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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом» 

вивчається відповідно до нормативної частини "Освітньо-

професійної програми підготовки магістра" та затвердженої 
навчальної програми за спеціальністю 7.07010102, 8.07010102 

«Організація перевезень та управління на транспорті 
(автомобільний транспорт)». 

Основною метою викладання дисципліни  є ознайомлення 

студентів з проблемами працевлаштування та шляхами їх 

вирішення, засвоєння ними теоретичних основ і набуття 

практичних навичок при пошуку роботи; оформлення документів 

при працевлаштуванні; ділового спілкування з роботодавцем.. 

В процесі вивчення дисципліни студенти мають набути 

теоретичних знань і практичних навичок щодо працевлаштування 

за фахом. 

Вивчення дисципліни передбачає розв’язання таких завдань:  

 ознайомити студентів ВНЗ з існуючими тривалими 

соціально-економічними трансформаціями на шляху до 

стабільного розвитку в Україні, що породили безліч 

нових і посилили дію давніх соціальних проблем, 

зокрема пов'язаних із зайнятістю; 

 ознайомити студентів ВНЗ з правами входження до 

трудової сфери та основними джерелами інформації про 

вакансії; 
 вивчення сутності, структури, стилю складання, 

реквізитів, вимог до змісту типових ділових паперів та 
документації з кадрових питань; 

 підготовка студента ВНЗ до ефективного спілкування з 
роботодавцем та адаптації в новому колективі.  

Реалізації зазначених вище завдань сприятиме виконання 

студентами спеціальності 7.07010102, 8.07010102 «Організація 

перевезень та управління на транспорті (автомобільний транспорт)» 

заочної форми навчання контрольної роботи з дисципліни 

«Чинники успішного працевлаштування за фахом».  

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб студенти міг 
засвоїти теоретичні основи пошуку роботи та навчитися працювати 

з документацією. 
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 Основна форма роботи для студентів заочної форми навчання – 

самостійне вивчення навчального матеріалу за наведеним 

тематичним планом з використанням рекомендованої літератури. 

При виникненні певних труднощів в процесі підготовки необхідно 

звернутися на кафедру управління транспортною інфраструктурою 

для консультацій. 

Засвоївши навчальний матеріал за  наведеними в розділі 2 

питаннями, студенти виконують контрольної роботи за темою 

«Чинники успішного працевлаштування за фахом». При виконанні 
контрольної роботи необхідно використати підручники, посібники, 

лекційний матеріал, статті фахових журналів, літературу за 

наведеним списком рекомендованої даними методичними 

вказівками. 

Контрольна робота складається із двох частин і оформляється 

згідно з такими вимогами: 

� виконується та подається на кафедру в терміни, що 

передбачені навчальним планом; 

� титульний лист обов'язково має містити назву факультету, 

кафедри, спеціальності та дисципліни, номер залікової 
книжки і варіанту, номер академічної групи, прізвище, ім'я, 

по батькові студента; 
� обов’язково дотримуватись послідовності виконання завдань; 

� відповідь на кожне завдання роботи необхідно розпочинати 

на новій сторінці з формулювання самого завдання та 
наведеної відповіді; 

� робити посилання на літературні джерела, практичний 

матеріал, теоретичні питання супроводжувати схемами, 

графіками, діаграмами.  

Контрольна робота є завершальним етапом вивчення 

дисципліни. Рівень виконання контрольної роботи повинен 

засвідчити засвоєння студентом теоретичних та практичних основ 

дисципліни та вміння користуватися літературними джерелами. 

Теоретичні положення, основні поняття та категорії 
перевіряються викладачем в процесі захисту виконаної контрольної 
роботи. Контрольна робота є обов'язковою частиною навчального 

процесу. Без успішного її виконання та захисту студент не 

допускається до заліку з дисципліни. Правильно складена 
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контрольна робота не повертається студенту, а залишається в архіві 
кафедри. 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД ДИСЦИПЛІНИ  

 

Згідно з робочою програмою до складу дисципліни «Чинники 

успішного працевлаштування за фахом» входять такі теми, що 

утворюють один змістовий модуль: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Головні чинники включення молоді у трудову 

діяльність 

Предмет, мета і базові фахові поняття дисципліни «Чинники 

успішного працевлаштування за фахом». Ситуація на ринку праці. 
Форми безробіття. Спонукальні мотиви діяльності.  
Відповідальність за життєву самореалізацію. 

Тема 2. Шляхи та етапи виходу молоді на ринок праці, 
зокрема пошук місця роботи 

Основні законодавчі акти, що регулюють державну політику 

зайнятості.  Основі джерела отримання інформації про вакансії, 
принципи їх використання в процесі пошуку роботи. Інформаційні 
листи про себе. Принципи визначення професійної придатності та 

процес її формування (складання професіограми). 

Тема 3. Підготовка та оформлення документів при 

працевлаштуванні 
Призначення та структура резюме. Правила оформлення 

успішного резюме. Помилки при складанні резюме. Особливості 
супровідних листів. Документація з кадрово-договірних питань 

(заява, автобіографія, анкета, контракти). 

Тема 4. Основи спілкування з роботодавцем 

Загальна характеристика співбесіди та її призначення. 

Підготовка до співбесіди з роботодавцем. Основні правила 
поведінки спілкування під час співбесіди. Адаптація в новому 

колективі.  
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3. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота передбачає виконання теоретичної і 
практичної частини. Теоретичні питання розкривають сутність і 
зміст дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за 

фахом», законодавство про працю, технологію пошуку роботи. 

Практичні питання демонструють уміння застосовувати на практиці 
набуті знання та працювати з документацією при 

працевлаштуванні.  
Варіант завдання вибирається студентом самостійно:  

 теоретична частина складається з двох питань відповідно до 

завдань пункту 3.1 за прізвищем та ініціалами студента, визначаючи 

за першими двома літерами зміст відповідно першого та другого 

питань. Наприклад, для Шевчука П.І. теоретичне завдання 1 має 
відповідати букві – Ш, теоретичне завдання 2 – Е;  

 практична частина – відповідно до завдань пункту 3.2 та 
особистого індексу варіанту студента (k), величина якого 

визначається сумою двох останніх цифр шифру залікової книжки 

студента. Наприклад, шифр залікової книжки студента 285283, тоді 
індекс варіанту дорівнює: 2111138 =+==+=k . Остаточні 
вихідні дані практичного завдання отримуємо в табл. 3.1за 
величиною індексу варіанту.  

 

3.1.  Завдання до теоретичної частини  

контрольної роботи 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

А. Предмет, мета і базові фахові поняття дисципліни «Чинники 

успішного працевлаштування за фахом». 

Б. Ситуація на ринку праці. 
В. Форми безробіття. 

Г. Спонукальні мотиви діяльності. 
Д. Відповідальність за життєву самореалізацію. 

Е. Етапи пошуку роботи. 

Є. Мережевий маркетинг. 
Ж. Основні законодавчі акти, що регулюють державну 

політику зайнятості. 
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З. Основі джерела отримання інформації про вакансії, 
принципи їх використання в процесі пошуку роботи. 

І. Інформаційні листи про себе. 

Ї. Принципи визначення професійної придатності та процес її 
формування. 

Й. Структура Державної служби зайнятості. 
К. Типи приватних агентств з працевлаштування. 

Л. Структура регіональних центрів зайнятості. 
М. Послуги, які надає Державна служба зайнятості. 
Н. Рекрутингові агентства. 

О. Призначення та структура резюме. 
П. Правила оформлення успішного резюме. 

Р. Помилки при складанні резюме. 

С. Особливості супровідних листів. 

Т. Документація з кадрово-договірних питань (заява, 

автобіографія, анкета, контракти). 

У. Супровідні листи до резюме. 

Ф. Інформаційні листи. 

Х. Загальна характеристика співбесіди та її призначення. 

Ц. Підготовка до співбесіди з роботодавцем. 

Ч. Основні правила поведінки спілкування під час співбесіди. 

Ш. Адаптація в новому колективі. 
Щ. Призначення та зміст трудової книжки. 

Ю. Призначення та зміст контракту. 

Я. Роль профспілок за сучасних умов розвитку України. 

 

3.2. Завдання до практичної частини 

 контрольної роботи 

 

Практична частина контрольної роботи складається з трьох 

завдань, що мають однакову умову та індивідуальний варіант. 
Студенту необхідно вибрати індивідуальні вихідні дані, 
враховуючи отриманий індекс варіанту (сторінка 7). Методичні 
рекомендації до виконання завдань наведені в розділі 4 методичних 

вказівок (сторінка 15). Студент може підготувати інший варіант 
контрольної роботи за реальними виробничими даними, узгодивши 

завдання попередньо з викладачем. 
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Завдання 1. Використовуючи дані таблиці 3.1, скласти 

професіограму. Зразок професіограми  - додаток 1. 

 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані для складання професіограми 

 

Індекс варіанту, 

k 
Професія 

1 менеджер з організації перевезень 

2 логіст 
3 інженер з транспорту 

4 керівник автотранспортного підприємства 

5 автомеханік 

6 диспетчер 

7 митний інспектор 

 

Завдання 2. Скласти резюме та супровідний лист за особистими 

даними за зразками, наведеними в додатках 2 та 3.  

 

Завдання 3. Використовуючи особисті дані, заповнити анкету, 

наведену в додатку 4 та написати автобіографію (додаток 5). 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Завдання 1.  

Система вимог до людини з кожної професії називається 

професіограмою. Професіограма — це спеціальна карта, яка 
містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової 
діяльності по конкретній професії, її окремих вимог і професійно 

важливих якостей, якими повинен володіти працівник. 

Перелік вимог професії до психіки людини та необхідних 

здібностей складає психограму професії. 
Під професійними здібностями розуміють достатньо стійкі 

властивості особистості, які змінюються в процесі діяльності і 
забезпечують її успішність та вдосконалення. 

Професіограма містить: 
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• загальні відомості про професію та її динаміку в зв’язку з 
розвитком науки і техніки, соціальне та економічне значення; 

• виробничу характеристику професії, опис трудового 

процесу (наводяться назви знарядь праці, за допомогою яких 

виконується робота, вказується рівень фізичного і 
психологічного напруження (значне, помірне, незначне), 

робоча поза тощо; 

• санітарно-гігієнічні умови праці з виділенням 

професійних небезпек і переліком фізіологічних умов та 
медичних протипоказань; 

• перелік обсягу знань і умінь, які необхідні для успішної 
професійної діяльності, з виділенням тих, що визначають 

професійну майстерність; 

• характеристику видів і тривалості професійного 

навчання, можливості підвищення кваліфікації; 
• психограму, тобто характеристику психологічних вимог 

професії до людини з виділенням основних і бажаних 

психічних особливостей, а також психофізіологічних 

протипоказань. 

Серед психологічних і психофізіологічних вимог основними є 
такі: 

� типологічні особливості (сила, врівноваженість, рухливість 

нервових процесів); 

� сенсорні якості (гострота зорової, слухової, тактильної 
чутливості); 

� швидкість розпізнавання сигналів; 

� сприймання предметів у статиці і динаміці; 
� увага (концентрація, розподіл, переключення, стійкість); 

� пам’ять (особливості, обсяг); 
� мислення (аналіз, синтез, абстракція); 

� емоційно-вольова сфера (емоційна стійкість, здатність до 

ефективної діяльності в екстремальних умовах тощо); 

� особистісні якості (організованість, здатність до 

співробітництва, комунікативні якості, відповідальність, 

інноваційність і т. ін.). 

Кожна професія ставить різні вимоги до фізичних, 

психофізіологічних та психологічних властивостей людини. Такі 
вимоги називають характеристиками професії. Комплекс 
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психофізіологічних і психологічних характеристик складає 
психограму професії, графічне зображення якої називається 

психологічним профілем професії. У психограмах вимоги професії 
до різних властивостей працівника оцінюються в балах в діапазоні 
від 1 до 5 (від незначної до високої).  

 
Завдання 2.  

Резюме – це документ, в якому коротко викладено особисті, 
освітні та професійні відомості про особу. 

Реквізити документа: 
• Назва виду документа 

• Текст, що містить таку інформацію:  

o Домашня адреса, телефон, e-mail; 

o Прізвище, ім’я, по батькові; 
o Мета написання документа; 

o Особисті дані (дата народження; сімейний стан; 

національність); 

o Відомості про освіту (повне найменування всіх 

навчальних закладів, у яких довелося навчатися; 

ступінь володіння іноземними мовами (при потребі); 
o Відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає 
зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи); 

o Відомості про публікації (якщо потрібно); 

o Інша інформація на вимогу роботодавця. 

• Дата (при потребі) 
• Підпис (при потребі) 

Резюме повинно бути детальним, і, водночас, лаконічним. 

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Для того, щоб 

досягнути успіху, під час складання варто дотримуватись певних 

правил: 

1. Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо. 

2. Намагайтесь вжити якомога більше фахових слів, що 

відповідають посаді, яку ви хочете обійняти. 

3. Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме 
резюме. 

4. Намагайтесь не вживати такі слова, як “я”, “ми”. Замість них 

вживайте на початку речення активні дієслова: організував, 

створив, керував, вивчав, обізнаний з. 
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5. Не надсилайте своєї фотокартки, якщо цього спеціально не 

передбачено. 

6. Не вказуйте розмір заробітної плати й особисті відомості. 
7. Для передруку використовуйте якісний папір стандартного 

розміру. 

8. Якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час 

складання резюме краще зосередитися на великому досвіді 
роботи й набутих навичках. 

Супровідний лист – це короткий документ, який додається до 

резюме шукача. Часто претенденти не розуміють, наскільки 

важливо прикріплювати супровідний лист при пошуку роботи. Це 

не тільки демонстрація вашого знання етикету пошуку роботи, а і 
відмінне доповнення до резюме.  

Супровідний лист служить для подачі інформації, яка не 
увійшла до резюме. Наприклад, через супровідний лист можна 
показати ваші знання ринку і діяльності компанії, в яку ви 

направляєте резюме і супровідний лист, ваше бажання і прагнення 

працювати саме в цій компанії і багато іншого. 

Супровідний лист – це спосіб нагадати роботодавцеві про свої 
сильні сторони. Це як принцип реклами: чим частіше нагадуємо, 

тим краще. 

Структура супровідного листа 

1. Звернення. Якщо ви знайомі з адресатом особисто або вже 
зверталися до нього, зверніться по імені. Або напишіть: 

«Менеджеру з персоналу», «Начальнику відділу кадрів». 

2. Вступний абзац. Містить інформацію про те, як ви дізналися 

про вакансію. Тут також потрібно повідомити мету листа. Важливо, 

щоб інформація цього абзацу зацікавила адресата. 

3. Тіло листа. Містить кілька параграфів. Саме тут потрібно 

розташовувати інформацію, яка може викликати у роботодавця 

найбільшу зацікавленість у вашому працевлаштуванні. Розкажіть, 

чим ви займаєтеся зараз. Приділіть особливу увагу вашим 

професійним якостям і навичкам. Поясніть, чому ви пишете саме в 

цю компанію і претендуєте на цю позицію. Аргументуйте вашу 

зацікавленість у роботі в даній компанії. 
4. Завершальний абзац. Ще раз демонструє вашу націленість на 

результат і зацікавленість у роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

 

5. Підпис. Використовуйте нейтральні вирази, наприклад, «З 

повагою» або «З найкращими побажаннями». Не забудьте 
поставити підпис. 

6. Додаток. Містить перерахування документів, які додаються до листа. 
Написання супровідного листа може в рази поліпшити шанси 

претендента роботи отримати запрошення на співбесіду.  

 

Завдання 3.  

Основні правила заповнення анкети: 

1. Для початку: ніколи не відмовляйтеся заповнювати анкету. 

Багато претендентів посилаються на те, що у них є резюме і цього 

достатньо. Повідомте, що у вас є резюме і ви його підколете до 

анкети. Якщо анкета не знадобиться – вас повідомлять. 

2. Уважно прогляньте всю анкету перед тим, як заповнювати. 

Іноді розташовані на початку запитання повторюються в іншому 

формулюванні наприкінці анкети. Це робиться навмисно для того, 

щоб уникнути спотворення кандидатом інформації про себе. 

3. Якщо у вас поганий почерк – пишіть повільніше, але якомога 
розбірливіше. Фахівець відділу персоналу не розбиратиме ваш 

почерк, і при великій кількості поданих анкет нерозбірливі просто 

викинуть у кошик для сміття. 

4. Зверніть увагу на графу «місця роботи», а саме, про що саме 
вас просять: вказати місця роботи, починаючи з останнього чи з 
першого. Це важливо. Отож завжди беріть із собою трудову 

книжку: якщо необхідно вказати день-місяць-рік, то не можна 
писати «приблизно». 

5. Якщо вашим працедавцем фактично був ІП (індивідуальний 

підприємець), але такий, що працює під торговельною маркою, то 

вкажіть спочатку саме торговельну марку (можливо, багатьом 

відому), а вже потім юридичну назву (ту, яка у трудовій книжці). Те 
ж саме стосується, до речі, і ТОВ, якщо юридичне і фірменне 
найменування не збігаються. 

6. При заповненні вищезгаданої рубрики вам, можливо, 

знадобляться адреси (юридичні та фактичні), а також телефони 

відповідних організацій (роботодавцеві це необхідно для отримання 

рекомендацій і перевірки наданої вами інформації). Тож завжди 

беріть ці дані з собою. 
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7. Заповнюйте всі поля анкети. Перш ніж пропустити графу або 

поставити в ній прочерк, подумайте, що можна написати. 

Незаповнена анкета свідчить про ваше принципове ставлення до 

роботи. Як заповнили анкету, так і працювати будете. 

8. Якщо в анкеті необхідно висловити свою думку, побажання, 

пропозиції – пишіть чітко і конкретно. Якщо є можливість – тезами. 

Уникайте «води». 

9. В анкетах може бути маса запитань, на які вам доведеться 

давати відповіді. Як правило, це запитання про ваші захоплення, 

про досягнення і невдачі, про ваші плани на майбутнє. Наперед 

продумайте відповіді на них. Це дозволить все правильно написати 

і написати саме те, що потрібно. Наприклад, якщо ігнорувати графу 

«хобі», ви покажете фахівцеві відділу персоналу свою замкнутість, 

оскільки вважається, що наявність хобі характеризує людину як 

різнобічну особистість. 

10. Рівень заробітної плати в оголошенні іноді не вказується, і 
вас не повідомляють про це, коли ви прийшли до офісу. Вас самих 

просять вказати очікуваний рівень заробітної плати. Щоб не 
продешевити і не написати астрономічну суму, дізнайтеся, скільки 

ви «коштуєте», заздалегідь. Порівняйте ваші очікування з 
пропозиціями інших компаній (часто в Інтернеті вказують розмір 

оплати), перегляньте огляди зарплат на сайтах із працевлаштування 

і зазначте свою «ціну» в анкеті. Як правило, це договірний пункт, і 
якщо ви вкажете менше чи більше, роботодавець з вами 

домовлятиметься у процесі співбесіди. Будь-яка вказана вами сума 
має бути обґрунтованою. 

11. Якщо в анкеті вас просять проранжувати які-небудь 

показники за важливістю, зверніть увагу на те, яка цифра є 

найвищою оцінкою, а яка - найнижчою. Якщо вища для працедавця 

– 1, а ви вказали 10, вас, можливо, і зрозуміють, але це свідчитиме 
про неуважність пошукача. 

Автобіографія - документ з незначним рівнем стандартизації, 
тому основні вимоги до його написання полягають насамперед у 

вичерпності потрібних відомостей і в лаконізмі викладу. 

В автобіографії обов'язково вказуються: 

1) прізвище, ім'я, по батькові; 
2) дата народження; 

3) місце народження; 
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4) громадянство; 

5) відомості про навчання (повне найменування всіх 

навчальних закладів, в яких довелося навчатися); 

6) відомості про трудову діяльність (коротко у хронологічній 

послідовності перелік місць праці та посад); 

7) відомості про громадську роботу (всі її види); 

8) короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, 

дружина, діти). 

Зверніть увагу, що назву документа (Автобіографія) пишуть 

посередині рядка, трохи нижче верхнього поля. Кожне нове 
повідомлення має починатися з абзацу. 

Усі дати пишуть за таким зразком: 18 червня 1998 року, у 

лютому 1998 року, протягом 1997/98 навчального року та ін. 

Дату написання ставлять ліворуч під текстом, підпис автора - 

праворуч. Аналізуючи мовні засоби і прийоми творення тексту 

автобіографії, зверніть увагу на складні випадки використання 

числівників у ділових паперах. 
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2. Закон України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012 

року. 

3. Кодекс законів про працю України зі змінами і 
доповненнями від 16.10.2012 року (КЗпП). 

4. Зубков М. Г. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. 
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2-е вид./ О.Г.Кірічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк, К.В. 

Дубич. – К.: Центр навч. літ., 2005. –216 с. 

8. Лисенко. Л.І. Ринок праці. Техніка пошуку роботи: навч. 

посіб. / Л.І. Лисенко. – К.: ВД ”Професіонал”, 2004. –320 с. 

9. Погиба Л.Г. Складання ділових паперів: Практикум: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закладів. / Л.Г. Погиба, Т.О. 

Грибінченко, М.П. Баган. – К.: Либідь, 2002. –240 с. 
10. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: навч. 

посіб. – 5-те вид., стереот./ Н.Я. Потелло. – К.: МАУП, 2002. 

– 256 с. 

11. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової 
людини: короткий словник бізнесмена./ О. М. Сліпушко. – 

К.: Либідь, 1999. – 199 с. 

12. Шинкаренко В.Г. Статистика автомобільного транспорту/ 
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1989. –191 с. 
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18. http://www.library.snu.edu.ua/  – Наукова бібліотека 
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Додаток 1 

 

Зразок професіограми 

Керівник 

 

 

Найменування професії 
Домінуючий спосіб 

мислення 

Галузь базових знань № 1 і 
їхній рівень 

Галузь базових знань № 2 і 
їхній рівень 

Міжособистісна взаємодія 

Домінуючий інтерес 
Додатковий інтерес 
Умови роботи 

 

керівник 

адаптація - координація 

економіка, математика, рівень 3, 

високий (теоретичний)  

маркетинг, менеджмент, рівень 2, 

середній (практичне використання 

знань)  

часто за типом "разом"  

підприємницький 

соціальний 

у приміщенні, мобільний 

Домінуючі види діяльності:  
� аналіз стану колективу, розуміння мотивів поводження своїх 

підлеглих, орієнтація в конфліктних ситуаціях;  

� збір і аналіз потрібної інформації, оцінка, порівняння і її 
засвоєння; 

� постановка цілей і задач, планування, підготовка і прийняття 

рішень;  

� доведення задач до виконавців, мобілізація і стимуляція 

виконавців; 

� контроль і оцінка результатів;  

� проведення переговорів.  

 

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної 
діяльності: 
 

Здібності: 
� гарні організаторські здібності (в основі лежать такі якості, як 

тверда воля, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, творчий 

підхід і ін.); 

� здатність керувати;  
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� здатність виявляти якості лідера в спілкуванні з підлеглими;  

� комунікативні здібності (уміння входити в контакт, 
налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і 
невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.);  

� здатність керувати собою (здатність до саморегуляції в 

процесі самоврядування і рефлексії); 
� уміння виявляти ділові якості підприємця: ставити 

перспективні цілі, використовувати сприятливі можливості, вчасно 

змінювати організаційну структуру підприємства);  

� добре розвинуті аналітичні здібності (уміння одержувати й 

обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і 
засвоювати її); 

� здатність до абстрагування;  

� високий рівень понятійного мислення.  

 

Особистісні якості, інтереси і схильності: 
 ерудованість, енергійність;  

 зовнішня привабливість (охайність, елегантність, гарні 
манери, вихованість, чітка, ясна і жива мова);  

 впевненість у собі, прийнятих рішеннях;  

 цілеспрямованість (пріоритет мотивів організаторської 
діяльності); 

 тактовність (здатність виявляти почуття міри і знаходити 

найкращу форму взаємин);  

 дієвість (уміння потягнути за собою людей, активізувати їхню 

діяльність, знайти найкращі засоби емоційно-вольових впливів і 
правильно вибрати момент їхнього застосування);  

 вимогливість;  

 гнучкість (здатність гнучко реагувати на різні зміни в 

управлінських ситуаціях);  

 креативність (уміння творчо підходити до рішення 

управлінських задач, схильність до імпровізації);  
 наявність розвинутої інтуїції;  
 прагнення до постійного особистісного росту;  

 наявність почуття гумору (позитивний вплив на 

психологічний клімат у групі).  
 

Якості, що перешкоджають ефективності професійної 
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діяльності: 
- низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і
комунікативних здібностей;  

- непевність у собі, нерішучість; 

- неорганізованість, недисциплінованість, безініціативність; 

- безпринципність, відсутність почуття боргу; неврівноваженість, 

безтактність; 

- відсталість, ригідність (невміння, небажання змінюватися, 

змінювати поводження під впливом навколишнього 

середовища); 

- схильність перекладати відповідальність на інших. 

 

Галузі застосування професійних знань: 
·   державне і муніципальне керування;  

·   промисловість;  

·   туристичні компанії;  
·   транспортні підприємства;  

·   брокерські фірми;  

·   рекламні агентства.  

 

Історія професії 
Наприкінці XIX - початку XX століть промисловість вступила в 

епоху масового виробництва, і задачі керування підприємствами 

різко ускладнилися. Старі способи керування все частіше 
демонстрували свою неефективність. Усвідомлення об'єктивної 
потреби в нових формах і методах керування привело до 

зародження науки керування. 

Із самого початку ця наука прагнула відповісти на одне головне 

питання: "Як зробити керування ефективним?" 

Перша теорія "наукового керування" булла розроблена на початку 

XX століття Ф. Тейлором. Основні задачі керування Тейлор бачив у 

тому, щоб: 

·   розділити рівномірно роботу між виконавцями відповідно до 

їхніх здібностей; 

·   чітко визначити завдання; 

·   визначити раціональні технології роботи, навчити працівників 

і домогтися, щоб кожен їх використовував і не працював "с
прохладцей";  
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·   матеріально заохочувати за виконання завдань і одночасно 

установити систему штрафів за непродуктивну роботу, 

застосовуючи їх неупереджено і справедливо. 

Тому найважливішими елементами в механізмі науково 

організованого керування Ф. Тейлор вважав чітко поставлені 
завдання і премії. 

У першій третині XX століття починають формуватися різні 
підходи до розуміння процесу керування. Серед них можна 
виділити наступні: 

·   поведінковий підхід, у центрі якого розташовані людські 
відносини і насамперед неформальна структура організації (Е. 

Мейо);  

·   системний підхід, у центрі уваги якого виявляється процес 
прийняття рішень. Завдання полягає в тому, щоб на кожному рівні 
організації приймалися рішення, що відповідають її інтересам і 
скоординовані між собою; 

·   ситуаційний підхід досліджує, які моделі керування й у яких 

умовах зовнішнього середовища виявляються найбільш 

ефективними. Такий підхід розглядає керування як цілісний процес 
реалізації управлінських функцій: планування, організація, 

мотивація, керівництво, координація, комунікація, контроль, 

прийняття рішень, аналіз, оцінка, підбор кадрів та ін. 

Сьогодні керування – це складний процес, що вимагає знань 

політекономії, права, спеціальних наук, філософії, педагогіки, 

психології й інших наук.  

 

Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом 

особистості  
(підприємницький і соціальний):  

·   аналітик кредиту;  

·   керуючий рекламним агентством; 

·   перекладач; 

·   керуючий офісом, голова адміністрації (будь-яка галузь). 

Професію керівника можна одержати у вищих навчальних закладах. 
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Додаток 2 
Приклад оформлення резюме 

РЕЗЮМЕ 

Кулик Вікторія Юріївна 

Київ, вул. Космонавтів, буд. 15 

Телефон: 568-68-68 

e-mail: vika@ukr.net 

Д. н. 22.09.1981р. 

МЕТА 

заміщення вакантної посади головного бухгалтера. 

ОСВІТА 

• У 1976 році закінчила Луцьку середню школу № 38 

• 1980 завершила навчання в Львівському технікумі автоматики і 
телемеханіки за спеціальністю "автоматичний електрозв’язок". 

• У 1991 році успішно закінчила навчання в Національному 

університеті водного господарства та природокористування. 

• У 1994 році закінчила курси за спеціальністю "бухгалтерський облік і 
аудит". 

• У 2003 році здобула другу вищу освіту в Львівському національному 

університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті. 
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

• У 1980-1994 рр., працювала інженером в науково-дослідному 

інституті. 
• У 1994-1996 рр. – бухгалтер відділу освіти обласної адміністрації  у 

м.Львові. 
• У 1996-1997 рр. – провідний спеціаліст Фонду комунального майна 

м.Львова. 

• У 1997- 2003рр. – головний бухгалтер ПП "Інтерлайн". 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Беру активну участь у громадсько-політичному житті міста. Член 

Всеукраїнського Товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка. 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 
Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та 

аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вмію аналізувати та 

логічно мислити. Шкідливих звичок не маю.  

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ 
• Володію німецькою та російською мовами, вивчаю англійську мову. 

Рідна мова – українська. 

• Практичний досвід роботи з комп’ютером. 

• Автор 2-х друкованих у фахових виданнях України наукових праць. 

• Маю права водія та досвід керування автомобілем. 
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Додаток 3 

 

Приклад супровідного листа 

Керівникові департаменту 

по роботі з персоналом 

банку «Фінанси та 

кредит» 

Ковригіну А.Б. 

Щодо вакансії 
провідного фахівця відділу бізнесу 

 

Шановний Антоне Борисовичу! 

 

З сайту www.bank/ukr.biz дізнався про вакантну посаду 

провідного фахівця відділу бізнесу в банку  «Фінанси та кредит». 

Оскільки я проходив у цьому банку стажування  у відділі 
кредитування (01.04.12.-30.04.12.), то вже знайомий зі структурою 

установи, основними напрямами роботи та банківськими продуктами, 

які він пропонує. За результатами стажування отримав схвальний відгук 

від керівника відділу кредитування Марченко В.В.  

У червні 2012 року закінчив Дніпропетровську державну 

фінансову академію - єдиний у регіоні спеціалізований навчальний 

заклад ІV рівня акредитації, що готує фахівців економічних 

напрямів за поглибленою програмою. Отримав кваліфікацію 

«магістр» за спеціальністю «Фінанси і кредит» (спеціалізація 

«Фінансовий менеджмент»).  Більш детальна інформація міститься у 

резюме, що додається.  

Вдячний Вам за увагу до мого листа. Сподіваюся на 
подальшу плідну співпрацю. 

 

Додаток на 1 арк. 

З повагою  

 

Петренко М. І.                                                                      Підпис 
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Додаток 4 
 

Зразок анкети при прийомі на роботу 

 

1. Посада, на яку ви претендуєте:___________________________  

2. Загальні відомості:  
• Прізвище, ім'я, по батькові __________ 

• Дата й місце народження ___________ 

• Паспорт: серія ____ № _______ виданий______________________ 

• дата видачі____________________________________ 

• Адреса по прописці ____________________________ 

• Адреса фактична_______________________________ 

• Сімейний стан_________________________________ 

• Склад сім'ї  ____________________________________ 

3. Навички роботи на комп'ютері (потрібне підкреслити): 

Немає / Знання основ / Користувач / Програмування 

Комп'ютерні програми, якими ви володієте 

_________________________________________________________ 

4. Наявність прав водія (перелічити категорії) ______________________  

5. Трудовий досвід (перелічити три останніх місця роботи у зворотному 

порядку) 

• Організація ____________________________  

Період роботи____________________________ 

Посада _____________________________ 

ПІБ керівника і його телефон _____________ 

• Організація __________________________  

Період роботи _____________________________ 

Посада _____________________________  

ПІБ керівника і його телефон ____________ 

• Організація __________________________  

Період роботи _____________________________ 

Посада _____________________________  

ПІБ керівника і його телефон ____________ 

6. Бажана зарплата ______________________  

7. Коли готові приступити до роботи ______________________________  

8. Негативні риси вашого характеру _____________________________  

9. Позитивні риси вашого характеру ____________________________  

10. Шкідливі звички ______________________________________________  

 

Підпис __________ Дата заповнення______________ 
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Додаток 5 
 

Автобіографія 

  

Я, Ващенко Іван Васильович, народився третього листопада 1966 

року в місті Сватове Луганської області, в сім'ї працівників сільського 

господарства. Мати, Ващенко Олена Миколаївна, 1931 року 

народження, батько, Ващенко Петро Леонідович, 1935 року 

народження. 

Після закінчення школи  у м. Сватове в 1981році, вступив до 

Лисичанського педагогічного училища, на трудове відділення, за 
фахом вчитель праці і креслення. У 1985 році закінчив даний 

навчальний заклад, і отримав диплом вчителя праці і креслення 

загальноосвітньої школи. У цьому ж році за розподілом був прийнятий 

на роботу вчителем в школу №26 за отриманою спеціальністю, в місті 
Красний Луч Луганської області. 

З 1985 по 1987 рік, служба у рядах Радянської Армії. 
Після служби в армії продовжив роботу вчителем в м. Сватове СШ 

№2, викладав математику, фізику, алгебру, геометрію, анатомію, 

фізкультуру в 4 – 9 класах. 

У літній час, під час відпустки, працював комбайнером на 

зернозбиральних комбайнах в КСП району, м. Сватове. Всього стаж 

комбайнера 11 років. У 1995 році поступив на роботу в КСП 

механізатором широкого профілю, працював на колісних тракторах, на 

силосному комбайні та іншій техніці. 
У 1998 році перейшов працювати теслярем, пропрацювавши пів 

року, був призначений і працював виконробом в КСП. 

У 2002 році був запрошений на роботу в Сватове СШ № 2 

системним адміністратором, в 2006 році залишив цю роботу. 

В даний час працюю продавцем-консультантом з продажу 

комп'ютерної техніки в магазині «Мегабіт» міста Сватове. Також 

виконую обов'язки ремонтника-налагоджувальника, з обслуговування і 
ремонту офісної техніки. 

  

   

Дата                                                                                                       

                                      Підпис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


