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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «КАР’ЄРА»
ТА «КАР’ЄРНІ СТРАТЕГІЇ» В РОБОТАХ ЗАРУБІЖНИХ
і ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІОЛОГІВ
Постійний розвиток суспільства та технологій спонукає особистість до постійного саморозвитку. У працях соціологів процес саморозвитку особистості, який
сприяє її просуванню професійними сходами, визначається як «кар’єра». Метою цієї
статті є визначення концептуального змісту понять «кар’єра» та «кар’єрні стратегії» на основі визначень, запропонованих дослідниками різних епох.
Ключові слова: кар’єра, кар’єрні стратегії, кар’єрне просування, моделі кар’єрних
стратегій.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток суспільства, який характеризується високими темпами розвитку, вимагає якісної підготовки висококваліфікованих фахівців у всіх сферах людської діяльності. Перед системою освіти постає завдання якісної підготовки висококваліфікованих
фахівців, які заразом є всебічно розвиненими, високо адаптивними та цілеспрямованими особистостями. Питання становлення та розвитку кар’єри
для сучасної молоді є пріоритетним, тому чимало часу вони присвячують
удосконаленню власних професійних якостей та особистісних рис. Запити
сучасних працедавців орієнтовані на висококваліфікованих фахівців, які не
просто мають необхідний рівень теоретичних знань та сформованої професійної компетентності, а й виявляють особистісну зацікавленість власною
професією та своїм майбутнім у професійній сфері, виявляють інтерес до
кар’єри [1; 2]. Поняття «кар’єра» сучасні вчені характеризують як складне
соціально-психологічне явище, до складу якого входять усі сфери життєдіяльності людини, процеси особистісного та професійного зростання
суб’єкта, що зумовлюють її повний всебічний розвиток. Якщо розглядати
поняття «кар’єра» в межах соціологічного дискурсу, то саме собою воно
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є відносно новим, але його концептуальний зміст та проблема кар’єрного
розвитку для соціологів не є новою, адже вона має прямий зв’язок із поняттям «праця» [1, с. 72–73].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному світі кар’єра
є об’єктом дослідження різних галузей. Так, наприклад, Н. Ю. Альшевська [3],
В. С. Біскуп [4] – вітчизняні соціологи, які вивчають кар’єру в напрямі соціології, розглядаючи її як соціальний феномен, досліджуючи її характерні ознаки
та фактори впливу на неї. Роботи О. В. Біклої [1], В. Ф. Капіци, О. І. Орлової [2],
В. В. Овсяннікової [5], В. Л. Погрібної [6], В. С. Савельєвої, О. Л. Єськова [7],
К. С. Чучиліна [8] присвячено соціально-психологічним основам розвитку
кар’єри працівника на підприємстві, визначенню цінностей, які є значущими
для кар’єри персоналу підприємств. М. П. Лукашевич [9], О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук [10], М. В. Туленков [11], А. В. Шегда [12] розглядають
кар’єру в аспекті організаційно-економічної або соціально-економічної поведінки.
Російські дослідники розглядають кар’єру в напрямі визначення
кар’єрних цілей – А. Я. Кібанов та О. В. Каштанова [13], досліджують механізми кар’єрного росту – А. Г. Маклаков [14], Г. І. Корчагіна та О. В. Макарова [15], аналізують поняття «кар’єра» в ракурсі психології, визначають
фактори, які сприяють успішному розвитку індивідуальної кар’єри, –
М. В. Сафонова [16], а стратегії становлення молодих спеціалістів визначає
О. М. Бавикіна [17].
У закордонному науковому дискурсі також чимало уваги приділено
кар’єрній тематиці. Психологічну модель вибору кар’єри розглядає З. Фройд,
У. Мозер, А. Маслоу, Е. Рое, Е. Шпрангер, Е. Гінцберг, У. Джейд, Д. С’юпер
розробляють теорію походження професійних інтересів, досліджують та описують теорію її розвитку. Дж. Голланд, Д. Вінтер, Д. Макклеланд висувають
теорію вибору кар’єри та описують теорію мотивації кар’єри. С. Джанер’ян,
Д. С’юпер визначають особливості становлення та розвитку особистості в ході
кар’єрного зростання. Е. Зеєр, Є. Молл розкривають особливості взаємозв’язку
професійного та особистісного розвитку. Кар’єрний шлях осмислюють Д. Браун, Л. Ісааксон, Г. Картер, Дж. Свенсон, Н. Фуад, Дж. Хедж [18–20]. Стратегія
досягнення кар’єрного успіху знаходиться у центрі уваги С. Брейді, Дж. Бреннан, С. Даунінг, Ф. Лебо, Л. Тейлор [21–23]. Через те, що поняття «кар’єра»
та «кар’єрна стратегія» не мають однозначного трактування, актуальності
набуває питання визначення концептуального змісту цих понять на основі
літературного огляду праць як вітчизняних, так і закордонних науковців [24].
Мета дослідження – дослідити концептуальний зміст понять «кар’єра»
та «кар’єрна стратегія».
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Виклад основного матеріалу. Говорячи про теорію кар’єри, варто розпочати з її витоків. Уперше термін «кар’єра» вводить у термінологічну базу
Ф. Парсонс – американський просвітитель і реформатор ХІХ – поч. ХХ ст.
Професію він характеризує як інструмент, який допомагає особистості здійснити вибір майбутнього виду діяльності та напряму професійного зростання
кар’єрними сходами. Дослідник ототожнює ці поняття [25]. Д. С’юпер – представник одного із напрямів теорії професійної діяльності – запропонував
більш широке концептуальне визначення поняття «кар’єра». До змісту поняття «професійна діяльність» він додав допрофесійну та післяпрофесійну
активність людини, яка спрямована на досягнення високого рівня майстерності, тому є не менш важливою в інших життєвих виявах особистості. Визначення Д. С’юпера має наступну форму: «кар’єра – послідовність головних
позицій, які займає людина протягом свого передпрофесійного, професійного, післяпрофесійного життя, разом із ролями, які безпосередньо пов’язані
з працею – студент, працівник, пенсіонер, та ролями, зв’язок яких із працею
є опосередкованим – сім’янин та громадянин» [26, с. 143]. Такі дослідники,
як М. В. Атрур, Д. Т. Холл, Б. С. Лоуренс, пропонують більш стисле, порівнюючи з Д. С’юпером, визначення кар’єри, характеризуючи її як «послідовність
трудового досвіду людини у часі» [27]. Наукова література ХХ ст. містить
чимало підходів до поняття «кар’єра», але узагальнюючи їх зміст можемо
сказати, що кар’єра – це форма самореалізації особистості, а праця – засіб
формування самооцінки [28, с. 6]. У теорії К. МакДеніелса поняття «кар’єра»
характеризується як стиль життя, який включає послідовну зміну професійної діяльності та всіх інших видів діяльності у вільний час упродовж всього
життя [29, с. 32].
У кінці ХХ ст. чимало дослідників присвячують свої роботи поняттю
«кар’єра» і спрямовані на формування єдиного визначення, яке дозволило б
відобразити його концептуальну суть, тому популярності набувають і визначення, запропоновані російськими дослідниками. Відповідно до змістовної наповнюваності, запропонованої А. К. Марковою, поняття «кар’єра» розглядається
як професійне просування (від професійного самовизначення до практичного
набуття професійних навичок і т. п.) або як просування кар’єрними сходами
(прагнення до певного соціального статусу в професійній діяльності, обіймання
певної посади) [30, с. 123]. І. Д. Ладанов, даючи визначення поняття «кар’єра»,
акцентує увагу на тому, що сама людина оцінює успіх власної кар’єри «за рахунок суб’єктивно свідомих суджень про своє трудове майбутнє, шляхів самовираження, які людина прагне використовувати у власній професійній діяльності,
власної свідомої позиції та поведінки, пов’язаної із набутим трудовим досвідом і результатами впродовж всієї трудової діяльності» [31]. М. С. Пряжніков
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розглядає кар’єру як успіх у будь-якій діяльності, але кар’єризм визначає як
негативний показник кар’єри [32, с. 7]. Ф. Р. Філіппов зазначає, що кар’єра – це
«…просування людини по сходинках виробничої, соціальної, адміністративної
або іншої ієрархії» [33, с. 262]. Узагальнюючи всі перераховані визначення
терміна «кар’єра», можемо визначити його концептуальний зміст як відображення процесу професійного просування особистості, зумовленого бажанням
розвиватися та самовдосконалюватися у напрямі визначеної професійної діяльності, досягати успіху в певній сфері. Концептуальна наповнюваність поняття
«кар’єра» не може бути однозначною, оскільки це поняття використовується
не лише для характеристики процесу професійного становлення та зростання,
воно переплітається з усіма сферами людського життя.
Наприкінці ХХ ст. окремо формується напрям, відповідно до якого поняття «кар’єра» трактується як процес, а не результат. Концептуальний зміст
такого підходу можна виразити коротким висловом: «життя – це кар’єра» та
більш широким його змістовним наповненням: «життя – не робота, це велика кар’єра» [34]. Відповідно до цього концептуального наповнення кар’єра
тісно переплітається з усіма складовими людського життя. Прихильники
такого підходу – А. Коллін й А. Уоттс – описують кар’єру як суб’єктивну
конструкцію однієї конкретної особистості. Е. Герр наголошує на тому,
що кар’єру створює особистість, аж ніяк не робота або здобута професія.
Дж. Ленц, Дж. Семпсон і Р. Петерсон акцентують увагу на процесуальному
й особистісному характері кар’єри, вказуючи на те, що час, у межах якого
відбувається формування кар’єри, – в рамках осяжного [24]. М. Савицкас
характеризує кар’єру як відображення професійної поведінки, а не навпаки.
Відображення професійної поведінки може концентруватися, з одного боку,
власне на професії (об’єктивна кар’єра), з другого боку – на її основному
змісті (суб’єктивна кар’єра) [28].
На Заході формується і розвивається своя теорія концептуального змісту
поняття «кар’єра», відповідно до якої кар’єра є лінійною траєкторією руху
у вертикальному напрямі професійного зростання, залежно від того, як людина
виконує свої посадові обов’язки та основну роботу, визначену її основним
видом діяльності. Головним напрямом, у якому це поняття використовується,
є трудова діяльність, яка є результатом роботи в рамках певної формальної
організації [35, с. 312–315]. Кар’єрний розвиток сприймається як послідовне
зростання «відповідальності, статусу і влади», зумовлене професійним просуванням кар’єрними сходами завдяки набутому індивідуальному досвіду.
З огляду на західну концепцію поняття «кар’єра» стає зрозумілим, що
основний акцент, не дивлячись на науковий підхід, робиться на доступності
цього поняття, його простоті, чіткості. Ідеї Р. Еріксона, Дж. Голдторпа, Р. Бріна,
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К. Стовела базуються на тому, що концептуальний зміст поняття «кар’єра»
необхідно розглядати з точки зору мікросоціальних змін, процесів, які протікають у макросередовищі. До таких процесів та явищ можна віднести соціальну стратифікацію та соціальну мобільність. У цьому аспекті кар’єра – це
спрямований, закономірний рух індивіда соціальними сходами, що ґрунтується
на результатах його трудової діяльності. Такий підхід дозволяє закласти в поняття «кар’єра» явище імпульсного, вертикального руху не лише у межах
конкретної організації, а й соціальної ієрархії загалом [7].
К. В. Ковалевська на основі проведеного дослідження змістовного та
концептуального наповнення поняття «кар’єра» узагальнила, що [36, с. 7]:
кар’єра безпосередньо пов’язана із соціальною активністю людини, з її індивідуальністю; кар’єра залежить від соціальної мобільності особи; незалежно
від типу ієрархії (адміністративна, соціальна, майнова, виробнича тощо) завжди присутня кар’єра; кар’єра враховує всі можливі досягнення в усіх сферах людської діяльності, в широкому її діапазоні; абсолютно всі розглянуті
визначення і концептуальні компоненти поняття «кар’єра» відображають
ознаку успіху, наприклад «успішне просування кар’єрними сходами»; кар’єру
необхідно розглядати і як процес, і як результат процесу, адже обидві точки
зору є відображенням узгодження потреб індивіда з інтересами суспільства.
Коли справа доходить до процесу кар’єрного зростання, на першому місці
у людини стоять особисті мотиви, життєві цінності, переконання та інші, не
менш значимі, фактори, якими вона керується під час побудови кар’єри [37,
с. 428–435]. Зважаючи на власні переконання, людина формує певну модель
поведінки на ринку праці, яка і стає основною в її «кар’єрній стратегії».
Нині визначають три основні підходи до інтерпретації моделей і стратегій
кар’єрного зростання: 1) процесуальний підхід, що ґрунтується на визначенні
кар’єрного зростання як послідовного, чітко організованого процесу поступової зміни посад, які людина обіймає в результаті власної трудової діяльності;
2) змістовий підхід, за якого кар’єрна стратегія визначається змістовим наповненням кар’єри та кар’єрного розвитку; 3) особистісний підхід, який формується на основі особистісного спрямування з урахуванням індивідуальних
якостей конкретного індивіда [36].
На думку російських дослідників Ю. А. Акуніної та О. В. Ваніної, поняття
«кар’єрна стратегія» є відображенням життєвої позиції особистості, рівня її
активності, що залежить від самобутності і зрілості характеру (з одного боку –
життя, яке залежить від обставин, стереотипне виконання соціальних ролей,
з другого боку – життєтворчість, моделювання суб’єктом конкретних форм
соціальної поведінки і професійної діяльності відповідно до мотиваційноціннісних установок) [38, с. 130].
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У своїх дослідженнях В. К. Боткова визначає процес формування кар’єрної
стратегії як: свідомий вибір особистості виду професійної діяльності, пріоритетної спеціалізації; визначення головних цілей, завдань, етапів кар’єрного
шляху; вибір технологій досягнення визначених цілей на основі індивідуальних,
статусних, соціальних і вікових можливостей; організацію способів кар’єрного
зростання на основі оптимального застосування просуваючих стратегій та послаблення дії будь-яких інших факторів стримування та гальмування [36, с. 122].
Т. Х. Невструєва та Т. Г. Гнєдіна характеризують поняття «кар’єрна стратегія» як життєвий план розвитку професійних і особистісних якостей індивіда
з метою побудови успішної кар’єри. Говорячи про кар’єрне становлення та
зростання, виділяють трикомпонентну структуру кар’єри, що є основою її концептуального змісту, з огляду на це кар’єрна стратегія включає в себе: 1) цілі,
завдання, мотиви, прагнення, цінності, визначені індивідом; 2) процесуальні
підходи, які індивід визначає самостійно та виявляє їх у власній поведінці;
3) досягнення бажаного результату, відображенням якого є професійна діяльність, компетентність та індивідуальні досягнення конкретної особистості [39].
Соціологи всього світу використовують різні підходи для класифікації
процесу кар’єрного зростання на основі конкретної кар’єрної стратегії, але
найбільш популярною є класифікація, запропонована Е. Шейном у 1996 р.
Саме він використовує концептуальну суть поняття «кар’єрна стратегія» та
пропонує вісім можливих траєкторій кар’єрного просування:
1) професійна компетентність – траєкторія, яка визначається людиною на
основі прагнення проявити свої здібності та таланти в певній галузі (у наукових дослідженнях, технічному проектуванні, фінансовому аналізі тощо), на
рівні, де вони будуть визнані оточуючими;
2) менеджмент – стратегія, яка базується на прагненні особистості зайняти управлінську посаду, що дає можливість управління організацією,
іншими людьми, об’єднувати їх для досягнення спільної мети та нести відповідальність за кінцевий результат діяльності всієї організації і кожного її
члена окремо;
3) автономність або незалежність – стратегія кар’єрного просування,
яка пов’язана із прагненням особистості не бути обтяженою правилами, обмеженнями;
4) стабільність – кар’єрне просування, яке базується на безпеці і стабільності, тому розвиток кар’єри відбувається послідовно та закономірно без
можливості вияву ризиків. На стабільність кар’єрного просування впливають
два основних показники – стабільність місця проживання та стабільність місця
роботи;
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5) служіння – стратегія кар’єрного просування, що базується на прагненні
індивіда служити суспільству, робити добрі справи та допомагати людству;
6) виклик – стратегія кар’єрного просування, що базується на конкуренції,
прагненні перемагати інших на шляху до заданої мети, подоланні перешкод,
вирішенні різних видів завдань, які виникають на кар’єрному шляху;
7) підприємництво – прагнення людини до самостійного цілеспрямованого зростання завдяки подоланню проблем та ризиків за умови ведення
самостійного бізнесу, окремої власної справи;
8) інтеграція стилів життя – це стратегія, що передбачає свідоме ставлення
до кар’єри як до одного із ключових компонентів власного життя, але разом
із тим прагнення врівноважувати сім’ю та сімейні інтереси з особистими потребами та захопленнями. Інтеграція стилів життя [40].
Зважаючи на запропоновані визначення поняття «кар’єрні стратегії», принцип класифікації моделей кар’єрного просування, концептуальний зміст досліджуваного поняття можна узагальнити як прагнення індивіда бути визнаним
оточуючими, бажання займати лідерську позицію та відповідати за себе, своїх
підлеглих або бути незалежним і вільним у власних діях, мати стабільне підґрунтя або прагнути допомагати іншим, долати перешкоди на кар’єрному шляху чи
мати власну справу, а можливо, все й одразу завдяки проектуванню кар’єрного
просування на особистому житті. Інакше кажучи, концептуальна суть кар’єрної
стратегії зводиться до власного вибору індивіда, який відображається у його
поведінці під час руху кар’єрними сходами. Залежно від шляхів саморозвитку
й особистісного зростання людини, стратегії кар’єрного зростання будуть різнитись як у цілях, так і у способах, визначених особистістю як продуктивних,
але їх концептуальна суть залишається незмінною.
На основі проведеного аналізу можемо говорити про те, що однозначного, загальноприйнятого і затвердженого на міжнародному рівні трактування
поняття «кар’єра» не існує. Так само не існує і загального концептуального
змісту цього поняття. Із плином часу через зміну загального підходу до поняття
«кар’єра» у концептуальному сенсі відбувся перехід від «кар’єра – просування
в професійній сфері» до «життя – це кар’єра». Плин часу відображається на
концептуальній суті підходу дослідників. Так, українські та російські соціологи визначають «кар’єру» і «кар’єрну стратегію» як рух по сходинках, спочатку – у професійній сфері, а потім – у житті загалом, а от західні науковці
визначають кар’єрний рух як рух по вертикальній прямій. Ураховуючи цю
особливість, Е. Шейн розробив систему класифікації кар’єрних стратегій, яка
використовується більшістю соціологів світу і є загальновизнаною. На основі
цієї системи класифікацій та визначених особливостей можна говорити про те,
що концептуальна суть кар’єрної стратегії – це вибір індивіда, спрямований
на успіх у професійній діяльності та в житті загалом.
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Висновки. Концептуальний зміст поняття «кар’єра», яке є відносно новим
у соціології, не є однозначно визначеним, хоча проблема кар’єрного просування для соціологів не нова. На основі аналізу визначень понять «кар’єра» та
«кар’єрні стратегії», запропонованих світовими та вітчизняними соціологами,
маємо можливість визначення концептуальної суті даних понять. Аналіз наукових видань і наукових праць дозволяє характеризувати термін «кар’єра»
у концептуальному сенсі у двох ракурсах, перший з яких сформований на основі визначень, запропонованих класиками соціології, і характеризує її як процес
професійного зростання, що зумовлює загальну необхідність саморозвитку
та самовдосконалення, а з іншої точки зору, яка визначена як закордонними,
так і вітчизняними соціологами ХХ ст., життя – це кар’єра, це безперервний
рух у певному напрямі професійного та особистісного зростання. «Кар’єрна
стратегія», відповідно до узагальнених означень, – це модель поведінки індивіда під час його руху кар’єрними сходами, яка і зумовлює швидкість розвитку індивіда, можливість досягнення ним успіху в кар’єрному напрямі та
особистому житті.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ «КАРЬЕРА»
И «КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ» В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СОЦИОЛОГОВ
В современном мире, который активно меняется и совершенствуется с помощью технологий, человек постоянно стремится к саморазвитию. В работах социологов процесс саморазвития личности, который способствует ее продвижению
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по карьерной лестнице, определяется как «карьера». Цель данной статьи заключается в определении концептуальной сути понятий «карьера» и «карьерные
стратегии» за счет проведения анализа определений, данных исследователями
разного времени.
Ключевые слова: карьера, карьерные стратегии, карьерное продвижение, модели карьерных стратегий.
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CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPTS OF «CAREER»
AND «CAREER STRATEGIES» IN THE WORKS OF FOREIGN
AND DOMESTIC SOCIOLOGISTS
Problem setting. The development of society is constant. New technologies require the
formation of skills that affect both professional and domestic activities of people. Employers
seek to select employees who will be interested in their professional activities, which will
contribute to the personal development of the individual and will have a positive impact
on the work of the enterprise.
Recent research and publications analysis. In the works of sociologists, the process
of self-development of the individual, which contributes to his promotion by professional
ladder, is defined as a «career». The analysis of literature sources shows that over time,
the interpretation of this concept changes somewhat, acquires new approaches, but its
conceptual essence, however, is not definitively defined.
Paper objective. This article aims to define the conceptual meaning of the concepts of
«career» and «career strategies» based on the definitions proposed by researchers from
different eras.
Paper main body. The analysis allowed to identify two main conceptual approaches
to the concept of «career», according to which the conceptual essence of career is the
individual’s desire for professional self-development, which is reflected in his professional
activities, on the one hand, and on the other, life – this is a career, so the standard of living
and success directly depend on the level of activity of the individual, his desire to develop.
Career strategy is a model of behavior that an individual chooses during professional
growth. The literature offers many variations of this definition and classification of models
of career strategies, but the most complete and generalized is the classification proposed
by E. Shane and the conceptual essence of the concept of «career strategy» is reduced to
a conscious choice of behavior by the individual both in the professional sphere and in life
in general. Sociological research shows that the model of career strategy is a direct
reflection of the behavior and lifestyle of the individual in his professional activities, which
affects and determines the rate of career growth.
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Conclusions of the research. Analysis of scientific publications and scientific works
allows to characterize the term «career», in a conceptual sense, in two perspectives,
the first of which is formed on the basis of definitions proposed by the classics of
sociology, and characterizes it as a process of professional growth. and from another
point of view, which is defined by both foreign and domestic sociologists of the twentieth
century, life is a career, it is a continuous movement in a certain direction of professional
and personal growth. «Career strategy», according to the generalized definitions, is
a model of an individual’s behavior during his movement up the career ladder, which
determines the speed of the individual’s development, the ability to succeed in his career
and personal life.
Keywords: career, career strategies, career advancement, models of career strategies.



