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Освітня програма Управління персоналом та економіка 

праці 

Освітня кваліфікація Бакалавр з економіки за освітньо-

професійною програмою “Управління 

персоналом та економіка праці” 

Кваліфікація в дипломі Бакалавр з економіки за освітньо-

професійною програмою “Управління 

персоналом та економіка праці” 

 

Об’єкт вивчення 

Закономірності функціонування та розвитку соціально-

економічних систем, соціально-економічних процесів, їх 

моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і 

поведінка економічних суб’єктів. 

Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним 

мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, 

необхідними для розв’язання завдань предметної області 

діяльності. 

Цілі навчання 

Теоретичний зміст 

предметної області 
Поняття, категорії, концепції, принципи соціально-економічних 

наук. 

Рівень вищої освіти 

Ступінь вищої освіти 

Галузь знань 

Перший (бакалаврський) рівень 

Бакалавр 

Методи, методики та 

технології 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та 

якісні методи економічного аналізу, економіко-математичне 

моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи 

дослідницької діяльності та презентації результатів. 

Інструменти та 

обладнання 

Сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 

системи та програмні продукти, що застосовуються в 

економічній діяльності. 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти 



КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ 
Складові освітньо-професійної програми 

 

Загальна кількість Структура, 

% 
кредитів ЄКTC годин 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 39 1170 16,2%  

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 24 720 10%  

ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 15 450 6,2%  

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 201 6030 68%  

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 156 4680 47%  

ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 45 1350 21%  

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 240 7200 9,7%  

в тому числі: варіативна складова 60 1800 6,1%  

Складові освітньо-професійної програми Загальна 

кількість 

Структура, % 
100%  

 кредитів ЄКTC годин 27%  

 

Складові освітньо-професійної програми Загальна кількість Форма 

контролю кредитів 

ЄКTC 

годин 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) 5 150 Екзамен 

ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) 9 270 Залік, Екзамен 

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 5 150 Екзамен 

ФІЛОСОФІЯ 5 150 Екзамен 

РАЗОМ БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 24 720  

ВИБІРКОВІ  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  (ELECTIVE COURSES) 

(вибір навчальних дисциплін здійснюється із загальноуніверситетського пулу) 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

5 150 Залік 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

5 150 Залік 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ 5 150 Екзамен 

                        РАЗОМ ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ      

ДИСЦИПЛІНИ: 

15 450  

 

РАЗОМ ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ: 39 1170  

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

ВИЩА МАТЕМАТИКА 5 150 Екзамен 

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 5 150 Екзамен 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ І МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ 5 150 Екзамен 

ЕКОНОМЕТРИКА 5 150 Екзамен 

ІНФОРМАТИКА 5 150 Залік 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 5 150 Екзамен 

МІКРОЕКОНОМІКА 4 120 Залік 

 



МАКРОЕКОНОМІКА 4 120 Залік 

СТАТИСТИКА 5 150 Екзамен 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 4 120 Залік 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 5 150 Екзамен 

МЕНЕДЖМЕНТ 4 120 Залік 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ 

5 150 Екзамен 

КУРСОВА РОБОТА ЗА ОПП  1 30 Курсова  

робота 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 5 150 Екзамен 

ФІНАНСИ 5 150 Екзамен 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 5 150 Екзамен 

МАРКЕТИНГ 5 150 Екзамен 

ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

4 120 Залік  

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ - 2 4 120 Залік  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 5 150 Екзамен  

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 5 150 Екзамен  

КУРСОВА РОБОТА (Нормування праці) 1 30 Курсова робота 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 6 180 Екзамен  

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 6 180 Екзамен  

КУРСОВА РОБОТА (Управління  персоналом) 1 30 Курсова робота 

МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 5 150 Екзамен  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «Університетська освіта» 1 30 Залік 

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА 1 30 ЗВІТ 

ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності» 2 60 Залік 

ТРЕНІНГ-КУРС «Основи охорони праці» 2 60 Залік 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 90 ЗВІТ 

КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 2 60 ЗВІТ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 3 90 ЗВІТ 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 9 270 ЗВІТ 

ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 2 60 Екзамен 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА (КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ) 12 360 Дипломна 

робота (іспит) 

РАЗОМ БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:       

156 

4680  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

МАЙНОР (або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР) (MINOR COURSE) 

(вибір навчальних дисциплін здійснюється із загальноуніверситетського пулу) 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

Студенти, що обрали освітньо-професійну програму мають обрати один із запропонованих за 

мейджорів: 

МЕЙДЖОР «Управління персоналом підприємст ва» 

РЕКРУТИНГ 4 120 Залік  

ПРОЕКТУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 4 120 Залік  

РИНОК ПРАЦІ 4 120 Залік  

 



АУДИТ ПЕРСОНАЛУ 5 150 Екзамен  

ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ 4 120 Екзамен  

ДЕМОГРАФІЯ 4 120 Залік  

МЕЙДЖОР «Регулювання соціально-т рудових відносин» 

РОЗРОБКА НОРМАТИВІВ З ПРАЦІ 4 120 Залік  

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО 4 120 Залік  

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 4 120 Залік  

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 5 150 Екзамен  

ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ 4 120 Екзамен  

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 4 120 Залік  

ВСЬОГО ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (майнори, 

мейджори) 

45 1350  

ВСЬОГО ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: 201 6030  

ВСЬОГО 240 7200  

 
 

 

 

        

 

 

 



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ВИПУСКНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки. 

Загальні 

компетентності 

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

наукових узагальнень. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Знання та розуміння проблем предметної області професійної 

діяльності. 

 Здатність до усної та письмової професійної комунікації 

державною та іноземною мовами. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

 Здатність до креативного та критичного мислення. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 Навички міжособистісної взаємодії. 

 Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на основі 

етичних принципів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро-, мезо-, макро-  та міжнародному рівнях. 

 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

 Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

 Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки,  

їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів.  

 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень.  

 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

 Здатність використовувати знання, уміння й практичні навички в 

галузі економіки праці та соціально-трудових відносин, нормування, 

організації, фізіології та психології праці для підвищення ефективності 

управління персоналом підприємства 

 Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації 

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та 

комплексного проектування праці. 

 Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти 

міжнародні тенденції в організації праці; застосовувати методи 

регулювання, формування та використання трудового потенціалу 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 З’ясовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

 Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки.  

 Демонструвати розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових  відносин. 

 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 

 Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

 Розуміти зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки. 

 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 



 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів. 

 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та 

іноземною мовами. 

 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами, та у невизначених умовах. 

 Показувати навички самостійної роботи, виявляти критичність та 

самокритичність. 

 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних принципів, цінувати та поважати культурне  різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей. 

 Використовувати знання щодо організації економіки праці, кадрового 

діловодства, та формування і розвитку трудового потенціалу в управлінні персоналом та 

соціально-трудовою сферою на мікро-рівні 

 Оволодіти методами управління персоналом, аудиту персоналу, нормування, 

стимулювання  та ефективної організації праці різних категорій працівників. 

 Застосовувати навички аналізу, аудиту та планування показників з праці. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Набір на спеціальність освітнього рівня «бакалавр» 

здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО). 
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