлікт працюючої жінок и - це внутрішньоособистісний конфлікт, що виникає внаслідок
високої з начімості для жінки успіху як у професійній діяльності, так і в сім'ї. Цей конфлікт є комплексом
суб'єктивних негативних переживань, що виникають при негативній оцінці жінкою того, як вона справляється з
суміщенням ролей в ін офессіональной і сімейній сферах[228] .
Найбільш деструктивним елементом даного конфлікту є що виникає у жінки почуття провини, часто виникає
з синдрому супержінки . Даний синдром проявляється в прагненні «мати в житті все» і домагатися вис Окою
успішності у всіх сферах одночасно: кар'єра, заміжжя, виховання дітей. Оскільки досягнення такого високого
рівня успішності досить ускладнене, у жінок формується почуття провини, яке відрізняється високою стійкістю і
множинністю сфер на спрямованості: по відношенню до чоловіка, дітям, самій собі.
Рольова перевантаження може приймати також форму «кризи подвійної ідентичності» (сімейнопрофесійної ідентичності). Ця криза був досліджений О. М. Здравомислова як явище, що знайшло особливо ши
рокое поширення в російському суспільстві в 90-і роки. Криза подвійної ідентичності розцінюється як наслідок
руйнування гендерного контракту «працюючої матері»[229] . На думку О. М. Здравомислова, суспільство
поставило перед жінкою майже нездійсненне заду чу: відповідати внесемейной моделі поведінки (професійна
зайнятість поза домом) при одночасному збереженні патриархатной системи уявлень про жіночність і жіночому
призначення (справжнє призначення жінки - сім'я, шлюб, діти). В таких умовах формування життєвої стратегії
стає вельми скрутним. З одного боку, у жінок з дитинства формується мотивація досягнення, а з іншого - страх
успіху, почуття провини за успішність (це не жіночно!). Дане протиріччя було закладено в радянській парадигмі
гендерної соціалізації, але різко загострилося під час переходу до ринкового суспільства, проявивши не просто
як конфлікт, а саме як криза.
О. М. Здравомислова стверджує, що в 90-і роки ця криза переживався в тій чи іншій мірою важливо і
більшістю жінок, стаючи серйозним психологічним перешкодою для самореалізації. Зовні він нерідко
проявлявся як неприйняття успішних жінок і прагнення знецінити їх успіх, а також як підозрілість до тих, хто
домігся кар'єрного просування. Таким чином, криза подвійної ідентичності є не тільки внутрішньоособистісним,
але і міжособистісним конфліктом, висловлюючись в постійній (хоча і, як правило, прихованою) боротьбі між
успішними і неуспішними жінками.

У другій половині 90-х років ситуація і змена: в суспільстві сформувалася нова система цінностей, в центрі
якої знаходиться ідея особистого успіху. Для жінок ця ситуація позначається як «зміна долі». Засвоєння жінками
цінності особистого успіху і їх переорієнтація з життєвої стратегії в ижіванія на «достіжітельних стратегію»
знижує ймовірність переживання кризи подвійної ідентичності.
Таким чином, рольова перевантаження небезпечна не тільки як перенапруження, а й як причина конфліктів
і кризових станів.
4.9.3. Психологічні чинники, що стримують жіночу кар'єру
Серед психологічних факторів, що стримують досягнення жінками успіху в кар'єрі, зазвичай називають: брак
впевненості в собі і страхи; особливості каузальної атрибуції і особливості організаційної поведінки.
Невпевнено сть в собі і страхи
Більшість авторів, які досліджували причини меншою успішності жінок у порівнянні з чоловіками, вважають
однією з основних проблем жінок невпевненість в собі. Невпевненість в собі в істотному ступені обумовлена
дією засвоєних ге ндерних стереотипів, які стверджують, що кар'єра - не жіноча справа, що жінка не має для
професійної успішності достатніми здібностями.
На думку Н. Карр-Руфіно[230] , для жінок характерно переживання трьох страхів: страху невдачі, страху
успіху і страху ризику. З них специфічно жіночим визнаний страх успіху.
Страх успіху (мотив уникнення успіху)
Даний термін був запропонований М. Хорнер, яка зазначила, що в ситуаціях суперництва, особливо коли в
них задіяні значущі чоловіки, у жінки з'являється відчуття тривоги (страху), що вона може добитися успіху[231] .
М. Хорнер вважала, що цей мотив в Виникає через очікування негативних наслідків успіху (наприклад, втрати
жіночності, втрати друзів). Жінка потрапляє в подвійний глухий кут: вона боїться не тільки того, що зазнає
невдачі, але того, що доб'ється успіху. У разі невдачі переживається нез ответствуй своїм власним стандартам, а
в разі невдачі - невідповідність очікуванням оточуючих. Страх успіху - це результат традиційного жіночого
соціалізації. Цей страх обмежує прагнення жінок до індивідуальних досягнень і конкуренції з чоловіків ами.
Страх успіху сприяє формуванню почуття провини і спонукає відмовлятися від досягнень, змушує віддавати
перевагу залежність свободи вибору.
Страх успіху може проявлятися як страх лідерства. Відзначено, що страх лідерства проявляється у жінок не т
ільки в дорослому, а й в дитячому віці[232] .
З точки зору О. М. Здравомислова[233] , прояв страху успіху у російських жінок має свою специфіку.
Зокрема, це показало російсько-шведське дослідження уявлень молодих жінок про успіх. Були виявлені дві
основні стратегії досягнення життєвого успіху, названі «самореалізується ція» і «самозахист». Перша включає
вищу освіту, цікаву роботу, професійні досягнення (кар'єру), планування особистого життя, участь в громадських
справах. Друга передбачає вищу освіту, шлюб, високий заробіток, кар'єру. Досліджено ие показало, що
шведські жінки більшою мірою орієнтовані на самореалізацію, російські - на самозахист. На думку авторів
дослідження, причина цієї відмінності не в більшій «сучасності» одних і «традиційності» інших і не в тому, що
росіянки в більшій мірі схильні до страху успіху. Справа в тому, що в Швеції жінки живуть в умовах, де і сім'я і
суспільство підтримують їх професійну і особистісну самореалізацію. Більшість росіянок розраховують тільки на
сім'ю: батьківську або супружес кую. О. М. Здравомислова пише: «Швидше можна говорити не про традиційне
жіночому страху успіху, а про страх перед суспільством, в якому індивідуальні шанси обмежені, виживання не
гарантоване, а гендерний чинник працює явно не на користь жінок, стремящі хся до професійної та особистої
самореалізації »[234] .
Іншим фактором, що стримує досягнення успіху жінками, визнана специфіка каузальної атрибуції успіху і
невдачі[235] . Відповідно до теорії когнітивної атрибуції мотивації досягнення Б. Вейнер, люди з високою ст
епенью успішності відрізняються тим, що схильні брати на себе відповідальність за власні досягнення
(вважають, що досягли успіху завдяки власним здібностям, наполегливій праці та т. П.). Особи ж з низьким
ступенем успішності схильні приписувати свої у нікуди поспішати зовнішніх причин (везінню, дій інших людей та
ін.), А невдачі - внутрішні причини (брак здібностей). Гендерні дослідження показали, що жінки схильні
приписувати причини своїх успіхів зовнішніх чинників (наприклад, везінню), а невдач - внутрішнім, т. Е.
Демонстрували особливості каузальної атрибуції, характерні для людей з низькою успішністю. Чоловіки ж
демонстрували протилежну тенденцію[236] .
Ряд чинників, стримуючих кар'єрне зростання жінок, відносяться до особливостей організації ного
поведінки : жінки більш пасивні в плануванні кар'єри, менш орієнтовані на змагання і конкуренцію, що
обумовлено характером їх соціалізації.

4.9.4. "Скляна стеля"
Серед соціальних чинників, що перешкоджають кар'єрі жінок, найбільш частий про згадується «скляна
стеля».
«Скляна стеля» - це штучно створені бар'єри, засновані на забобонах, які не дозволяють кваліфікованим
працівникам, в першу чергу жінкам і представникам національних меншин, просуватися по службі і займати
керівні пости в організаціях[237] .
Ця метафора означає, що в багатьох організаціях існує як би невидимий стелю (неофіційні обмеження),
вище якого жінки не можуть просунутися по кар'єрних сходах.
На думку Ш. Бе рн, Н. Карр-Руфіно і ін. Зарубіжних дослідників, основними складовими «скляної стелі» є
наступні соціальні установки:
1. Призначення жінки - турбота про сім'ю та ведення домашнього господарства. Кар'єра - справа
чоловіків.
2. Жінка за своєю природ е не володіє необхідними діловими якостями, що дозволяють домогтися успіху в
кар'єрі; жінки є менш цінний людський капітал в порівнянні з чоловіками.
3. Кар'єра несумісна зі щасливою особистим життям.
Прояв «скляної стелі в Росії вивчено поки недостатньо повно. Разом з тим повинна мати місце специфіка,
обумовлена особливостями становища жінки в російському суспільстві.
Проведені нами дослідження[238] показали, що перераховані вище соціальні установки, складові ст
руктури «скляної стелі», поширені і в нашому суспільстві, але вони не розділяються більшістю і не є дуже
жорсткими. Сильнішу прихильність цим установкам виявляють чоловіки, жінки ж поділяють їх порівняно рідко.
Однак слід уч є, що важливі рішення про кар'єрне просування співробітників в організації частіше приймають
саме чоловіки, т. К. Вони займають ключові керівні пости. Тому дія складових «скляної стелі» в нашому
суспільстві не можна визнати слабким.
Разом з тим можна відзначити інші складові «скляної стелі», які є більш значущими в нашому суспільстві.
Головним з них слід визнати думку про те, що кар'єрні домагання жінок несумісні з повноцінним виконанням
функції виховання дітей. У наш м дослідженні кожна четверта жінка-керівник і підприємець відзначили, що
рідні і близькі не схвалюють їх спосіб життя і не підтримують кар'єрні домагання. Більшість з цих жінок
повідомили, що і самі відчувають почуття провини, т. К. Вважають, що час, який вони проводять на роботі, вони
забирають у своїх дітей. Таким чином, в даному випадку соціальний тиск поєднується з внутрішньою
переконаністю, що робить дану установку особливо сильною. Ми відносимо цю установку саме до «скляному п
отолку», оскільки кар'єрні орієнтації жінок не визначають однозначно проблем сімейного виховання, а також
мають позитивні наслідки для дитячо-батьківських відносин[239] . Характерно, що така позиція у жінок
поєднується з відкиданням ідеї «добродію етельной матері». Її можна також інтерпретувати як специфічний
прояв страху успіху.
4.9.5. Люди, які перешкоджають кар'єрі жінок
Кар'єрі жінок надають перешкода люди - носії традиційних гендерних стереотипів і забобонів. Такі
зустрічаються серед керівників, колег і підлеглих (як чоловіків, так і жінок).
Чоловіки-керівники
Н. Карр-Руфіно вважає, що чоловіки-керівники за ступенем при докинути до гендерним стереотипам
діляться на три групи[240] :
1. «Динозавр». Це традиційний патріархальний менеджер, який вважає, що місце жінки - будинок, що жінки
не здатні впоратися з роллю лідера в світі чоловіків.
2. «Двоголовий монстр» - менеджер, який намагається догодити обом сторонам. З одного боку, такі
керівники співчувають жіночим проблемам, а з іншого, дотримуються патріархальним поглядам. Н. Карр-Руфіно
вважає даний тип найбільш поширеним.
3. «Освічений чоловік» - керівник, який своб оден від традиційних стереотипів щодо працюючих жінок.
Представники 1 і 2 типу є серйозною проблемою для жіночої кар'єри.
М. Фузеева[241] стверджує, що жінка в сфері бізнесу зустрічає на шляху до кар'єрного успіху чотири основні
перешкоди і дає рекомендації щодо їх подолання:
Чоловіки-підлеглі і колеги
Н. Карр-Руфіно зазначає, що основними упередженнями чоловіків є наступні:
- чоловіки думають, що жінкам не вистачає впевненості в ролі лідера;
- чоловік боїться, що ж інка-керівник не володіє реальною владою;
- чоловіки думають, що жінки не вміють вести справи;
- більшість чоловіків вважають, що стиль керівництва жінок з зайве суворий і жест ок;
Основні перешкоди для жіночої кар'єри в сфері бізнесу (по М. Фузеевой)

перешкоди

рекомендації

1. Жінці потрібно зробити в
кілька разів більше для до
сягнення того ж результату,
якого
домагається
чоловік,
реально роблячи менше.

Працювати більше. Шарлотта Уиттон (мер міста Оттави в
середині минулого століття) навіть кількісно оцінила
вказане розбіжність у зусиллях: «Що б жінки не робили,
їм потрібно з робити вдвічі більше, ніж чоловікам, щоб це
було оцінено хоча б наполовину». При цьому доцільно
фіксувати всі досягнення в портфоліо.
Фіксуйте, і це буде оцінено.

2. Жінці в бізнесі не разре Треба стримувати гнів, обурення, (особливо, коли вас
шается прояв емоцій, які спеціально провокують на емоції, щоб продемонструвати
прощаються чоловікам.
вашу слабкість). Але не треба «гасити» емоції, коли вони
спрямовані на творчість, є виручкою я джерелом нових
ідей. А чоловікам-керівникам доцільно нагадувати, що
механізм генерації ідей у жінок і чоловіків різний.
3. Чоловіки не вірять, що є Жінка должн а знати в кілька разів більше, ніж чоловік
жінки, які можуть на одному
рівні з ними розбиратися в
технічних питаннях.
4.
Якими
б
словами Практично нічого зробити не можна, тільки працювати і
мужчінаруководітель ні хвалив боротися «за місце під сонцем»
свою підлеглу, він в дуже
рідкісному
випадку
буде
просувати її по кар'єрних сходах,
якщо є близькі за потенціалом
претенденти-чоловіки.

- чоловіки відчувають себе ніяково перед жінкою-керівником;
- чоловіки вважають, що втрачають обличчя, підкоряючись жінці;
- чоловіки вважають, що жінки схильні з усім погоджуватися ся, і тому думають, що ними керують
некваліфіковані менеджери.
жінки
Жінки також можуть створювати перешкоди. Вище було відзначено, що рольовий конфлікт і криза подвійної
ідентичності мають наслідком неприязне ставлення до успішних жінок і навіть відкриту чи приховану боротьбу з
ними.
Н. Карр-Руфіно зазначає, що жінки, що займають в організації високі пости, діляться на дві категорії[242] :
1. «Бджолині матки» - це жінки, все життя боролися з перешкодами, що заважали їм робити кар'єру. У цій
борь бе вони досягли успіхів, але пожертвували заради досягнення своїх цілей особистим життям, жіночністю і
т. П. Їм подобається бути єдиними в організаціях. Вони не вітають конкуренцію з молодими, розумними,
красивими молодими жінками.
2. «Співчуваючі женщи ни» - це жінки-керівники, які вважають, що успішні жінки повинні допомагати один
одному.
Представники першого типу є серйозним стримуючим фактором в кар'єрі.

4.9.6. Фактори, що сприяють успіху кар'єри жінок
Поряд зі стримуючими факторами діють і фактори, що сприяють просуванню жінок. Фактори, що
визначають успіх жіночої кар'єри, можна розділити на наступні групи: вплив батьківської і супружес кой сім'ї,
організаційні чинники, особистісні чинники.
вплив сім'ї
Як зарубіжні, так і вітчизняні автори вважають одним з найсильніших чинників, що визначають успішність
кар'єри жінки, вплив батьківської сім'ї .
Батьківська сім'я надає бол ьшое вплив на формування кар'єрних орієнтацій жінок.
Дослідження А. В. Казарінова і В. М. Погольша[243] показали, що велике значення має те, хто з батьків
надавав на дочок більший вплив. Жінки, які відчували преобадающее вплив батька, його а вторітета, мають
більш високий рівень орієнтації на професійну компетентність, у них сильніше виражено прагнення до
просування, успіху, вони менш схильні до співпраці, частіше вибирають «чоловічі» сфери професійної діяльності
і домагаються більш е високого матеріального і соціального статусу. Жінки, на яких більший вплив чинила мати,
мають більш високий рівень кар'єрної орієнтації на служіння, виявляють прагнення до соціальної кооперації,
бажання піклуватися про інших людей, вибирають трад іціонно жіночі сфери професійної діяльності.

М. Палуд, що проаналізувала велику кількість досліджень, присвячених даній темі, прийшла до висновку,
що особливо важливими є такі особливості батьківської сім'ї[244] :
1. Зайнятість матері
Дочок і матерів, які працюють частіше бувають орієнтовані на кар'єру і досягають успіху в кар'єрі, ніж дочки
домогосподарок. Це відбувається тому, що працююча мати надає для дочок рольову модель, а також модель
інтеграції сімейних і професійних ролей . Крім того, діти в сім'ях, де матері працюють, в меншій мірі віддані
гендерним стереотипам і, отже, в меншій мірі обмежені у виборі життєвого шляху.
Дослідження також показали, що працюючі матері надають великого значення воспит Анію у дітей
незалежності. Вони не тільки сприяють кар'єрному успіху дочок, але і не надають на них жорсткого тиску в
напрямку відповідності традиційної гендерної ролі. Наприклад, такі матері не схильні до зайвого втручання в
особисте життя д очерь, вони не спонукають нав'язливо дочок зустрічатися з чоловіками, виходити заміж,
народжувати дітей і т. П.
На думку Л. І. Щербіч, успіхи матері в здійсненні кар'єри мають для її дітей социализирующее значення:
вчать дітей ставитися до людини неза мо від його статевої приналежності як до творчої індивідуальності, яка
має свободу вибору і необхідними для здійснення цього вибору якостями[245] .
Матері, які не задоволені своєю кар'єрою, можуть стимулювати дочок досягти більш значи тільних успіхів,
ніж вони самі.
Вибір кар'єри у жінок, як правило, не повторює в точності вибір їх матерів, але пов'язаний з тією
інформацією, яку вони засвоюють від матері.
2. Підтримка батька
Батьки також служать рольовою моделлю і джерелом підтримки для сво їх дочок. Думка і підтримка батьків
мають особливо велике значення, коли дівчата і жінки працюють в нетрадиційній для жінок сфері.
До схожих висновків прийшла М. В. Сафонова, яка проводила дослідження в нашій країні[246] . Вона
зазначає, що в переважній бо льшінстве кар'єрно-успішні жінки є старшими дітьми в повних однодвухдетних
сім'ях, де батьки мають високий освітній і соціо-професійний статус. Сформовані в батьківській родині високі
життєві стандарти, прагнення до достижени ю і незалежності орієнтують дочок на успішне побудова кар'єри.
При цьому особливо важливі «нетрадиційні» установки матері щодо ролі жінки в суспільстві, а також підтримує
поведінку батька.
Подружня родина також має велике значення як фак тор, що впливає на успішність жіночої кар'єри.
При розгляді гендерних контрактів (п. 4.8.) Було відзначено, що тип подружньої сім'ї, характер розподілу
влади в ній визначають для жінки можливість самореалізації в професійній сфері.
Сприятливих тні умови для реалізації кар'єрних домагань жінок формуються в егалітарний сім'ях,
насамперед двухкарьерних.
Двухкарьерний шлюб був вперше описаний Роной і Робертом Рапопорт. Дослідження були продовжені Ш.
Прайс-Бонхем і Д. Мерфі[247] . Для даного типу сім'ї характерно те, що обоє орієнтовані на професійні
досягнення. Головною ж особливістю двухкарье рного шлюбу визнається сильна ідентифікація жінок з
професійною роллю. Подружжя в таких сім'ях зазвичай мають високий рівень освіти і кваліфікації. Подружжя
дотримуються схожих цінностей. При цьому значимість сім'ї для них дуже висока. В д вухкарьерних сім'ях
подружжя зазвичай намагаються самостійно виховувати дітей. Найчастіше такі сім'ї мають одну дитину і рідко більше двох. Дітей не заводять перш ніж дружини міцно утвердяться у своїй кар'єрі. Жінки частіше, ніж в
традиційних сім'ях, р аботают повний робочий день (це основна умова їх професійної успішності). Чоловік для
них - джерело підтримки в кар'єрних досягненнях. У двухкарьерних сім'ях можливі і проблеми, зокрема, в разі
конфлікту кар'єрних інтересів і планів подружжя ( наприклад, якщо кар'єра одного з подружжя вимагає
переїзду, що ускладнює розвиток кар'єри іншого, або коли кар'єри обох подружжя одночасно вимагають
фінансових вкладень). Найчастіше проблеми пов'язані також з розподілом обов'язків по догляду за дітьми.
Про рганізаціонние чинники
Найважливішими організаційними факторами, позитивно впливають на розвиток кар'єри жінок, є вільна від
дискримінаційних практик кадрова політика організації та заходи щодо підтримки сім'ї.
Крім того, дослідники жіночої кар'єри відзначають значення впливу кар'єрно-успішних наставників і
керівників.
М. Палуд підкреслює значимість для успіху в кар'єрі позитивний приклад керівників того ж статі. Керівникижінки є для жінок об'єктом ідентифікації, вчителями. Вони своїм прикладом стимулюють прагнення до успіху у
підлеглих[248] .
На думку Н. Карр-Руфіно, особливе значення для успіху жіночої кар'єри має встановлення конструктивних
контактів з безпосереднім керівником, менеджерами вищої ланки і так званим покровителем. Під
покровителем розуміється досвідчений керівник, що відноситься до самих владних і впливовим особам в

організації, який зацікавлений у співпраці з перспективними співробітниками і в їх професійному
просуванні[249] .
Особистісні чинники, що визначають успішність жіночої кар'єри
Вивченню особистісних факторів кар'єрного успіху приділяється особлива увага в сучасній науці.
Н. Карр-Руфіно основними умовами успіху жіночої кар'єри вважає такі особистісні якості, навички та
особливості організаційної поведінки:
1. Розвиток природних здібностей і таланту . До специфічних жіночим здібностям даний автор відносить:
орієнтацію на людей; прагнення до побудови відносин; емоційний інтелект, заснований на симпатії і співчуття;
інтуїта вний інтелект; творчий інтелект. Жінкам рекомендується розвивати навички об'єднання людей в
команди, впровадження інновацій, постійно займатися самоосвітою і навчанням співробітників. Особливе
значення надається придбанню навичок подолання страху успіху. Жінка домагається успіху, спираючись на
сильні жіночі якості, а не наслідуючи чоловікові.
2. Підвищення престижу влади (жінок). Під цим розуміється, перш за все, подолання дії гендерних
стереотипів. Жінка повинна позбутися власних пре драссудков і дозволити власний рольової конфлікт. Вона
також повинна вміти протистояти забобонам інших людей: колег, підлеглих, топ-менеджерів. Для цього
рекомендується вимагати до себе справедливого ставлення, сформувати образ непересічної женщ іни,
відмовитися від виконання «типово жіночих» обов'язків в організації (підшивати документи, друкувати,
замовляти їжу, планувати вечірки і т. П.). У відносинах з підлеглими слід знайти баланс між м'якістю
(підтримкою, співчуттям) і жорсткість ма (об'єктивністю, вимогливістю). Значення надається обережності в
особистих відносинах і недопущення сексуальних домагань. Для того щоб домогтися влади, жінка повинна
добре знати формальну і неформальну структуру організації і глибоко понимю ать корпоративну культуру. Їй
слід зосереджуватися на перспективну роботу (вибирати ту роботу, яка приведе до успіху) і уникати
безперспективною. Необхідно також співпрацювати з людьми, налаштованими на успіх. Для реалізації влади
необхідно ис користуватися владні ресурси: посаду, зв'язку, інформацію, здібності, внутрішні ресурси (харизма,
емпатія - все, що підтримує і надихає інших людей). Жінці рекомендується крім непрямих методів впливу на
інших використовувати і прямі (Не соромитися використовувати владу безпосередньо).
Для завоювання довіри і влади важливими умовами є:
- пошук підтримки керівника;
- створення умов влади, т. Е. Команди, системи зв'язків, в яку входять керівники, колеги, підлеглі, а такж
е зовнішні для організації особи (постачальники, клієнти та ін.);
- пошук необхідних джерел ресурсів та інформації;
- поділ влади (делегування повноважень);
- вибір найкоротшого шляху до успіху;
- ефективне регулювання криз і змін;
- розумний ризик;
- реалізація найпомітніших завдань;
- вміння діяти так, як ніби вже обладешь владою і довірою.
3. Зв'язок через гендерні відмінності . Жінка повинна розуміти гендерні відмінності і враховувати їх при
взаємодії з чоловіками. Важливо вміти перебудовувати свої навички спілкування на діловий лад, щоб бути
зрозумілою чоловікам. При цьому вельми важливо дотримуватися адекватну дистанцію в професійному
спілкуванні.
4. Досягнення стратегічних результатів . При цьому для ж ЕНЩИНА вельми важливим визнається
вдосконалення навичок ведення переговорів.
5. Планування успіху і визначення пріоритетів . Більшість жінок, які домоглися успіху, мають одну спільну
рису: вони визначилися з тим, що їм потрібно в житті, і зосереджуються на тому, що їм потрібно зробити, а не на
тому, чого немає. При плануванні кар'єри важливо ототожнювати себе з успішними людьми і подолати страхи.
Важливо також уникнути недооцінки себе.
6. Баланс пріоритетів . Прагнучи досягти успіху в різних сферах життя, жінці следуе т вміти розставляти
пріоритети і раціонально керувати часом (розвивати навички тайм-менеджменту). Велике значення надається
навичкам використання сучасних засобів зв'язку та інформаційних технологій.
7. Позбавлення від стресу . Навички управління стресами мають для жінок більше значення, ніж для
чоловіків, т. К. Жінки відчувають потрійну рольову навантаження.
8. Контроль над сильними емоціями . Для жінки особливо важливо навчитися свідомо керувати своїми
емоціями, так як саме емоційність вважається одні м з перешкод жінок до успіху.
9. Активність . Кар'єрний успіх вимагає активності, але жінок відповідно до традиційної гендерної роллю з
дитинства вчать проявляти пасивність і слухняність. Тому жінкам важливо розвивати навички активного
поведінки.

10. Спілкування е зі складними людьми . Необхідно розвивати комунікативні навички. До складних людям
Н. Карр-Руфіно відносить менеджерів, колег і підлеглих, чия поведінка відноситься до типів «принижують»,
«грубі», «зарозумілі», «ігнорують», «інтригани», «обманщики» і т. П.
З точки зору М. В. Сафонової, успішність поєднання професійних та сімейних ролей визначається
наступними психологічними якостями: товариськість, екстравертірованность, впевненість в собі, сміливість,
радикалізм, співпрацю, інтелект, маск Уліна, оптимістичність, рефлексивність, чутливість до економічних та
політичних ситуацій, упевнений стиль взаємодії з підлеглими, висока мотивація досягнень[250] .
На думку М. Фузеевой, жінці для досягнення успіху в бізнесі недостаточн про бути «зіркою», вона повинна
стати «музою». Вона повинна не тільки виявляти компетентність, лідерські якості, але і бути здатною надихати.
При цьому надихати не тільки підлеглих, але також рідних і близьких.
Деякі дослідники описують типи успішних жінок.
М. В. Сафонова описала п'ять, з її точки зору, найбільш часто зустрічаються типів кар'єрно-успішних
жінок[251] :
1. «Кандидати в майстри» (молоді жінки, які починають кар'єру і прагнуть зробити її як можна швидше);
2. «Успішні керівники» (жінки зрілого віку, які піднялися на найвищі щаблі службової драбини);
3. «Вільні художники» (жінки, схильні до творчості, викликом, підприємництву);
4. «Сестри милосердя» (жінки з орієнтацією на служіння); 5. «Жриці науки» (жінки, які реалізують себе в
академічній сфері).
О. М. Здравомислова визначила типи жінок-політиків[252] . Вона від меча, що сьогодні, на відміну від
недавнього минулого, можна говорити не про окремих осіб, але про декілька типів політиків, що свідчить про
зміну гендерних кордонів. Всього виділено чотири типи:
1. «Експерт» . Представниця цього типу відрізняє ся врівноваженістю, є фахівцем високого класу в будь-якої
професійної області. Політика для неї - ще одна сходинка до професійного самовдосконалення та
самореалізації. Як правило, у неї вдало складається особисте життя. Вона зобов ательна, відповідальна, з нею
люблять працювати. Вона йде в політику заради справи, якою займається, щоб реалізувати свої наукові або
громадські інтереси. Це тип, який прагне не стільки до лідерства, скільки до співпраці.
2. «Громадський діяч» . Главна я риса цього типу - включеність в суспільні процеси і зацікавленість ними.
Для такої жінки характерно «чоловіче» прагнення до лідерства. Лідерство важливо для неї з політичної точки
зору. Ставлення до таких жінок з боку оточуючих протидії речівое.
3. «Революціонерка» . Представниці цього типу, як правило, починають займатися політичною діяльністю
ще в юності. Вони йдуть в політику, відкинувши все особисте і «чисто жіноче» (сім'я, любов, діти, шлюб).
Ставлення до таких жінок досить критичне, особливо з боку політиків-чоловіків.
4. «Зірка» . Йде в політику, щоб бути в центрі уваги і як жінка, і як особистість. Самовираження стоїть на
першому плані, хоча політичні інтереси теж присутні. Ставлення до представниць данног про типу
насторожене.
О. М. Здравомислова зазначає, що найбільш стабільний в політиці перший тип, але представниці цього типу
поки затребувані на друге і третє ролях. Вони не є політичними лідерами. Причиною неуспіху представниць
чверт ого типу є їх невміння працювати в команді.
Таким чином, розвиток жіночої кар'єри визначається дією безлічі соціальних (зовнішніх) і психологічних
(внутрішніх) факторів, які як сприяють, так і перешкоджають кар'єрі. Значимість цих факторів для різних типів
кар'єри також різна.
4.9.7. Особливості розвитку жіночої кар'єри різних типів в сучасних умовах
Кар'єра домогосподарок
Д. Сьюпер в своїй класифікації типів жіночої кар'єри на перше місце поставив кар'єру домогосподарки .
Прихильники цієї точки зору визнають роль домогосподарки саме кар'єрою на тій підставі, що такі жінки зайняті
повноцінної, соціально корисної і досить важкою трудовою діяльністю.
Роль домогосподарки передбачає повну відмову від професійної д еятельность і присвячення себе сім'ї і
дому. До специфічних особливостей даної ролі можна віднести наступні:
- жінка не має власного джерела доходу і економічно залежить від інших членів сім'ї (найчастіше
чоловіка);
- основною і єдиною сферою сам ореалізаціі жінки є сім'я: створення домашнього комфорту, виховання
дітей, ведення домашнього господарства, турбота про чоловіка;
- в нашій країні сучасні домашні господині виховані працюють жінками (матері і бабусі працювали), тому їм
не у кого був про безпосередньо перейняти досвід виконання даної соціальної ролі.

Домашні господарки не уявляють собою однорідного соціального шару. З нашої точки зору,
домогосподарок можна розділити на дві групи: добровільні (свідомо вибрали цей тип кар'єр и) і вимушені
домогосподарки (стали домогосподарками в силу обставин проти свого бажання).
До добровільним домогосподаркам відносяться жінки, які свідомо прагнули до даного соціальним
статусом: хотіли не працювати, а присвятити себе сім'ї, воспи танию дітей. Найчастіше це дружини підприємців і
керівників. Їх сім'ї мають відносно високий рівень доходів, домогосподарства досить великі.
Дослідження особливостей кар'єри домогосподарок ведуться в західній науці з 60-х років ХХ століття. Почав
їх було про покладено Б. Фрідан, що опублікувала книгу «Особливий дар жінки»[253] . Ця дослідниця в
результаті інтерв'ю з американськими домашніми господарками виявила, що поширене уявлення про цих жінок
як про соціально благополучних є не зовсім їм вірним. Багато хто з жінок-домогосподарок відчувають
незадоволеність власним життям, але при цьому соромляться своїх почуттів, тому що вважають, що повинні,
навпаки, бути щасливі. Незадоволеність відчувають навіть ті жінки, чиєю мрією завжди була рол ь дружини і
матері. З точки зору Б. Фрідан, основна проблема домогосподарок полягає в тому, що вони присвячують себе
обслуговування інших членів сім'ї, а «мати власну особистість їм не належить»[254] . Інша проблема полягає в
тому, що ці жінки відчувають себ я «викинутими за борт» життя: знаходяться в стороні від найважливіших подій
в житті суспільства і тому не відчувають себе повноцінними людьми.
Ш. Берн вважає, що проблеми, відмічені Б. Фрідан, продовжують бути актуальними і в наш час.
У науці був введений з пеціально термін для позначення фрустрації, пережитої домашніми господарками «синдром домогосподарки». М. Феррі, яка проводила дослідження в 80-і роки, зазначила наступні джерела
стресу домогосподарок:
- почуття соціальної ізоляції;
- постійну увагу, яку вимагають маленькі діти;
- громадська думка, яка передбачає, що домогосподарки ведуть святкую і безтурботне життя;
- зниження престижності домашньої праці;
- виснажливий одноманітну працю, який ніколи не закінчується.
Високий уро вень стресу робить негативний вплив на здоров'я домогосподарок. А. ЛаКрукс і С. Хейнс, які
проаналізували результати досліджень, присвячених питанням психічного здоров'я жінок, дійшли висновку, що
майже всі отримані дані свідчать про л учшем здоров'я працюючих жінок в порівнянні з
домогосподарками[255] . Користь роботи для здоров'я жінок більш явно виражена, якщо жінки не заміжня і без
дітей, або коли чоловіки допомагають їм по господарству, а також якщо жінки працюють в доброзичливій
обстановці е.
Пояснення цих відмінностей в рівні здоров'я працюючих і непрацюючих жінок дала теорія акумулювання
ролей. Відповідно до цієї теорії, людина, яка грає багато соціальних ролей одночасно, хоча і відчуває велике
напруження, отримує доповнить Єльня можливості для самореалізації. У разі провалу в одній з ролей він не
переживає життєвої кризи, т. К. У нього залишається можливість реалізувати себе в інших ролях. Хатня
господарка має одну сферу самореалізації. У разі невдачі в цій сфері (або завершення виконання основних
функцій, наприклад, коли діти стають дорослими) вона відчуває крах усього життя. Працюючі жінки можуть
компенсувати невдачі в одній сфері (наприклад, сімейної) успішністю в інший (професійної).
Ряд допоміжні ледования, проведених в кінці ХХ століття, показали, що домогосподарки мають більш
низьку самооцінку і більш схильні до депресії, ніж працюючі жінки[256] .
У вітчизняній науці положення жінки-домогосподарки досліджень але вельми слабо. У радянський період
цей соціальний шар був вкрай малим. У пострадянський період основна увага в дослідженнях приділяється
вивченню стану соціально незахищених верств. Проте деякі дані накопичені. Зокрема, в уже згаданому
дослідженні С. Ю. Борсукової зафіксовано, що в 90-і роки роль домогосподарки (дружини багатого людини) в
суспільній свідомості була приз нана однією з моделей жіночого успіху[257] . Однак, дослідження динаміки
гендерних контрактів показали, що відродився в нашій країні патріархальні контракт «чоловік-годувальник /
дружина домогосподарка» не став домінуючим. У цих умовах соціальна роль домогосподарок ви зивает в
суспільстві неоднозначне ставлення.
У 2006 р нами були проведені інтерв'ю добровільних домогосподарок, які проживають в Вологді[258] .
Дослідження дозволило виявити такі особливості кар'єри домогосподарок, які проживають в провінційному
місті.
Добровільні д омохозяйкі схильні активно демонструвати високий рівень задоволеності своєю роллю і
благополуччям. Однак реальна задоволеність цих жінок своїм статусом не так вже висока. Своє становище
учасниці опитування вважають важким невдячною працею, опр авдиваемим лише тим, що дана роль є
справжнє жіноче призначення. Дуже деякі жінки вважають, що роль домогосподарки надає достатні умови для

самореалізації. В інтерв'ю жінки відзначали, що обмеження життя домашніми турботами мож ет навіть
привести до деградації особистості.
Виявилося, що більшість з учасників дослідження добровільних домогосподарок не розглядають свій статус
як довічний. Більшість хотіли б працювати поза домом (неповний робочий день) і при цьому освобо диться від
обов'язків з ведення домашнього господарства. Цікаво, що серед домогосподарок набагато менше охочих не
працювати, ніж серед жінок, що працюють, але не орієнтованих на кар'єру.
Менше третини добровільних домогосподарок вважають своє становище оптимального им для жінки.
Більшість з них упевнені, що жінці слід працювати і навіть робити кар'єру, щоб отримати економічну
незалежність і реалізувати свій творчий хист. Абсолютна більшість домогосподарок не згодні з тим, що жінки,
які роблять кар'єру, ті ряют жіночу привабливість і нещасливі в особистому житті. Навпаки, вони вважаючи ють,
що домогосподарки більшою мірою ризикують стати малоцікавими для чоловіка і оточуючих людей через
вузькість інтересів, зайнятості простий рутинною роботою і ограніченнос ти соціальних зв'язків.
Але домогосподарки досить часто дотримуються думки, що кар'єра несумісна з повноцінним виконанням
материнських обов'язків.
Домогосподарки також відзначили, що однією з найбільш поширених проблем жінок їх соціального шару яв
ляется невпевненість в собі через замкнутого способу життя, скорочення соціальних контактів. Багато з них
відчувають свою неспроможність навіть в питаннях виховання своїх дітей, що призводить до перекладання цієї
відповідальності на найманих працівників . Дана проблема ускладнюється у міру дорослішання дітей, яким
потрібно все більше компетентна допомога у вирішенні проблем освіти і планування кар'єри.
Досить поширений серед жінок-домогосподарок страх втрати годувальника, а також страх старості.
Благополуччя непрацюючої жінки цілком залежить від ставлення до неї чоловіка (або батька), а також від його
успішності в професійній сфері, а можливості регулиров ания даних чинників для жінки обмежені. Це також
знижує впевненість жінки-домогосподарки в собі і в своєму майбутньому.
Таким чином, наше дослідження дозволило отримати дані, багато в чому схожі з результатами західних
досліджень. У нашому суспільстві же нщіни-домогосподарки відчувають істотний психологічний стрес, але
джерел стресу для російських домогосподарок було виявлено дещо більше:
1. Значні фізичні перевантаження в процесі домашньої праці. Домогосподарства досить великі, рівень
требован ий до якості домашньої праці як у подружжя, так і у самих жінок дуже високий. Використання
побутової техніки, на думку домогосподарок, не знижує, а збільшує навантаження, т. К. Техніка сама вимагає
догляду.
2. Страх втрати годувальника. Більшість домогосподарок не ним еют особистого джерела доходу, і їх
благополуччя залежить від успішності і ставлення до них чоловіка. Стурбованість тимчасовим характером свого
благополуччя досить поширена в середовищі домогосподарок.
3. Почуття відірваності від життя, скорочення соціальних контактів в.
4. Почуття втрати самоцінності. Домогосподарки зайняті обслуговуванням інших членів сім'ї, живуть їхніми
інтересами і часто перестають піклуватися про себе. Втрата затребуваності (наприклад, коли діти стають
дорослими) переживається як важку кризу.
5. соціальний ве несхвалення способу життя домогосподарки. У нашому суспільстві традиційним визнається
спосіб життя працюючої жінки. Добровільні домогосподарки, з одного боку, у багатьох викликають заздрість, т.
К. Позбавлені від необхідності працювати заради забезпечення матеріальні х потреб сім'ї. З іншого боку, роль
домогосподарки багатьма визнається безперспективною, занадто обмежує жінку, нецікавою для сучасної
жінки. Досить часто домогосподарки стикаються з несхваленням їх способу життя навіть близькими людьми.
6. Внутрішній конфлікт, викликаний тим, що домогосподарки є носіями суперечливих соціальних установок.
З одного боку, вони віддані традиційним (патріархатного) цінностям, а з іншого, як дочки і внучки працюючих
жінок, поділяють цінності, отр ажающіе значимість соціальної активності.
Кар'єра вимушеної домогосподарки багато в чому схожа з кар'єрою добровільної домогосподарки. Однак
мають місце і відмінності.
Вимушені домогосподарки - це жінки, які бажають працювати, але з тієї чи іншої причини (маленькі де ти,
проблеми зі здоров'ям, багатодітна сім'я і т. П.) Не мають можливості реалізувати це прагнення і припинили
пошук роботи. Рівень життя їх сімей зазвичай знаходиться на середньому рівні або нижче (позначається недолік
другого годувальника в сім'ї). Домо господарства частіше за все не дуже великі.
Вимушена домогосподарка спочатку незадоволена своїм соціальним становищем, т. К. Її образ життя
відрізняється від бажаного. Невдачі при працевлаштуванні формують почуття неповноцінності, знедоленої
людини. Незадоволеність ь життям посилюється матеріальними проблемами. Джерел стресу у цієї групи
домогосподарок більше, ніж у добровільних домогосподарок.

Таким чином, кар'єра домогосподарки, незважаючи на узгодженість з традиційною жіночою гендерної
роллю, не забезпечує в з тимчасових умовах відсутності проблем самореалізації. Жінка, яка обрала кар'єру
домогосподарки, відчуває не менше труднощів, ніж працююча жінка.
Незважаючи на зазначені проблеми, не можна не визнати, що кар'єра домогосподарки має свої переваги:
- спо тветствіе кар'єри домогосподарки вимогам традиційної гендерної ролі звільняє жінку від рольової
перевантаження і конфлікту працюючої жінки;
- така кар'єра дозволяє багато часу проводити з сім'єю і дітьми. Особливості розвитку перерваної
кар'єри
За кла Класифікації Д. Сьюпера, є ще один вид жіночої кар'єри, що не припускає одночасного виконання
ролей виховательки маленьких дітей і працюючої жінки. Це перервана кар'єра .
Перерване кар'єра передбачає відмову від професійної діяль ності і, але тільки на час народження і
виховання дітей. Даний вид кар'єри являє собою якийсь компроміс між кар'єрою домогосподарки і звичайної
для російських жінок двохлінійні кар'єрою.
Проведені нами дослідження показали, що в нашому суспільстві перервемо нна кар'єра має свою
специфіку[259] .
На відміну від кар'єри домогосподарки, перервана кар'єра жінок в нашому суспільстві не є рідкісною.
Перевагами цього типу кар'єри призается:
- можливість поєднання самореалізації в двох основних сферах життя (професійні ної та сімейної);
- можливість повністю присвятити себе дітям, поки вони знаходяться в грудному та молодшому
дошкільному віці;
- багато жінок відзначали, що перерва в кар'єрі дозволяє переосмис лити своє життя, що допомагає згодом
домогтися більшої успішності;
- під час перерви в кар'єрі жінка має можливість займатися самоосвітою.
Незважаючи на зазначені переваги, жінки в нашому суспільстві вирішуються на досить короткий перерву в
кар'єрі. Жінки відносять свою кар'єру до типу «перервана» в будь-якому випадку, якщо вони брали відпустку по
догляду за дитиною (навіть якщо він тривав менше року).
Опитування, проведені в Вологодської області показали, що планована (бажана) тривалість пере прориву у
кар'єрі у більшості жінок досить коротка: менше трьох років. Найчастіше жінки вважають за краще не
працювати 1-2 роки, а майже кожна десята висловлює бажання бути відсутнім на роботі не більше півроку.
Охочих продовжити перерву понад три роки трохи .
Були виявлені також такі проблеми перерваної кар'єри:
1. Побоювання і навіть страх не знайти роботу. Колишнє робоче місце часто буває зайняте іншим
працівником. Ще частіше стара робота не влаштовує саму жінку, у якої помінялися рівень домагань, за тання і
життєві плани. Тому після перерви в кар'єрі багатьом доводиться починати все «з нуля».
2. Проблеми дискримінації жінок, що мають маленьких дітей. Жінки, які шукають роботу після виходу з
відпустки по догляду за дітьми часто сприймаються як небажаний ні працівники.
3. Проблеми адаптації. Після перерви в кар'єрі важко знову звикати до режиму праці, входити в робочий
ритм. Зміни в змісті праці і формах роботи, що відбулися за час відсутності жінки на роботі, вимагають
оволодіння новими навичками.
4. Багато жінок, чия кар'єра відноситься до типу «перервана», отме сподіваються, що сталося під час
перерви в кар'єрі падіння самооцінки, а також сформоване стійке відчуття невпевненості в собі, скаржаться на
депресивні стани, які тривалий час не долаються навіть після виходу на роботу.
Але щодо р азрешенія пережитих проблем більшість жінок даної групи займають досить активну позицію.
Зокрема, під час перерви в кар'єрі багато уживають заходів щодо її розвитку. Це виражається найчастіше в
прагненні підвищити освіту у час відпустки по догляду за дитиною. Багато хто також вважає бажаною надомну
роботу в цей період.
Незважаючи на пережиті стреси, більшість жінок досить оптимістично ставляться до подолання проблем.
Вони бачать позитивні наслідки випробовуваних труднощів, які полягають насамперед у перегляді поглядів на
життя, здійсненні усвідомленого вибору свого професійного шляху, пошуку покликання. Багато жінок
відзначали, що з народженням дитини у них з'явилося прагнення до досягнення Большега про, бажання
працювати і заробляти самостійно.
В цілому можна відзначити, що жінки, орієнтовані на перервану кар'єру, демонструють більшу готовність
самостійно протидіяти новим викликам, мають більш чітку життєву перспективу, ніж домогосподарки.
Особливості кар'єри жінок-керівників, кваліфікованих службовців та підприємців
Основними різновидами двохлінійні кар'єри жінок є кар'єра керівника, кваліфікованого службовця і
підприємця. При цьому всі види двохлінійні кар'єри припускають дію факторів, зазначених у пп. 4.9.1 - 4.9.6.
Однак, як було вже зазначено, значимість цих факторів різна. Як показали дослідження, це перш за все

пов'язано з тим, що різні віпи кар'єри надають отлича ющиеся можливості для узгодження інтересів сім'ї та
кар'єри[260] .
Жінки-керівники рідко вступають в шлюб до отримання першо го вищої освіти і зазвичай не заводять дітей,
поки не утвердяться в кар'єрі. Тому перша дитина у них нерідко з'являється в досить зрілому віці: 27-30 років.
У сім'ях жінок-керівників роль основного годувальника приблизно з однаковою частотою належить
чоловікові, жінці і подружжю одночасно. Більшість жінок-керівників зараховують себе до основних (але не
завжди єдиним) годувальників і відносять свої сім'ї до моделі двох годувальників / двох домохазяїнів або двох
годувальників при державному догляді за дітьми. Професійна і сімейна сфери розмежовані. Вважається
правильним чітке перемикання з ролі керівника на роль матері і дружини (на роботі відключатися від проблем
родини, а вдома - від професійних проблем), хоча це вдається далеко не всім. Сім'ї жінок-керівників частіше є
однокарьернимі (тільки дружина орієнтована на кар'єру).
Користуючись типологією Д. Сью пера, кар'єру більшості жінок-керівників можна віднести до кількох ліній
нестабільною. Зокрема, кар'єра може починатися як професійна з роботи за фахом після закінчення вузу, але
через два-три роки відбувається переорієнтація на посадові особи, ск ву кар'єру. Будуючи свою кар'єру, жінкикерівники конкурують з чоловіками і прагнуть жити за чоловічими правилами. Жінки-керівники вважають
невдалими обидва «типово жіночих» сценарію поєднання кар'єри і сімейного життя: 1) початок кар'єри після
того, як діти «встануть на ноги» і 2) перервану кар'єру. В обох випадках жінок не влаштовує відставання від
чоловіків-однолітків як мінімум на три-шість років. Тому жінки-керівники прагнуть в разі народження дитини
мінімізувати перерву і наблизити свою ка рьеру до безперервної.
Для жінок-керівників характерно ще і те, що для успішної кар'єри їм часто буває недостатньо першої вищої
освіти, тому вони змушені здобувати другу, а іноді і третю освіту (переважно в галузі економіки або
менеджменту). Тому женщінамруководітелям доводиться поєднувати сімейне життя не тільки з роботою, але і з
тривалим навчанням у вищих навчальних закладах. Найчастіше така підвищена навантаження має місце у віці
27-35 років (пора висунення і відповідальності за С. Н. П аркінсону). Даний віковий етап є вирішальним як для
професійної кар'єри (найбільш ймовірно посадова просування), так і для сімейного життя (поява другого, а для
багатьох - першої дитини). В цей час жінка відчуває максимальне давши ление як з боку родичів, які
зобов'язують її бути хорошою дружиною і матір'ю, так і з боку організації, що сприймає її як перспективного
співробітника. Саме да ний період більшість жінок-керівників вважають найважчим.
Жінки-керує їли особливо часто відчувають почуття провини або невдоволення собою через недостатню
увагу до дітей. Особливо гостро це переживається, коли діти знаходяться в дошкільному і підлітковому віці.
Таким чином, для кар'єри жінок-керівників харак Терно наступне:
1. Жінка-керівник , що обрала традиційно чоловічий тип кар'єри, особливо гостро переживає
внутрішньоособистісні конфлікти. Ролі виття конфлікт працюючої жінки ускладнюється ще й тим, що жінка
приймає на себе і в сім'ї «чоловічі» обов'язки основного годувальника.
2. Має місце висока рольова перевантаження, посилена значним рівнем напруженості трудової
діяльності.
3. «Стекля ний стелю» - це перш за все проблема жінок, які обрали кар'єру керівника.
Жінки - кваліфіковані службовці так само, як і керівники, рідко вступають в шлюб і заводять дітей до
завершення навчання у вузі. Однак їх подальший життєвий шлях, ка до в сімейної, так і в професійній сферах,
має істотні відмінності. Такі жінки прагнуть до стабільної двохлінійні професійній кар'єрі. Зазвичай їм
подобається спеціальність, отримана у вузі, і вони готові займатися своєю роботою на одному припускає ріятій
(в одній організації) протягом багатьох років. Тільки об'єктивні причини, викликані соціально-економічними
змінами, змушують їх змінювати місце і профіль роботи, що переживається болісно. Але навіть в таких умовах
кількість проб вибору проф ессіонального шляху рідко буває більше двох-трьох. Успіх професійної кар'єри
зазвичай не пов'язаний з жорсткою конкурентною боротьбою. Крім того, перерва в трудовій діяльності не
сприймається як істотна загроза кар'єрі. Тому жінки - кваліфіцірова нниє службовці набагато частіше, ніж
керівники, беруть тривалий (трирічний) відпустку по догляду за дитиною. Зазвичай жінок з даним типом
кар'єрних орієнтацій влаштовує отримане базову вищу освіту. Згодом вони навчаються на курсах підвищення
квал іфікаціі, постійно займаються самоосвітою, але набагато рідше, ніж керівники, проходять повний курс
навчання в вузах. Найбільш напруженими етапами життя вони визнають періоди адаптації до нової діяльності:
початок кар'єри (22-25 років) або періоди, зв ані з вимушеною зміною сфер діяльності.
У сім'ях жінок-кваліфікованих службовців роль основного годувальника в абсолютній більшості випадків
належить чоловікові. дружин-

щини даної групи найчастіше відносять свої сім'ї до моделей мужчіникормільца / жінки - частково
домогосподарки, а також двох годувальників при державному догляді за дітьми. Вони чітко відокремлюють
професійну сферу свого життя від семі йної. Сім'ї кваліфікованих службовців досить часто є двухкарьернимі, як
гомогенними (у обох подружжя однаковий тип кар'єри), так і гетерогенними (подружжя реалізую кар'єру різних
типів).
Таким чином, жінки, орієнтовані на профессиона льну кар'єру, відчувають рольової конфлікт набагато
меншої інтенсивності, ніж жінки-керівники. Їхня професійна діяльність надає більше можливостей для
узгодження інтересів сім'ї та кар'єри і в меншій мірі суперечить традиційній жіночій гендерної ролі. Дія «скляної
стелі» на професійну кар'єру поширюється в меншій мірі, ніж на посадову.
Жінки-підприємці . Слід врахувати, що підприємці подають до російському суспільстві молодий і дуже
неоднозначних ородний шар. У 1990-х роках жінки були змушені освоювати нові види діяльності. Необхідність
забезпечити сім'ю підштовхнула їх зайнятися підприємництвом.
Сім'ї жінок-підприємців, як і сім'ї керівників, найчастіше однокарьерние. Жінки -підприємці в абсолютній
більшості є основними годувальниками в сім'ї. Найчастіше вони відносять свої сім'ї до моделі сімейної
економіки. Бізнес розглядається як сімейну справу, в якому беруть участь не тільки подружжя, але і інші родинні
ки. У середовищі підприємців досить широко представлені також типи сімей, які є наслідком нового часу,
зокрема, модель двох годувальників / найманої жінки-домогосподарки. Жінками-підприємцями відзначений
також тип гендерної укладу, не виділення й Б. Пфау-Еффінгер: модель жінки-годувальника / чоловіка, що
займається домашнім господарством (повна інверсія сімейних ролей). Для більшості жінок-підприємців
характерно те, що вони вважають роботу частиною життя сім'ї (немає чіткого поділу між сімейно й і професійної
сферами життя).
Кар'єру жінок-підприємців найчастіше можна віднести до кількох ліній з множинними пробами. Багато хто
починав «з низів» - човникового бізнесу, перепробували торгівлю різними товарами. Жінки-підприємці по з
рівнянню з керівниками та кваліфікованими службовцями надають менше значення турботи про власне освіту.
Найскладнішими в житті вони вважають періоди адаптації до нових видів діяльності і нових соціальноекономічних умов.
Гендерні кордону в сфері підприємництва через новизни цієї діяльності для нашого суспільства не є дуже
жорсткими. Тому дія «скляної стелі» тут теж не дуже інтенсивне.
Рольовий конфлікт працюючої жінки менш виражений, ніж у керівника й, т. К. Бізнес визнається частиною
сімейного життя. Разом з тим сама підприємницька діяльність є досить стрессогенной. Вона пов'язана з
численними ризиками і жорсткою конкуренцією, що призводить до значних психологічних перевантажень.
Таки м чином, жінки, які реалізують різні види кар'єри, в тому числі сумісні з виконанням традиційної
жіночої гендерної ролі (кар'єра домогосподарки і перервана кар'єра), переживають сильні стреси і відчувають
проблеми. У той же час кожен вид кар'єри їм ЄЕТ свої переваги і позитивні сторони.
4.10. Особливості чоловічої кар'єри
Вище було вже зазначено, що в гендерних дослідженнях до настою щего часу вкрай мало уваги приділялося
чоловічий кар'єрі. Як це не парадоксально, особливості жіночої кар'єри вивчені краще. Однак в науці визнається
необхідність подолання цього дисбалансу. Зокрема, С. Кілмартін мотивує необхідність изуче ня чоловічої
психології і чоловічий кар'єри наступними причинами[261] :
1. Хоча в цілому чоловіки користуються великим впливом, ніж жінки, існують чоловіки, і їх чимало, які цим
впливом не наділені;
2. Спілкуючись з сильними жінками, чоловіки часто відчувають сер ьезние труднощі;
3. Якість взаємин з оточуючими у чоловіків нерідко страждає через те, що ці відносини розгортаються в
рамках, де не залишається місця для базової людської потреби - в психологічно глибоких, довірчі стосунки.
В до ачестве основних проблем розвитку чоловічої кар'єри сучасною наукою відзначені наступні:
обмеження, що накладаються традиційної гендерної роллю, а також проблеми неконструктивної поведінки.
4.10.1. Традиційна чоловіча гендерна роль і її обмеження
Чоловіча гендерна роль - це соціальні норми, що містять приписи і заборони щодо того, що чоловікам
потрібно відчувати і робити[262] .
Незважаючи на те, що кар'єрні домагання, як вже було зазначено раніше, узгоджуються з вимогами
традиційної чоловік ественной, чоловіча гендерна роль в сучасних умовах накладає суттєві обмеження на
самореалізацію чоловіків у професійній сфері. Основними з цих обмежень є: норма успішності / статусу, норма
твердості і норма антижіночності.

Норма успішності / статусу - це гендерний стереотип, який стверджує, що соціальна цінність чоловіка
визначається величиною його заробітку і успішністю на роботі. Згідно з цією нормою, чоловік повинен робити
кар'єру і заробляти багато грошей. Він повинен бути основним годувальником у родині. Саме роль основного
годувальника є найважливішою частиною чоловічої гендерної ідентичності[263] .
З цією нормою успішності пов'язаний цілий ряд обмежень для чоловіків:
- носій традиційної мужності часто не знає міри в стремле ванні до матеріального успіху і влади, не може
задовольнятися тим, що має (хто-небудь завжди стоїть вище в службовій ієрархії, має більше грошей, влади,
поваги і т. П.);
- особливу увагу, яку приділяє суспільство величиною заробітку чоловіка як показу телю його значущості,
обмежує можливості самоактуалізації: чоловіки схильні вибирати роботу і кар'єру в залежності від величини
оплати, а не у відповідності зі своїми інтересами і схильностями. Багато чоловіків не люблять свою роботу, але
не залишають її, мо тівіруя це тим, що «моя сім'я не зрозуміє», «та професія, яка мені подобається, погано
оплачується»;
- тиск даної норми є більш обтяжливим для тих чоловіків, на чиєму опікою знаходяться члени сім'ї.
Найчастіше такий чоловік в родині воспрінімаетс я виключно як «грошовий мішок»;
- обов'язок приносити в сім'ю великі гроші негативно впливає на виконання чоловіками батьківської
(батьківській) ролі.
Багато чоловіків не можуть на сто відсотків відповідати нормі успішності і з цієї причини мають занижену
самооцінку.
Інша складова чоловічої гендерної ролі - це норма твердості . Вона існує в декількох формах: фізичної,
розумової та емоційної.
Норма фізичної твердості - це стереотип мужності, згідно з яким чоловік матиме однаковий н володіти
фізичною силою і високою біологічною активністю.
З точки зору Ш. Берн, дією цієї норми пояснюється попу лярность в наші дні бодібілдингу. Самооцінка
чоловіків, які не є фізично сильними, але відчувають, що оточуючі чекають від них саме цього, може сильно
страждати. В цьому випадку чоловіки часто вдаються до наступних компенсаторним заходам:
- злоупотреб ня стероїдами для нарощування м'язової маси;
- категоричне заперечення болю і відмова від медичної допомоги при фізичному нездужанні (деякі
дослідники вважають це однією з причин меншої тривалості життя чоловіків в порівнянні з жінками);
- п роявленію насильства (насильство є для чоловіка, нездатного досягти успіху, єдиним способом відчути
себе сильним);
- безрозсудне, ризикована, агресивне, саморуйнівну поведінку.
Дія цієї норми часто призводить до неконструктивному у поведінці, яка не тільки обмежує можливості
кар'єрного просування, але, руйнуючи здоров'я і соціальні зв'язки чоловіки, стає причиною краху кар'єри.
Норма розумової твердості - стереотип мужності, згідно з яким чоловік повинен побут ь знають і
компетентним.
Чоловіки з працею визнають, що вони чогось не знають і вважають за краще не питати поради. Людина, що
намагається відповідати цій моделі, починає тривожитися, як тільки розуміє, що чогось не знає, відмовляється
визнати свою неправоту і не може припустити, що хтось може знати більше. Це може заважати процесу збору
інформації та породжує серйозні міжособистісні проблеми, що заважають кар'єрному росту.
Норма емоційної твердості - це стереотип мужності, згідно кіт орому чоловік повинен відчувати мало
почуттів і бути в змозі вирішувати свої емоційні проблеми без допомоги оточуючих.
За даними сучасної науки, чоловіки не менш емоційні, ніж жінки, але можуть бути менш експресивні, їм
дозволено вираз е тільки однієї сильної емоції - злості. Внаслідок цього чоловіки отримують меншу емоційну
підтримку, мають менше справді близьких відносин. Це обмежує можливості чоловіки управляти стресами, в
тому числі кар'єрними.
Норма антижіночності - стереотип, згідно з яким чоловікові слід уникати специфічно жіночих занять, видів
діяльності і моделей поведінки. У деяких чоловіків проходження даної нормі приймає форму феміфобіі - страху
здатися жіночними.
Дана норма обмежує чоловік чин у виборі професії, а також робить їх недостатньо успішними в тих сферах
діяльності, які вимагають прояву «жіночих» якостей: доброзичливість, уважне ставлення до інших людей,
співпереживання, недомінантний стиль спілкування і т. П. Крім то го, багато психологів відзначають, що ця
норма заважає повноцінному виконанню батьківської ролі. Батьківські поведінка передбачає прояв ніжності,
турботи, постійної емоційної підтримки. Така поведінка зазвичай зв'язується з жіночністю, і багатьом м ужчінам
воно дається важко.
На думку Дж. Плек, до 70-х років ХХ століття в науці панувала теорія чоловічий поло-рольової ідентичності,
яка стверджувала, що чоловіки, щоб бути здоровими, повинні відповідати вимогам традиційної чоловічої

гендерної ой ролі. Чоловіки, що не демонструють відповідних інтересів, установок, моделей поведінки,
вважалися такими, що потребують лікуванні. Дж. Плек висунув ідею про дисфункциональности і суперечливості
аспектів традиційної чоловічої гендерної ролі. Наприклад, від мужчи н очікується прояв більшого контролю над
почуттями, ніж від жінок, і в той же час заохочується вияв злості і імпульсивності, особливо по відношенню до
інших чоловіків. На думку даного дослідника, це призводить до внутрішнього конфлікту, названого напр
яженіем чоловічої гендерної ролі .
Інші дослідники також відзначили, що, крім позитивних аспектів мужності (таких, як наполегливість і
впевненість), для кожного конкретного чоловіки існують і негативні наслідки традиційної соціалізації. Р. Айзлер
вказує, що традиційна чоловіча гендерна роль часто виявляється причиною тривоги і стресу. У ситуаціях, коли
чоловікові складно підтримувати стандарт чоловічої ролі або коли обставини вимагають від нього прояви
жіночих моделей поведінки (нап Ример, турботи, співпереживання), яких просто немає в його репертуарі або
вони заборонені чоловічою роллю, виникає сильний стрес. Цей стрес Р. Айзлер називає чоловічим гендернорольових стресом (МГРС) . У дослідженнях виявилося, що МГРС позитивно корре лирует зі злістю і підвищеним
рівнем тривоги у чоловіків. Високий рівень МГРС був виявлений у чоловіків, які втратили роль основного
годувальника в сім'ї.
Подібні ідеї були висловлені Дж. О'Нілл, який описав гендерно-рольовий конфлікт - психологічний состояни
е, що виявляється в ситуаціях, коли ригідні, сексистські або обмежують гендерні ролі мають негативні наслідки
або чинять негативний вплив на людину і тих, хто з ним контактує. Гендерно-рольовий конфлікт проявляється як
у внутрішньоособистісних ой, так і в міжособистісної сферах. Він супроводжується тривожністю, депресією,
зниженням самооцінки і стресом. Знижується задоволеність стосунками, виникають конфлікти на роботі,
спливають питання влади і контролю у відносинах з близькими, можливі п роявленія насильства.
О'Нілл і його колеги запропонували модель гендерно-рольового конфлікту, що включає шість паттернів:
1. Обмеження емоційності - труднощі у вираженні своїх власних емоцій чи заперечення права інших
виражати емоції;
2. Гомофобія;
3. социализи ція контролю, влади і змагання - потреба контролювати людей і ситуації і орієнтація на
випередження інших;
4. Обмеження сексуальної поведінки і демонстрації прихильності.
5. Нав'язливе прагнення до змагання й успіху;
6. Проблеми з фізичним здоро вьем через неправильний спосіб життя.
Таким чином, традиційна чоловіча гендерна роль розглядається як джерело психологічної напруги і як
обмеження для самореалізації сучасного чоловіка.
Соціологи і психологи відзначають, що в даний час чоловіча роль переживає глибоку кризу, викликану
змінами в суспільстві. Сьогодні від чоловіків очікується поведінка, що виходить за межі традиційної гендерної
ролі. Виникла потреба реконструкції чоловіка ності. У 1992 р Левант висловив припущення, що «новий» чоловік
буде: «Сильним, впевненим в собі і надійним. Він буде демонструвати турботу, прагнучи до людей, роблячи для
них щось і вирішуючи їхні проблеми. Він буде вміло вирішувати проблеми, у чому йому по може
наполегливість. Він буде логічний, а в житті буде керуватися мораллю. Але йому не будуть чужі і емоції. Він буде
надавати велике значення свого емоційного життя і цінувати здатність висловлювати свої почуття словами ... Він
буде розуміти емоції дру гих і навчиться читати їх найменші нюанси. Він буде чудово поєднувати роботу і любов
... Він буде таким батьком, про який колись мріяв »[264] .
Як показали дослідження, проведені вже в XXI столітті, ці прогнози багато в чому справдилися. Сучасні
дослідники відзначили формування нових моделей мужності.
Ще в 1994 р М. Сімпсоном для позначення нового типу чоловіки був запропонований термін
«метросексуал». Метросексуал - це молодий, забезпе печена людина, що живе в Метрополісі або поруч з ним,
ретельно піклується про свою зовнішність. М. Сімпсон критично ставився до таких чоловіків, вважаючи їх
жертвами суспільства споживання.
Однак широке поширення і нове тлумачення поняття «метросекс УАЛ» отримало в 2003 р після
масштабного дослідження «Майбутнє чоловіків», проведеного в США М. Зальцман, А. Матата і Е. О'Райлі[265] .
Автори даного дослідження відзначили, що метросексуальність стала масовим явищем. Сучасні чоловіки
відносно рідко приписують собі якості, відповідні традиційної чоловічої гендерної ролі, і дуже часто визнають в
собі якості, які раніше вважалися жіночими. Зокрема, 74% респондентів назвали себе дбайливими, а
впевненими в собі - тільки 39%, владними - 32%.
М. Зальцман, А. Матата і Е. О'Райлі полемізують з М. Сімпсоном, стверджуючи, що поведінка метросексуала
відображає не стільки його марнославство і претензії, скільки силу і сміливість бути самим собою.
Метросексуали, на думку даних дослідників, досить уве рени в своїй мужності, щоб приймати «жіночі» сторони
своєї особистості. Вони готові виходити за рамки жорстких гендерних стереотипів, які тяжіла над їхніми

батьками, і слідувати своїм інтересам. Така поведінка не розцінюється як жіночне і нарцис сических. Воно
визнається результатом еволюції мужності, адаптації до змінилося світу. Метросексуал розуміється як
культурний чоловік з хорошим смаком.
Однак метросексуали відрізняються не тільки певними смаками в моду і стиль, вони все частіше отка
опиняються від таких традиційних чоловічих цілей, як багатство і влада, і прагнуть до того, що раніше вважалося
традиційно жіночими цінностями: дружба, любов і щасливі, здорові діти. Чоловіки все частіше не тільки
приймають ідею загальної фінансової ответстве нности подружжя або партнерів, а й користуються нею на
практиці. Найбільш прогресивними метросексуалами, на думку згаданих дослідників, є політики.
Метросексуальність - результат змін в гендерних відносинах, що відбувалися протягом последнег про
сторіччя. Сьогодні затребуваними є більш м'які типи мужності. Все більше високо цінуються глибина розуміння,
вміння підтримувати бесіду, спільність інтересів і т. П. Проте, метросексуальність як тип мужності на даний час
не н ашла загального визнання. Представників даного типу чоловіків критикують за наявність конфлікту між
нарцисизмом і дбайливістю, а також за егоцентризм.
М. Зальцман, А. Матата і Е. О'Райлі виявили і описали ще один тип сучасного чоловіка - юберсек СУАЛ .
Частка «Юбер» (Über) означає «бути найбільшим», «бути кращим».
Від метросексуала юберсексуал відрізняється тим, що він позбавлений нарцисизму, що не гипертрофирует
значення занять власною зовнішністю, більше цікавиться відносинами, ніж самим собою. Внешн ость і
поведінку юберсексуала не викликає сумнівів в його гетеросексуальність. Юберсексуал - це чоловік, який знає,
чого хоче і знає, як це отримати. Він сам визначає самого себе, свої цілі і потреби. Юберсексуал розглядається як
якийсь идеа ний тип, поки рідко зустрічається в сучасному суспільстві.
Таким чином, тиск традиційної чоловічої гендерної ролі обмежує можливості самореалізації чоловіків в
професійній сфері, значним чином підвищує стрес, який відчувають карьернооріе нтірованнимі чоловіками
(особливо в разі невдач в кар'єрі), є причиною серйозних внутрішньоособистісних конфліктів, не дозволяє
розвивати компетенції, важливі для кар'єрної успішності. Нові типи мужності розширюють можливості
самореалізації чоловіків як у професійній, так і сімейній сферах, знижують рівень стресу, обумовленого
внутрішньоособистісних конфліктів. Однак вони поки не є домінуючими.
4.10.2. Проблема неконструктивної поведінки
Переживаючи гендерно-рольової стрес в разі неуда ч в кар'єрі, чоловіки схильні проявляти неконструктивну
поведінку, яке, в свою чергу, ускладнює кар'єрні проблеми. Сучасні соціологи і психологи пояснюють ці
особливості чоловічої поведінки гендерними відмінностями в адаптації та подоланні труднос тей.
Е. С. Балабанова, яка вивчала гендерні стратегії подолання з життєвими труднощами[266] , зазначила, що
чоловіки схильні до подолання важких ситуацій, але не до пристосування до них. У зв'язку з цим, стикаючись з
проблемою неможливості подолання (особ але якщо це поєднується з труднощами відповідності вимогам
гендерної ролі, наприклад, виконання ролі основного годувальника), вони часто демонструють
неконструктивну поведінку, що веде до переміщення на «соціальне дно». До такої поведінки належить:
- прагнення працювати тільки на високооплачувану роботу або ніде; - прагнення працювати неодмінно за
фахом або ніде.
Деморалізовані повторюваними невдачами чоловіки, на відміну від жінок, які не знижують, а, навпаки,
нереалістично завищують планку своїх домагань - «будують повітряні замки». При цьому вони відмовляються
від зовнішньої підтримки, яка розуміється як слабкість і загроза почуттю власної гідності.
Американський дослідник Р. Майджерс зауважив, що чоловіки, опинившись в ситуації Нево зможності
законними способами досягти стандарту мужності, виявляються вимушеними доводити свою гендерну
приналежність за допомогою так званої «компульсивной» мужності , яка включає в себе емоційну і фізичну
жорсткість, подчин ення жінок і поведінку , пов'язане з ризиком [267] . Ш. Берн вважає компульсивний мужність
компенсаторною мужністю, завдання якої - компенсація почуття неспроможності в професійній і економічній
сферах.
Компенсаторна мужність - пов про сукупність якостей, за допомогою яких чоловіки змушені компенсувати
свою невідповідність загальноприйнятим стандартом мужності. Компенсаторна мужність часто приймає форму
прагнення виглядати «крутим». Р. Майджерс і Дж. Біллсон вважають, що чоловік, намагаючись постати перед
оточуючими беземоційним і безстрашним одинаком, насправді приховує під цією маскою почуття слабкого
внутрішнього контролю, недолік внутрішньої сили, відсутність стабільності, уражену гордість, зламану віру в
себе і тендітну соціальну компетентність[268] . Коли чоловік не відповідає одному з аспектів чоловічої
гендерної ролі, він демонструє перебільшену мужність в іншій області.
Компенсаторна мужність може проявлятися по-різному. Зокрема, почуття власної неспроможності часто
змушує чоловіків демонструвати мужність шляхом насильства, агресії. Іншим проявом компенсаторної мужності
є норма «посилай все під три чорти і вперед»[269] . Ця норма підштовхує чоловіків до здійснений ію

нерозважливих, ризикованих і агресивних дій з метою демонстрації своєї мужності. Чоловіки поводяться
ризиковано і саморуйнівної. У нашому суспільстві дуже поширене зловживання алкоголем.
Неконструктивну поведінку, що є следс твием невдач в кар'єрі, призводить до конфліктів, втрати роботи. В
результаті навіть не дуже значні відхилення від нормального перебігу кар'єрного процесу можуть перерости в
катастрофная.
Російськими соціологами було проведено обстеження «соціального дн а», до якого були віднесені,
зокрема, жебраки і бомжі[270] . Дослідження показало, що «соціальне дно» має переважно чоловіче обличчя.
При цьому досить істотну частину «дна» складають особи з середньою спеціальною і навіть вищою освітою.
Дуже в исок серед них відсоток алкоголіків. Таким чином, чоловіки досить легко досягають соціального «дна».
Зворотне ж рух, як зазначає Н. М. Рімашевський, в сучасному суспільстві є дуже малоймовірним[271] .
Тому проблеми неконструктивного поведений ия є одними з найсерйозніших.
4.11. Гендерний підхід в управлінні кар'єрою
Гендерний підхід передбачає, що відмінності в поведінці і вихованні чоловіків і жінок визначаються не
стільки їх фізіологічними, біологічними, анатомічними особливостями, скільки соціально-культурними
факторами. Даний підхід має на увазі облік гендерних особливостей при аналізі соціальних, психологічних і
економічних явищ. Гендерний підхід орієнтує людей на партнерську модель відносин. Відмінні риси даної
моделі полягають в наступному[272] :
- чоловіки і жінки розглядаються як рівноправні суб'єктам підприємни ти, що володіють власною цінністю і
готовністю до взаємних поступок; - спілкування будується на рівних;
- в ситуації розбіжностей і конфліктів реалізується переговорна модель поведінки.
Кадрова політика в питаннях управління кар'єрою повинна спиратися на гендер ву стратегію РФ.
4.11.1. Питання кар'єри в гендерної стратегії Російської Федерації
В гендерної стратегії Російської Федерації, розробленої Міністерством праці та соціального розвитку,
зазначено, що соціальна стратегія, спрямована на створення умов для сталого розвитку Російської Федерації,
передбачає включення гендерної компоненти, так як відповідно до ст. 19 Конституції Російської Федерації
чоловік і жінка мають рівні права і свободи і рівні можливості для їх реалізації.
Необхідно сть прийняття гендерної стратегії визначається соціальними проблемами, викликаними
соціально-економічними та політичними перетвореннями в Росії. У сучасних умовах перед людьми відкрилися
нові перспективи для широкого застосування людських спосіб ностей. Але в той же час від людей потрібні
високі адаптаційні можливості, які істотно відрізняються у чоловіків і жінок.
Жінки в силу ряду соціокультурних особливостей і традицій виявилися в більш скрутному становищі, ніж
чоловіки. Хоча передують щие часи дозволяли багато чого досягти в забезпеченні соціальної рівності по підлозі,
проте жінки як і раніше залишаються в ряді найважливіших галузей життєдіяльності «наздоганяючих підлогою»
з недостатнім обсягом прав і можливостей.
У сфері економіки чоловіків, зайнятих на роботах, пов'язаних з підвищеним ризиком для здоров'я і життя,
більше, ніж жінок; але жінки виявилися витісненими з високооплачуваних посад, а часом і зовсім під
позаправові простір «тіньової економіки»; на неоплачувану роботу жінки зайняті більше, ніж чоловіки.
Гендерна політика держави повинна бути спрямована на подолання всіх форм і проявів дискримінації за
статевою ознакою.
Стратегія гендерної рівності ні в якій мірі не може розумітися, як стратегія ліквідація мо ії гендерних
відмінностей. Її головне призначення - створення політичних передумов і необхідних соціальних умов для
найбільш повної реалізації природних здібностей жінок і чоловіків у всіх сферах соціального життя з метою
забезпечення сталого розв ітія суспільства.
У розділі «Гендерно орієнтована економічна політика і соціально відповідальний бізнес» підкреслюється
наступне.
Одним з основних напрямків державної гендерної політики в економічній області має стати вироблення
нової кон цепції зайнятості, яка відповідає таким вимогам:
• по-перше , базується на аналізі балансу трудових ресурсів з ура тому гендерної специфіки окремих
регіонів і секторів виробництва, а також даних моніторингу безробіття (як реєструється, так і
нерегистрируемой);
• по-друге , покликана оптимізувати методи реструктуризації економіки в інтересах зниження безробіття і
подолання гендерної

асиметрії на ринку праці, пов'язаної, зокрема, з домінуючою фе мінізаціей зайнятості в найменш престижних
галузях виробництва;
• по-третє , спрямована на підтримання високого рівня економічної активності жіночої робочої сили в
державному і ч АСТН секторах виробництва (важливою передумовою зміцнення позицій жінок на ринку праці
служать сформовані установки і досвід трудової діяльності, придбані ними в умовах ведення планових методів
господарювання, готовність до професійної перепис дготовке і довічного навчання).
Показниками високої гендерної господарської культури російського суспільства повинні стати:
• вирівнювання рівня оплати праці між галузями і зниження відмінностей в характері і оплаті праці між
жінками і чоловіками з Безу немов дотриманням вимоги рівної оплати за рівну працю;
• зміни в бік гендерної рівності процентної частки, що належить жінкам і чоловікам, або контрольованої
ними власності з урахуванням економічного становища регіонів, їх етнокультурної сп еціфікі і характерних для
них національних укладів життя;
• підвищення рівня зайнятості на підставі принципів гендерної рівності;
• зниження рівня і масштабів безробіття з установкою на повне викорінення таких явищ, як вогнищева або
масова безработ ица, що має в більшості випадків ознаки гендерної дискримінації;
• поліпшення умов праці з урахуванням гендерної специфіки і застосування гнучкого підходу до
вивільнення жінок з важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Таке вивільнено ня
передбачає суворе дотримання роботодавцями обов'язкових стандартів в питаннях охорони здоров'я чоловіків
і жінок і стає можливим при узгодженні переліку заборонених робіт з жіночими неурядовими
організаціями;
• Розробка та здійснено ие федеральних і регіональних державних програм розвитку малого
підприємництва з обов'язковим виділенням заходів з розвитку жіночого і сімейного підприємництва з
організацією бізнес-інкубаторів;
• вдосконалення консультативних і кредитних служб, що спеціалізуються в області дрібного і середнього
підприємництва, а також в області цільової підтримки жінок-підприємців;
• створення умов для трудової діяльності і успішної кар'єри особам із сімейними обов'язками з прийняттям
особливих заходів п про захист материнства і зміцнення рівності між чоловіком і жінкою;
• розвиток міждержавних і національних інфраструктур для підтримки малого та середнього
підприємництва, в тому числі жіночого і сімейного.
В гендерної стратегії підкреслюється, ч то кардинальна зміна домінуючої спрямованості державної
економічної політики з урахуванням її гендерного виміру дозволить «олюднити» бізнес в Росії, надавши йому
характер соціально орієнтованого підприємництва .
До основних характерис тікам соціально орієнтованого підприємництва відносяться:
• посилення гуманітарної мотивації трудової діяльності і самого бізнесу, що сприяє переорієнтації великого і
середнього підприємництва на пошук довгострокових стратегій розвитку, в рамках яких виправданими з
економічної точки зору стають і нвестиц в "людський капітал";
• поширення та розвиток зміцнюючого інститут сім'ї сімейного бізнесу , найбільш перспективного в епоху
глобальної інформатизації. Інформаційні технології відкривають можливість створення широкої мережі робочих
місць «на дому» з вільним графіком роботи і новими формами поділу праці, а також підвищують
конкурентоспроможність так званих «віртуальних сімейних фірм», орієнтованих на солідарність поколінь,
оскільки в їх діяльності можуть взяти участь всі члени сім'ї , незалежно від статі і віку;
• витіснення "силових" і "командних" методів вирішення проблем в сфері управління бізнесом
економічними методами з розвитком соціального партнерства і духу взаємодопомоги.
Основними перешкодами на шляху до гендерної спр аведлівості в сфері трудової зайнятості та бізнесу є:
• очевидна (повністю підтверджується статистикою) дискримінація жінок на різних етапах приватизації, що
зумовило нерівні стартові можливості і зробило свідомо неконкурентоспроможним біз ес переважної більшості
жінок-підприємців;
• відсутність компенсаційних механізмів і налагодженої системи державної підтримки жіночого
підприємництва, а також цільових інвестицій в його розвиток;
• криміналізація бізнесу епохи первинного нако ння, яка сприяла бурхливому розвитку "тіньової
економіки", перетворивши великий і, частково середній бізнес в сучасній Росії в чисто "чоловіче заняття";
• низький рівень безпеки малого і середнього підприємництва, захисту від рекету, що такж е ставить
чоловіків і жінок у свідомо нерівні умови;
• нерозвиненість механізмів фінансування, кредитування та інвестиційної підтримки малого та середнього
бізнесу, в тому числі жіночого підприємництва;

• забюрократизованість в роботі органів, регламент ірующіх діяльність суб'єктів підприємництва та пов'язані
з цим надмірна ускладненість і суперечливість нормативно-правової бази;
• недосконалість процедур реєстрації підприємств та організацій, ліцензування підприємницької діяльності
та з гласованія проектної документації створюваних підприємств, що пов'язано з відсутністю обов'язкової
гендерної експертизи.
Якщо власне ринкові відносини не можуть подолати ці перешкоди і служити універсальним регулятором
економічно ефективного і справедливого в гендерному відношенні порядку, то таку функцію відповідно до
конституційно закріпленим принципом соціальної держави покликана виконувати гендерно орієнтована
економічна політика держави.
У розділі «Гендерний підхід до план ювання в сфері соціальної політики» відзначено, що в число завдань
стратегії також входить:
• підвищення статусу і престижності неоплачуваної роботи по дому і догляду за дітьми, стимулювання зміни
рольових функцій в бік більш рівномірного участі мужчи н і жінок у виконанні цих обов'язків;
• підвищення частки сімейного бюджету, призначеної для отримання або підвищення освіти, забезпечення і
поліпшення медичного обслуговування;
• збільшення числа жінок в місцевих організаціях, в тому числі жінок, з АНІМАЛ в них вищі керівні
посади;
• відновлення соціально-захисної ролі держави по відношенню до працівників з дитиною у віці до 1,5 років
в частині режимів роботи (нічних, надурочних, відрядження, правила звільнення і працевлаштування) з
дотриманням цих прав для батьків, які виховали дитину без матері;
• введення державних заходів підтримки жінок, які опинилися в складній ситуації через незалежні від них
причин (наприклад, включення в професійну діяльність після відпустки по догляду за дитиною і т. П.);
• захист прав жінок в неформальному секторі економіки, де особливо чітко проявляється дискримінація і
насильство над жінками;
• розширення участі жінок на місцевому рівні в програмах підготовки кадрів або мережевих організаціях в
порівнянні з чоловіками.
4.11.2. Основні напрямки реалізації гендерного підходу
при управлінні кар'єрою
Реалізація гендерного підходу в управлінні кар'єрою передбачає перш за все відмова від дискримінаційних
практик . При цьому першорядне значення має забезпечення рівних можливостей при наймі та просуванні
персоналу.
Кадрові рішення, що стосуються прийому на роботу та просування співробітників, повинні прийматися на
підставі аналізу професійних якостей кандидатів. Технології та методи, використовувані при оцінці кандидатів,
не повинні грунтуватися на дискримінаційною позицію. Критерії, за якими осуществляе ться оцінка, повинні
бути обгрунтовані з точки зору їх впливу на ефективність професійної діяльності.
Для виявлення дискримінаційних практик при відборі та просуванні кадрів Р. У. Монді, Р. М. Ноу і Ш. Р.
Премо рекомендують використовувати коефіцієнт негативного впливу[273] . Даний коефіцієнт визначається
за формулою:
n w/ N w
ОВ = * 100% ,
n m/ N m
де n w - кількість жінок, прийнятих на роботу (що отримали підвищення); n m - кількість чоловіків, прийнятих на
роботу (що отримали підвищення); N w - загальне ічество жінок-кандидатів, які претендували на роботу
(підвищення);
N m - загальна кількість чоловіків-кандидатів, які претендували на роботу (підвищення).
Якщо результат не перевищує 80%, робиться висновок про наявність негативного впливу (наявності
дискримінаційно й практики) .
Наприклад, якщо протягом одного року в організацію звернулися в пошуках роботи 1500 людей. (1000
чоловіків і 500 жінок), а були прийняті 400 чол. (300 чоловіків і 100 жінок), то коефіцієнт негативного впливу
визначається наступним чином:
ОВ = (100/500) / (300/1000) * 100% = 66,67%
Отже, негативний вплив існує.
У разі виявлення негативного впливу застосовується в організації технологія набору (просування)
співробітників вимагає ретельного аналізу та модернізації і.

З метою профілактики дискримінаційних практик при наборі пер соналу Л. Джуелл вважає за доцільне
введення обмежень тематики питань в анкетах, які використовуються для первинного відсіву претендентів на
посади[274] . У таких анкетах міститься загальна інформація, біографічні дані. Обмеження стосуються питань, які
можуть зробити анкети інструментом дискримінації. Рекомендується відмовитися від наступних питань:
- про сімейний стан;
- про місце роботи чоловіка;
- про про рганизации нагляду за дітьми.
Такі питання допускаються тільки при дотриманні наступних умов:
- якщо ці питання адресовані і чоловікам, і жінкам (а не тільки жінкам);
- відповіді на ці питання мають рівну вагу при ухваленні рішення про прийом на роботу як жінок, так і
чоловіків;
- відповіді на ці питання не враховуються при ухваленні рішення про прийом на роботу, а інформація
потрібна тільки для ведення документації.
Ті ж самі обмеження стосуються структури резюме і портфоліо.
Гендерний підхід передбачає создани е рівних умов для кар'єрного просування чоловіків і жінок.
При плануванні кар'єри слід враховувати відмінності в типах кар'єри та кар'єрного процесу у чоловіків і
жінок, а також відмінності факторів, що впливають на успішність чоловічої та жіночої кар'єри.
При плани ровании кар'єри жінок необхідно звернути особливу увагу на наступні питання:
- узгодження етапів кар'єри жінки з етапами життєвого циклу сім'ї (народженням дітей, значущими етапами
у вихованні дітей та ін.), А також етапами кар'єри чоловіка. Це позвол ит уникнути опору членів сім'ї кар'єрного
росту жінки, буде сприяти зниженню рольової перевантаження і знизить вероятнть формування синдрому
супержінки;
- обґрунтування оптимальної тривалості перерви в кар'єрі. Це дозволить запобігти ь надмірний розвиток
конфлікту працюючої жінки, а також уникнути стресу, викликаного неузгодженістю між бажаним і реальним
перервами в кар'єрі;
- пошук можливостей поєднання відпустки по догляду за дитиною до рішення задач професійного
зростання а (самоосвіта, телеработа і ін.). Це буде сприяти підвищенню у жінки впевненості в собі і в своєму
майбутньому, що важливо в разі перерваної кар'єри.
Планування кар'єри чоловіків вимагає особливої уваги до профілактики чоловічого гендерно-ро лівого
стресу і гендерно-рольового конфлікту. Для цього на етапах кар'єри, що не припускають високої оплати праці,
рекомендується передбачити можливість додаткових джерел доходу (без відмови від основного виду
професійної діяльності як сфер и самореалізації). Ці заходи сприятимуть також профілактиці неконструктивної
поведінки. При плануванні кар'єри чоловіків також слід узгодити етапи кар'єри з етапами життєвого циклу сім'ї,
звертаючи увагу на ті періоди, коли до чоловіка пред є підвищені вимоги як до основного годувальника в сім'ї
(поява дітей, необхідність фінансових витрат на забезпечення кар'єрного зростання дружини і т. П .).
Гендерний підхід у відношенні розвитку кар'єри персоналу спрямований на створення умов, так само
сприятливих для розвитку як чоловічий, так і жіночої кар'єри. Першорядне значення тут має формування
організаційної культури, орієнтованої на гендерну рівність, що не допускає дію «скляної стелі», вільної від дії
гендерних стереотипів, що обмежують професійний розвиток і самореалізацію чоловіків і жінок.
Для розвитку кар'єри жінок представляються особливо важливими:
- заходи, спрямовані на підвищення сумісності сім'ї та роботи (гнучкі умови праці та гнучкі робочі місця та
ін.);
- антистресові програми, що дозволяють знизити вплив рольової перевантаження;
- оволодіння практичними навичками тайм-менеджменту (в зв'язку з рішенням проблем рол Євою
перевантаження, рольового конфлікту працюючої жінки).
Кар'єрне консультування жінок з питань кар'єри має передбачати надання допомоги у вирішенні проблем
невпевненості в собі, подоланні страхів, оптимізації відносин з людьми, протіводействующ ними і сприяють
кар'єрі жінок.
Для розвитку чоловічої кар'єри важлива профілактика неконструктивної поведінки, в тому числі
антистресові програми і розвиток навичок самоврядування стресом, а також розвиток комунікативних навичок.
Запитання і завдання.
1. Що таке гендер? Перерахуйте відомі вам гендерні характеристики індивіда.
2. Що таке гендерні стереотипи і гендерні установки? Чим вони відрізняються? Які гендерні стереотипи ви
вважаєте найбільш стійкими в сучасному суспільстві?

3. Використовуючи опитувальник С. Бем (додаток 16), проаналізуйте наявність у себе фемінінних і
маскулінних якостей.
4. Що таке гендерний конфлікт? Наведіть приклади гендерних конфліктів на макрорівні, рівні
міжособистісних відносин і на інтроіндівідуальном рівні.
5. Що таке гендерна згоду і гендерна толерантність і гендерна рівність?
6. Наведіть приклади дискримінації ії по підлозі. З якими дискримінаційними практиками ви особисто
стикалися?
7. Що таке гендерна сегрегація? Які професії і посади вважаються «чоловічими» і «жіночими» в сучасному
суспільстві?
8. Чи існують значні психологічні відмінності між чоловіків ами і жінками? Як ви ставитеся до точки зору, що
жінки мають менші здібностями, і у немає ділових якостей, необхідних для досягнення високої успішності в
сфері управління і бізнесу? Що таке «фундаментальна помилка гендерної атрибуції»?
9. Що таке «гендерна соціалізація»? Які інститути соціалізації, з вашої точки зору, транслюють найбільш
жорсткі гендерні стереотипи?
10. У чому відмінність «чоловічого» і «жіночого» стилів лідерства і керівництва? Хотіли б ви працювати під
керівництвом жінки? П ому?
11. Що таке «гендерні кордону»? Які зміни гендерних кордонів Ви вважаєте найважливішими?
12. Що таке «гендерний контракт і гендерний устрій? У якого типу гендерної укладу і контракту ви б
віднесли вашу сім'ю? Як це впливає на можливості кар'єрного росту членів сім'ї?
13. У чому особливості жіночої гендерної ролі? Чи накладає вона обмеження на можливості самореалізації
жінок в професійній сфері? Чи сумісні кар'єрні орієнтації з жіночністю?
14. Що таке рольова перевантаження і рольовий конфлікт працюючої жінки? Наскільки гостро вони
виявляються в сучасному суспільстві? Яким чином можна знизити напруженість, викликану цими причинами?
15. Що таке «скляна стеля»? Як він проявляється у вашій організації (на вашому підприємстві)?
16. Які з факторів, що впливають на успішність жіночої кар'єри (стримуючі кар'єрне просування, а також
способс твующие йому) ви вважаєте найбільш значущими? Як ви ставитеся до точки зору Ш. Берн, що зовнішні
чинники (соціальні) важать більше, ніж внутрішні (психологічні)?
17. Чи вважаєте ви правильним відносити роль домогосподарки до типам кар'єри? Обгрунтуйте сво ю
позицію.
18. Який тип кар'єри ви вважаєте оптимальним для сучасної жінки? Чому?
19. Як ви ставитеся до поширеної точки зору: «Кар'єра для чоловіка є реалізацією можливостей, а для жінки
- подоланням перешкод?»
20. Як ви вважаєте, сов місце чи успіх у кар'єрі з повноцінним виконанням жінкою ролі матері? Які умови
сприяють гармонізації ролей матері та професійної жінки?
21. Чи накладає традиційна гендерна роль обмеження на самореалізацію чоловіка в професійній з фере?
22. Як ви вважаєте, наскільки в сучасному суспільстві поширені нові моделі мужності, описані М. Зальцман,
А. Матата і Е. О'Райлі? Які зміни в кар'єрних орієнтаціях чоловіків можуть статися в разі затвердження цих
моделей?
23. У чому суть гендерного підходу при управлінні кар'єрою?
24. Які положення гендерної стратегії Російської Федерації особливо важливо враховувати при розробці
системи управління кар'єрою?
25. Які заходи необхідно вжити для забезпечення рівних можливостей при наймі і про рух персоналу в
організації?
26. Розрахуйте коефіцієнт негативного впливу для якої-небудь категорії працюючих у вашій організації
(наприклад, для керівників середньої ланки). Чи можна зробити висновок про наявність дискримінації за
статтю?
27. Які заходи, на правління на створення гнучких умов праці, впроваджені у вашій організації? Які ви
вважаєте доцільними? Для яких груп співробітників? Чи можливе притягнення телеперсонала (теленадомніков)
у вашій організації? Чи бажаний гнучкий графік?
28. Що предприни мається у вашій організації для підтримки сімей співробітників? Які заходи ви
рекомендували б ще зробити?
ГЛОСАРІЙ
Авторитет (фаза авторитету) - фаза професійного просування, на якій людина стає майстром своєї справи,
вже добре відомим в професійному колі або навіть за його межами (у галузі, в країні).
Адаптантов (фаза адаптації) - фаза професійного просування, на якій відбувається звикання молодого
фахівця до роботи.

Адепт (фаза адепта) - фаза професійного просування, на якій людина вже освоїв професію і демонструє
прихильність їй.
Ассессмент-центр - комплексний діагностично й метод, заснований на використанні різних методів оцінки:
тестування, кейс-інтерв'ю, ділових і рольових ігор та ін
Атрибуція - приписування соціальним об'єктам (людині, групі, соціальної спільності) характеристик, не
представлених в поле сприйняття.
Атестація - оцінка рівня професійної підготовки та відповідності службовця займаній посаді.
Аутплейсмент - це консультування співробітників, що звільняються. Його часто називають також м'яким або
цивілізованим звільненням.
Базові компетенції - компетен нції, що відображають специфіку певної професійної діяльності.
Внутрішньоорганізаційна кар'єра - кар'єра, що припускає послідовну зміну стадій розвитку працівника в
одній організації. Вона може бути вертикальної, горизонтальної, центростремит льно.
Найвища точка кар'єри - вища посада, що існує в конкретній організації.
Гендер - соціальна стать; соціальний статус і соціально-психологічні характеристики особистості, які
пов'язані з підлогою і сексуальністю.
Гендерна асиметрія - нерівний ство можливостей чоловіків і жінок в сферах зайнятості, освіти, права тощо.
Гендерна ідентичність - це аспект самосвідомості, що описує переживання людиною себе як представника
певної статі, усвідомлення своєї приналежності до підлоги в соціальному контексті.
Гендерна сегрегація - поділ сфер діяльності чоловіків і жінок.
Гендерна соціалізація - процес засвоєння норм, правил поведінки, установок відповідно до культурних
уявленнями про чоловіка і жінку в суспільстві.
Гендерна толерантність ь передбачає, що в міжособистісному взаємодії чоловіки й жінки повинні прагнути
до позиції співпраці, заснованої на позитивній оцінці партнера, на визнання його ціннісних установок, переваг і
недоліків.
Гендерна установка - суб'єктивна я готовність до полотіпічним форм і моделей поведінки, прагнення до
виконання ролей, очікуваних від індивіда певної статі.
Гендерна рівність - рівність можливостей реалізації природних здібностей чоловіків і жінок у всіх сферах
соціального життя з метою забезпечення сталого розвитку суспільства.
Гендерна згоду - стан, ознака або процес взаємодії між гендерними суб'єктами, які прагнуть мати подібні
цінності, потреби, інтереси, цілі.
Гендерно-рольовий конфлікт - психологічний стан, що виявляється в ситуаціях, коли ригідні, сексистські або
обмежують гендерні ролі мають негативні наслідки або чинять негативний вплив на людину і тих, хто з ним
контактує.
Гендерні кордону - це комплексна перші освіти (фізичні, соціальні, ідеологічні, психологічні), що
встановлюють відмінності і подібності як між чоловіками і жінками, так і серед жінок, і серед чоловіків.
Гендерні конфлікти - конфлікти, що виникають у разі небажання або неможливості ості особистості або
групи людей відповідати нормативним уявленням про гендерні ролі.
Гендерні відносини - це відносини між чоловіками і жінками в суспільстві, що розглядаються як на
макрорівні (представники гендерних груп), так і на мікрорівні е (індивід, особистість).
Гендерні ролі - різновид соціальних ролей, в яких проявляється гендерна ідентичність індивіда і які
реалізуються в диференціації діяльності, статусів, прав і обов'язків індивідів в залежності від їх статевої належ
ності.
Гендерні стереотипи - стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру, відповідні
поняттям «чоловіче» та «жіноче». Гендерні стереотипи становлять основу гендерних ролей.
Гендерний контракт - правила взаємодії, пра ва і обов'язки, що визначають розподіл праці за ознакою статі
в сферах виробництва і відтворення і взаємно відповідальні відносини між чоловіками і жінками.
Гендерний уклад - панівні в суспільстві цінності і ідеали, що стосуються розподілу праці між чоловіками і
жінками.
Гнучкий графік - це система, що надає працівникові при дотриманні певних обмежень можливість самому
вибирати час початку і закінчення робо ти.
Горизонтальна кар'єра - переміщення в іншу функціональну область діяльності або виконання певної
службової ролі на щаблі, що не має жорсткого формального закріплення в організаційній структурі (наприклад,
виконання ролі керівника вр Ємен цільової групи, програми і т. П.). До горизонтальної кар'єри можна віднести
також розширення або ускладнення завдань в рамках ступеню (як правило, з адекватною зміною винагороди).
Дауншифтинг - відмова від кар'єри, зниження кар'єрних п рітязаній.
Дволінійна кар'єра - різновид жіночого кар'єри, поєднання кар'єри домогосподарки і стабільної робочої
кар'єри.

Дезадаптаційних відхилення кар'єрного процесу виникають в результаті проблем пристосування до
мінливих умов професійно й діяльності. Для виходу з цього становища співробітнику недостатньо просто
підвищити активність, необхідні придбання нових компетенцій, перебудова способу діяльності, приведення
його у відповідність з новими вимогами.
Ділова кар'єра - 1) поступу тельное просування особистості в какойлібо сфері професійної діяльності, зміна
навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов'язаних з діяльністю; просування
вперед по один раз обраному шляху діяльності, досягнення популярності, слави, збагачення; 2) розвиток і
самореалізація людини в професійній сфері.
Десантна кар'єра - переважно спонтанне заміщення, як правило, керівних посад в організаційній структурі.
Необхідність і длительн ость перебування на замещаемой посади можуть бути обумовлені різними причинами:
потребою надання практичної допомоги і зміцнення керівництва організації, необхідністю позначити
проходження посадовий позиції для конкретної особистості, створення або ліквідації організації та ін. Для
представників такої кар'єри, як правило, не відрізняються професійною компетентністю, важливий не сам
процес продукування чого-небудь, а факт заміщення посади.
Дискримінація за статевою ознакою (sex discrimination) - це практика, за допомогою якої однієї статі
віддається перевага в порівнянні з іншими. У більшості сучасних суспільств має місце сприяння чоловікам на
шкоду жінкам.
Довжина кар'єри - кількість позицій на шляху від першої позиції, займаної інд івідуумом в організації, до
вищої точки.
Посадовий зростання - це заміщення посади більш високого рівня в порівнянні з раніше займаної.
Загасаюча (знижується) кар'єра - помітний рух до більш низького соціально-професійним статусом в організ
ації.
Індивідуальний план кар'єри - це документ, в якому представлений варіант (варіанти) професійного
розвитку і посадового переміщення співробітника в організації.
Інтернал (фаза інтернала) - фаза професійного просування, коли людина являє ся досвідченим працівником,
який любить свою справу і може цілком самостійно, все більш надійно і успішно справлятися з основними
професійними функціями.
Кадровий резерв - група керівників і фахівців, відібраних для цілей посадової продвиж ення і проходять
підготовку до заміщення посад, для яких вони відібрані.
Кар'єра «сходи» - кар'єра, для якої характерно те, що кожну сходинку службових сходів працівник займає
фіксований час.
Кар'єра - 1) рід занять, діяльності; п уть до успіхів, видному положенню в суспільстві, на службовому терені,
а також саме досягнення такого становища; 2) просування працівника по службових сходах: зміна професії,
спеціальності, кваліфікації, статусу (посади), ролі (обов'язків).
Кар'єра «змія» - постійне переміщення працівника всередині організації.
Кар'єра «роздоріжжі» - переміщення працівника тільки за результатами атестації, проведеної регулярно.
Кар'єра вертикальна - підйом на більш високу ступінь структурної ієрархії, підвищення в долж ности, яке
супроводжується більш високим рівнем оплати праці.
Кар'єра посадова - зміна переважно посадового статусу фахівця, його соціальної ролі.
Кар'єра міжорганізаційна - кар'єра, при якій працівник проходить всі стадії професі іонального розвитку,
працюючи на різних посадах в різних організаціях. Ця кар'єра може бути спеціалізованою і неспеціалізованої.
Кар'єра неспеціалізована - кар'єра, що припускає придбання досвіду в різних сферах. Широко поширена в
Японії і заснована на думці, що керівник повинен бути фахівцем, здатним працювати на будь-якій ділянці
компанії. Піднімаючись по службовим сходам, людина повинна мати можливість поглянути на компанію з
різних боків, не затримуючись на одній повинно сти більш ніж кілька років.
Кар'єра організаційна - кар'єра, при якій працівник проходить всі стадії свого професійного розвитку в одній
організації.
Кар'єра професійна - переважання у трудовій діяльності людини професійної спеці ализации, робота
переважно в одній предметної професійній галузі, досягнення їм і визнання професійним співтовариством
результатів його праці, авторитету в конкретному виді професійної діяльності.
Кар'єра з безліччю проб - кар'єра, що припускає часту зміну місць і профілів професійної діяльності.
Кар'єра прихована - вид кар'єри, що є найменш очевидним для оточуючих. Він доступний обмеженому
колу працівників, як правило, мають великі ділові зв'язки поза організацією.
Кар'єра спеціалізована характеризується тим, що конкретний співробітник у процесі своєї професійної
діяльності проходить різні стадії кар'єри в одній або в різних організаціях, але в рамках професії та області
діяльності, в якій він спеціалізується.

Кар'єра ступінчаста - вид кар'єри, що сполучає в собі елементи горизонту льно і вертикальної видів кар'єри.
Просування працівника може здійснюватися за допомогою чергування вертикального зростання з
горизонтальним.
Кар'єра третього віку - кар'єра після досягнення пенсійного віку і виходу на пенсію.
Кар'єра «трамплін» - тривалий підйом по службовій драбині і різкий стрибок вниз (вихід на пенсію).
Кар'єризм - 1) негативна якість людини, який підпорядковує всю свою професійну і громадську діяльність
досягненню мети просування по службі; 2) безпринципна по женучи за досягненням особистих успіхів в будьяких видах діяльності.
Кар'єрна середу - це достатні умови для розвитку кар'єри. Вона включає цілеспрямовано створені умови
для кар'єрного просування персоналу.
Кар'єрне плато - це положення, після котор ого малоймовірно подальше підвищення рівня
відповідальності.
Кар'єрне простір необхідна умова для розвитку кар'єри. Воно включає в себе умови, пов'язані зі
специфікою діяльності організації і впливають на можливості розвитку кар'єри.
Кар'єр ні орієнтації - базові соціальні та змістотворних установки, що відображають значущість кар'єри для
індивіда, а також бажаний їм тип кар'єри.
Кар'єрні домагання - рівень домагань особистості щодо кар'єри, т. Е. Складність завдань і бажаний ур ОВЕН
самооцінки щодо професійного розвитку.
Кар'єрний потенціал особистості - це сукупність суб'єктивних факторів, що визначають кар'єрний процес.
Кар'єрна стеля - це найбільш висока професійна позиція (посада), на яку може претендувати конкретний
працівник в даній організації.
Кар'єрний процес - рух суб'єкта трудової діяльності в просторі ділових, економічних, соціальних та інших
відносин, в ході якого відбувається зміна його ролей і статусів, а також личн остного кар'єрного потенціалу.
Кар'єрний тайм-аут - досить тривала перерва в трудовій діяльності і кар'єрі.
Кар'єрний тупик - це професійна позиція (часто проміжна в кар'єрному плані), що опинилася недоступною
протягом тривалого брешемо єни (наприклад, більш висока посада «зайнята» досить молодим і перспективним
співробітником).
Кар'єрний цикл працівника - це періодично повторюється послідовність етапів кар'єрного просування.
Карьерограмму - це документ, в якому в наочній (графічної) формі представлений оптимальний кар'єрний
шлях до посад вищої ланки управління, а також інших ключових посад організації або підприємства.
Катастрофная відхилення кар'єрного процесу , або «кар'єрний скидання» - повна зупинка кар'єр и, істотне
зниження статусу (наприклад, в разі пониження в посаді).
Ключові компетенції - компетенції, необхідні для будь-якої професійної діяльності, вони пов'язані з успіхом
особистості в мінливому світі.
Компенсаторна мужність - з овокупность якостей, за допомогою яких чоловіки змушені компенсувати свою
невідповідність загальноприйнятим стандартом мужності.
Компульсивная мужність - прояв чоловіками емоційної і фізичної жорсткості, підпорядкування жінок і
поведінку, свя занное з ризиком.
Конформність (конформізм) - податливість людини реального чи уявного тиску групи, що виявляється в
зміні його поведінки і установок відповідно до спочатку не поділяв їм позицією більшості.
Криза подвійний иде нтічності - прагнення жінки відповідати внесемейной моделі поведінки (професійна
зайнятість поза домом) при одночасному збереженні патриархатной системи представ
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лений про жіночність і жіночому призначення (справжнє предназна чення жінки - сім'я, шлюб, діти).
Кризові відхилення кар'єрного процесу - це стійкий перерву в кар'єрному просуванні із загрозою повної
його остан овкі.
Лінійний кар'єрний процес - рівномірний і безупинний поступальний розвиток кар'єри.
Локус контролю - якість, що характеризує схильність людини приписувати відповідальність за результати
своєї діяльності (поведінки) або власним здібностям і зусиллям (інтернальність або внутрішній локус контролю),
або зовнішнім силам (екстернальний або зовнішній лок вус контролю).
Маскулінність - нормативні уявлення про соматичних, психологічних і поведінкових властивості,
характерних для чоловіків.
Майстер (триваюча фаза майстерності) - фаза професійного просування, на якій працівник може вирішувати
і прос ті, і найважчі професійні завдання, які не всім колегам по плечу.
Повільна кар'єра - кар'єра, що характеризується тривалим перебуванням в одній професійній позиції
(приблизно в 1,5-2 рази довше, ніж при нормальній кар'єрі).
Механ ізм професійно-посадового розвитку - узгоджена сукупність засобів і методів, що забезпечують
якісні зміни професійного потенціалу особистості і адекватних їй способів його реалізації як в інтересах людини,
так і органів влади. До лючевимі елементами даного механізму виступають засоби і методи впливу на процес
його професійно-посадового розвитку.
Скороминуща (короткочасна) кар'єра - переміщення з одного виду діяльності на інший відбувається
стихійно, без видимої цілий енаправленності.
Модель партнерства - співпраця при вирішенні завдань управління персоналом трьох сторін (працівника,
його керівника та відділу людських ресурсів (кадрової служби).
Монотонна (стабільна) кар'єра - кар'єра, при якій співробітник намічені ає раз і назавжди бажаний
професійний статус і по його досягненні не прагне до руху в організаційній ієрархії навіть при наявності
можливостей для професійного вдосконалення і поліпшення свого соціально-професійного статусу і матері
ального становища.
Чоловік гендерно-рольової стрес - тривога і напруга, що виникають в ситуаціях, коли чоловікові складно
підтримувати стандарт чоловічої ролі або коли обставини вимагають від нього прояви жіночих моделей
поведінки (наприклад, турботи, з опережіванія).
Наставник (фаза наставництва) - фаза професійного просування, на якій авторитетний майстер своєї справи
«обростає» однодумцями, перенімателямі досвіду, учнями.
Нелінійний кар'єрний процес - кар'єрне просування, здійснюва ляющая стрибками, з перервами, можливі
етапи застою і спаду.
Безперервна освіта - система освіти, яка охоплює всі етапи ділової кар'єри.
Безперервне випереджаюче освіту - розвиток людини не тільки як суб'єкта професійної діяльно сті, але і як
особистості, причому нові компетенції повинні бути вироблені раніше, ніж буде необхідна їх безпосередня
практична застосовність і затребуваність.
Нестабільна кар'єра - чергування професійних проб і періодів стабільної роботи.
Норма антижіночності - стереотип, згідно з яким чоловікові слід уникати специфічно жіночих занять, видів
діяльності і моделей поведінки.
Норма розумової твердості - стереотип мужності, згідно з яким чоловік повинен бути знаючим і кому
петентним.
Норма успішності / статусу - це гендерний стереотип, який стверджує, що соціальна цінність чоловіка
визначається величиною його заробітку і успішністю на роботі.
Норма фізичної твердості - стереотип мужності, згідно з яким чоловік долж ен володіти фізичною силою і
високою біологічною активністю.
Норма емоційної твердості - стереотип мужності, згідно з яким чоловік повинен відчувати мало почуттів і
бути в змозі вирішувати свої емоційні проблеми без допомоги навколишнього природ їх.
Нормальна кар'єра - це поступове просування людини до вершин посадовій ієрархії в міру поступово
накопичується професійного досвіду (тривалість перебування в одній професійній позиції - 3-5 років).
Нормальний кар'єрний проц ЕСС - визначається безперервністю зростання продуктивності професійної
діяльності співробітників у зв'язку з їх збалансованим кваліфікаційним та посадовим просуванням.
Збагачення роботи - наділення працівників більшою відповідальністю і предоставл ення їм більших
можливостей у прийнятті рішень, що стосуються планування, розпорядку їх роботи і контролю своєї роботи.
Звичайна кар'єра - після періоду навчання слід серія професійних проб, яка закінчується стабільної
службою.

Випереджаючий обра тання - освіту, націлену на підготов ку до вирішення проблем наступних етапів
кар'єри.
Оптант (фаза оптиці) - фаза професійного просування, на якій людина стурбована питаннями вибору або
вимушеної зміни професії і робить цей вибір .
Планування кар'єри - це постановка кар'єрних цілей і визначення способів їх реалізації.
Планування кар'єри на індивідуальному рівні - складання плану кар'єри для конкретного співробітника на
підставі співвіднесення його особистих цілей і потреб з в озможності їх реалізації.
Планування кар'єри на організаційному рівні - це визначення організацією шляхів і напрямків розвитку
персоналу.
Планування просування по посаді - визначення цілей розвитку посадовий кар'єри і засобів їх досягнення .
Показник потенційної мобільності - відношення (у деякий визначений період часу) числа вакансій на
наступному ієрархічному рівні до числа осіб, зайнятих на тому ієрархічному рівні, де знаходиться індивідуум.
Показник рівня позиції - відношення числа осіб, зайнятих на наступному ієрархічному рівні, до числа осіб,
зайнятих на тому ієрархічному рівні, де знаходиться індивідуум в даний момент своєї кар'єри.
Портфоліо кар'єрного просування (ПКП) - це технологія плани вання професійної кар'єри. ПКП являє собою
пакет документів в паперовому та / або електронному варіанті, який відображає всі досягнення студента (як
академічні - навчальні, так і особисті). Портфоліо складається в такому ключі, щоб забезпечити еф бництва
взаємодія з науковими керівниками, викладачами та кураторами в вузі в період навчання, а також з
потенційними роботодавцями після закінчення вищого навчального закладу.
Наступники або дублери - це кандидати на заміщення певних до лючевих посад компанії, які готові до
роботи в цих посадах зараз або будуть готові до цього в найближчому майбутньому.
Переривається або перервана кар'єра - вид жіночої кар'єри, робота до заміжжя, потім перерва у зв'язку з
народженням та у спітаніем дітей, потім повернення до роботи.
Професійна деформація - професійно небажані якості, породжувані виконанням однієї і тієї ж професійної
діяльності і ускладнюють взаємодію людини в соціумі, особливо в непрофессіо нальної сфері.
Професійна компетентність - володіння специфічними здібностями, що включають в себе особистісні риси і
характеристики поведінки, значимі для даної діяльності; здатність отримувати високі результати в певній
діяльності; наявність не тільки знань, а й умінь застосовувати ці знання на практиці.
Професійно-посадова розвиток - процес наповнення професійного досвіду людини новим змістом
(знаннями, вміннями, навичками, компонентами психологічного досвіду), приоб РЕТА в результаті трудової
діяльності в міру посадового просування.
Професійне вигорання - довгострокова стресова реакція, або синдром, що виникає внаслідок тривалих
професійних стресів середньої інтенсивності.
Розвиток кар ьери - цілеспрямована діяльність по створенню умов для успішного посадового і
професійного просування персоналу.
Розвиток кар'єри на індивідуальному рівні - це процес реалізації кар'єрних планів співробітників.
Розвиток кар'єри на організації нном рівні - формування та розвиток кар'єрних середовища і кар'єрного
простору організації
Розширення діапазону роботи - це метод, що дозволяє зробити фронт робіт було більшим за рахунок
збільшення виконуваних завдань. Як правило, це завдання тій же мірі складності і вимагають тієї ж самої
кваліфікації, що і завдання, що виконуються спочатку.
Резерв на заміщення керівних посад (резерв кадровий) - сукупність ініціативних фахівців, відібраних для
цілей посадового просування і проходять підготовку до заняття посад для яких вони відібрані.
Рольовий конфлікт працюючої жінки - комплекс суб'єктивних негативних переживань, що виникають п ри
негативною оцінкою жінкою того, як вона справляється з суміщенням ролей у професійній і сімейній сферах.
Ротація - переміщення «по горизонталі», призначення працівника на посаду того ж посадового рівня, але з
додатковими мотиваціями мор ального і матеріального порядку.
Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей.
Синдром супержінки - прагнення жінки «мати в житті все» і вимагати більшої успішності у всіх сферах
одночасно: ка рьера, заміжжя, виховання дітей.
Система реєстрації вакансій - система оперативного інформування співробітників організації про вакантні
робочі місця і посадах і здійснення збору заяв на заміщення цих вакансій від всіх за зацікавлених.
З истема службово-професійного просування - серія поступальних переміщень по різних посадах, що
сприяє розвитку як організації, так і особистості.
Швидкісна кар'єра - кар'єра, що характеризується стрімким, але все ж послідовним дол жностним
переміщенням по вертикалі організаційної структури. За часом перебування на посаді при цьому типі кар'єри в

2-3 рази менше, ніж при нормальній кар'єрі. Це, як правило, кар'єра обдарованих, талановитих, видатних
співробітників.
Службово-професі іональное просування - серія поступальних переміщень по різних посадах, що сприяє
розвитку як організації, так і особистості.
Соціотехніческое планування роботи - узгодження людських і технологічних компонентів діяльності.
Особливе в нимание в цьому підході приділяється плануванню командної роботи.
Спеціальні компетенції - відображають специфіку конкретної сфери професійної діяльності.
Спіральна кар'єра - кар'єра, що припускає зміну видів діяльності (з переходами і без перехо дів між
робочими місцями різного соціального рангу).
Стабілізаційна (платообразная) кар'єра - кар'єра, при якій особистість зростає до певного рівня і
залишається на ньому тривалий час - більше восьми років.
Стабільна кар'єра - кар'єра, при которо й суб'єкт після навчання відразу ж вступає в професію і незмінно
дотримується цього вибору.
Скляна стеля - штучно створені бар'єри, засновані на забобонах, які не дозволяють кваліфікованим
працівникам, в першу чергу жінкам, просуваючи аться по службі і займати керівні пости в своїх організаціях.
Страх успіху - в ситуаціях суперництва, особливо коли в них задіяні значущі чоловіки, у жінки з'являється
відчуття тривоги (страху), що вона може добитися успіху.
Стрес організує ційний - стрес, що виникає внаслідок негативного впливу на працівника тієї організації, в
якій він працює.
Стрес професійний - стрес, що виникає через причин, пов'язаних з професією, родом або видом
професійної діяльності.
Стрес рабо чий - стрес, що виникає з причин, пов'язаних з роботою: умовами праці, місцем роботи.
Телеробота - вид зайнятості (гнучкого робочого місця), при якому працівники принаймні один робочий
день на тиждень здійснюють трудові обов'язки «на дому», і спользуя для комунікації з організацією факс,
телефон, електронну пошту.
Толерантність - активне ставлення до світу, яке передбачає свідоме визнання прав і свобод іншого,
незалежно від його етнічних, релігійних або гендерних характери стик і безвідносно до його силу чи слабкість.
Управління кар'єрою - комплекс заходів, що проводяться кадровою службою організації з планування,
організації, мотивації і контролю службового зростання працівника, виходячи з його цілей, потреб,
можливостей, здібностей і нахилів, а також виходячи з цілей, потреб й, можливостей і соціально-економічних
умов організації.
Рівень домагань - 1) рівень труднощі, досягнення якого є загальною метою серії майбутніх дій (ідеальна
мета); 2) вибір суб'єктом мети чергового дії, що формується в результ ате переживання успіху чи неуспіху ряду
дій; 3) бажаний рівень самооцінки особистості.
Фасилітація - підвищення швидкості або продуктивності діяльності індивіда внаслідок уявного або
реального присутності іншої людини.
Фемінінність - нормат івние уявлення про соматичних, психологічних і поведінкових властивості,
характерних для жінок.
Феномен взаємної жертви - гендерні відносини, при яких чоловіки заради того, щоб забезпечити сім'ю,
відмовляються від професійної самореалізації, а ж ни, навпаки, працюють заради самореалізації, але не
претендують на високі заробітки.
Фрустрація - психічний стан переживання невдачі, возника ющее при наявності реальних або уявних
непереборних перешкод на шляху до якоїсь мети.
Фундаментальна помилка гендерної атрибуції - схильність жінок приписувати причини своїх успіхів
зовнішніх чинників (наприклад, везінню), а невдач - внутрішнім.
Функциональн ті відхилення кар'єрного процесу - тимчасові затримки в кар'єрному просуванні, істотно не
порушують стратегічної лінії кар'єри).
Цільова (лінійна) кар'єра - кар'єра, при якій співробітник раз і назавжди вибирає професійне простір для з
воего розвитку, планує відповідні етапи свого просування до професійного ідеалу і прагне до його досягнення.
Доцентрова кар'єра - рух до ядра, керівництву ор ганізації, наприклад, запрошення працівника на
недоступні йому раніше в стреч, наради як формального, так і неформального характеру; отримання доступу до
неформальних джерел інформації; довірчі звернення, виконання окремих важливих доручень керівництва.
Цикл управління кар'єрою - це періодично повторювані процедури проектування, розробки і здійснення
цілеспрямованого впливу на кар'єрний цикл працівника.
Екзистенційна кризова ситуація - різновид внутриличностного гендерного конфлікту. Це стан, який виникає,
коли в умовах ж есткого закріплення значимої соціальної ролі за будь-яким підлогою людина не має
можливості її виконання.

Емпатія - розуміння іншої людини шляхом емоційного вчувствования в його переживання.
Я-концепція - відносно стійка, більшою чи мен ьшей ступеня усвідомлена, пережита як неповторна система
уявлень індивіда про самого себе, на підставі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і ставиться до
себе.
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