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ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

 

         

         

  Члени проектної групи: 

 

 

 

 

 

      

Освітня програма Управління персоналом та економіка 

праці 

Освітня кваліфікація Магістр з економіки за освітньо-

професійною програмою “Управління 

персоналом та економіка праці” 

Кваліфікація в дипломі Магістр з економіки за освітньо-

професійною програмою “Управління 

персоналом та економіка праці” 

 

Об’єкт вивчення 

Сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, 

кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування 

міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики 

та економіки підприємства.  

 
Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють 

сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними 

навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й 

управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного 

рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

Цілі навчання 

Теоретичний зміст 

предметної області 

Загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка 

суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і міжнародної економіки; сучасні 

кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і 

міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних 

процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і 

секторів економіки. 

Рівень вищої освіти 

Ступінь вищої освіти 

Галузь знань 

Другий (магістерський) рівень 

Магістр 

Методи, методики та 

технології 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, 

статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного 

оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, 

прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне 

програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації 

результатів дослідження. методи дослідницької діяльності та презентації 

результатів дослідження. 

Інструменти та обладнання сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 

програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності. 

Академічні права випускників 
Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих. 



КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ 
 

Складові освітньо-професійної програми 
Загальна кількість 

Структура, % кредитів 

ЄКTC 
годин 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

Глобальна економіка 4 120 Залік 

Соціальна економіка 4 120 Залік 

Стратегічне управління 5 150 Екзамен 

HR-Менеджмент 5 150 Екзамен 

Розвиток персоналу 5 150 Екзамен 

Креативний економіка та менеджмент 5 150 Екзамен 

Облік і аналіз персоналу 5 150 Екзамен 

Кадрова безпека 5 150 Екзамен 

Науково-дослідна практика : 1 30 ЗВІТ 

Переддипломна практика 8 240 ЗВІТ 

Консультаційний проект 1 30 
Курсова 

робота 

Дипломна робота 19 570 
Дипломна 

робота 

          ВСЬОГО БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ: 
67 2010  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

Вибір навчальних дисциплін здійснюється із загальноуніверситетського пулу (маг-

майнори) та пулу кафедри (тренінг) 

МАГ-МАЙНОР  5 150 Залік 

МАГ-МАЙНОР  5 150 Залік 

МАГ-МАЙНОР  5 150 Залік 

МАГ-МАЙНОР  5 150 Залік 

Комплексний тренінг 3 90 ЗВІТ 

ВСЬОГО ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 23 690  

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: 90 2700  

 



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ВИПУСКНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і проблеми, 

приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій за невизначених умов та вимог. 

Загальні 

компетентності 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність розробляти проекти та управляти проектами. 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

 Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень. 

 Здатність до професійної комунікації в сфері економіки англійською мовою. 

 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

завдань, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-

математичні методи і моделі для  дослідження економічних та соціальних 

процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. 

 Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та людського 

розвитку. 

 Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги 

наявні ресурси 

 Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання. 

 Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проектів у соціально-економічній сфері. 

 Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних 

систем. 

 Здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.  

 Здатність проводити діагностику особливостей менеджменту персоналу, 

аналізувати трудові показники, систему розвитку персоналу. 

 Здатність проводити оцінку персоналу та використовувати її результати в 

плануванні трудової кар’єри працівників, формуванні кадрового резерву, 

забезпеченні кадрової безпеки. 

 Здатність здійснювати моніторинг ринку праці в розрізі професій, кваліфікацій 

працівників на регіональному та державному рівнях. 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. 

 Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

 Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

 Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

 Дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

 Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і працювати в команді.  

 Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.  

 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.  

 Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень.  

 Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами.  

 Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.  

 Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.  

 Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень.  

 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.  

 Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проектів із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового 

забезпечення. 

 Розробляти управлінські рішення в менеджменті персоналу, спрямовані на 

проведення обліку та аналізу трудових показників, визначення напрямків розвитку 

персоналу. 

 Обґрунтовувати вибір найбільш ефективних стратегій планування трудової 

кар’єри та напрямів забезпечення кадрової безпеки.  

 Обґрунтовувати напрями розвитку ринку праці на регіональному та державному 

рівнях. 

 

 



 

 

Набір на спеціальність освітнього рівня «магістр» 

здійснюється на загальних умовах вступу за результатами 

фахового випробування з предметів:  

 

1. "Спеціальність", 

2. “ЗНО” (іноземна мова), 

та з урахуванням середнього балу документа про вищу 

освіту першого (бакалаврського) рівня. 
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