
PEUEH3Ifl
Ha ocBirHbo-rpoQecifiny nporpaMy

<Vnpaeninnx uepcoH€uloM ra eKoHoMira npaqi>

ranysi 3HaHb 05 <Coqialrni ra noeeAinroni HayKI{)

cneqialrnocri 051 <Exonouixo>

Apyroro (rrnaricrepcrr<oro) pinnx nzuloi ocsiru

Erosovrirca Vr<painlr caMe Ha cyqacHoMy KpI,I3oBoMy eraui cBoro po3BI'IrKy

(nificgonufi r<on$lixr, cycnilruo-ronirz.IHa KpI43a, SiuaHcoBo-eKoHol'ti'IHa KpI43a'

4err,rorpa$i.ryra Kpr{3a, [oc]rJreHHr uirpaqii eKonoMi.IHo aKTI{BHoro HaceJIeHHs,

coqialrno-exonouiqni HacniAru nanAerrrii COVID-l9 Ta rIoBepHeHHs 9.acrvrHkr

aapo6iruau rouqo) norpe6ye $axieqin, xxi uoruBosaHi carui ra sl\dilorr npo$ecifiuo

Morr4ByBarr4 repcoH€ur Ao BucoKonpo4yxrunuoi iHnoeauifiHoi lpaqi, qxi €

Kpearr{BHvrMV, uo6inrnuvru, coqianbHo aKTr{BHr4Mr4 Ta 3AarHI,IMtI BI,IKopI'IcroByBarI4 Ha

uparrraqi cyuacni MeroAr4 i rvroAeni yupaeliuns repcoH€LnoM' ,.{eranrue

oeHafiol,rreHH{ is ocnirHro-upoQecifiHoro rporpaMoro <VupasriHHs rlepcoH€LIIoM ra

exonolrira npaqi> Ao3Bonre crBepAxyBarv\ Iqo caMe ouirynani ra :arpe6ynani

erouol,rixoro Vxpainra Qaxinqi uarorr ararl4 pe3ynbrarorvr fi peani:aqii.

Ocnirnro-upo$ecifina nporpaMa <VnpaeniHHx rlepcoHiuloM Ta eronouixa

npaqi>> pospo6nena is BpaxyBaHHrM rrorpe6 puHry npaqi ra BLIMoT Cran4apry euuloi

oceiru sa cueqiansnicrro <<Erosovtixa>>.

Ocnins cKJra.qoBa peqeusoeaHoi rporpaMI4 nepe46auae 90 xpegnrin ra

BKJrroqae nci B:n1vr ay,uuropHoi ra cavrocrifinoi po6oru a4o6yaa'rin oceiru [nfl
olaHyBaHHs :S[[[M{LT 3ar€urbHr4x ra Saxonrax KoMrlereHruocrefi. llporpauy

niArorosreHo Ha Br4coKoMy pieni, BoHa siAuosiAae eciNl HopMarI'IBHI4M BI{MoraM.

Kpiu roro cliA raKo)K aKueHryBarr4 yBary Ha cyrreBifi nepena:i peqen:oeaHoi

nporpaMr4, non'tsauoi g fi oco6nraeocrqMu: inreparrrzeHicrr uilxoAis Ao

HaBr{€urbHoro [poqecy, Br,rKna$aH:c]fr oKpeMI{x KoMIroHeHrin nporpaMl4 aHrJlificKoro

MoBoro ra Nroxrusicrr y.racri s4o6ynavin ocsiru y rporpaMax laixnapo4noi

ruo6ilruocri, 1110 y KoMrrJreKci cyrrenurvr TIHHoM po3lxuproe vrexi tlporpaMl{ Ta

Ao3Bonf,e 3HaqHo s6i6111urn rouuerenqii Saxinqx ri N4oxrltsocri fioro

nparleBnarrrryBaHHx aa SaxoM. Ao roro x, orpuManufi nil qac HaBiIaHHt upoeiAnlafi

csironufi locniA y csepi ynpanninHf, rrepcoH€uroM Mae 3Harluo ui4nIaql{rl4 pinenr

KoHKypeHrocnpoMoxnocri nunycruurin uaricrepcrxoi nporpaMn <VupaeniHH-a

rrepcoHaJroM ra eronouira upaqi>, po:po6nenoi ga cneqialrsicrro <<Erosovir<u y

,{oneqrrovry naqioH€LJrbHoMy yHinepcureri sa pI,IHKy npaqi Yxpainu ra cniry.

llpoQecop raQe4pI,I MeHeA)KMeHrY

ra 6isHec-a4uinicrpyBaHHq

9epracrxoro Aepx{aBHoro
TexHoJlori.rHoro yHinepcurery,

AoKr.eKoH.HayK, npoQecoP O.B.3axapoea



PEUEH3Ifl

flpegcraBJreHa Ha po3rnsA oceirHro-npoSecifina uporpaMa <Vupaoliuua

rrepcoHanoM Ta exououir<a npaqi> niArorosru sAo6ysa.{ie ocsitu Apyroro ocsirHroro
pinna (<uaricrp>) npeAcraBme co6orc xouunercnnfi AoKyMeHT, IUo BI43Haqae

pealisaqiro upouecy ni4roronru tpaxinqir suuoi rcsani$iKauii y floueurrouy
saqiosalrHoMy yHinepcrzreri irraeni Baczn.s Cryca. VninepcnreroM crBopeHo

neo6xiaHi opraHisaqifiHo-exoHouiqni yMoBI4 AJI{ rpoBaAXeHH.a ocsifiroi Aisnruocri
Ha ApyroMy ocnirHrorvry pinui g.nfl ua6yrw. BrrrIycKHIaKaMI4 $yH4alaeuritrlbHl4x
TeopervKo-MeroAorroriqnux 3HaHb ra SopivrynanHx neo6xiAnux Saxonux
KoMrreTeHruocrefi s yupaeniHHs IIepcoHiLIIoM Ta eKouoMircu npaqi.

flporparvra po3paxoBa:na Ha 90 rpe4rarin CKTC, ttuicrQnHe r{anoBnenHx sroi
oxonJrrce garalrni 3aKoHr4 Ta reHAeHrlii erosouiqnoro po3BLITKy, npaKTl4rlni acnexru

ruorusarlii Ta noseAiHrn cy6'er<rin puHKy, cyuacui xinrr<iuri MeroAr{ anani:y

exoHolai.rHrrx [poqecin, incrrzryuioHanbHoro i uiNAlacqunliHapHoro analisy, reopii

exouovri.rHoro ynpanniuHfl. [nfl, pisnnx nzpo6nnunx czcreM i cercropin erououixn, a

TaKox reopii yuparniuur nepcoHiuroM. Taruu qI4HoM, nporpaMa opieuronaKa Ha

ni4roroery 
"".ono*"aniSir<onaHrax 

npo$ecionanis ra r<epieuurin s ynpauinHr
RepcoH€LJroM Ta er<onouir<u npar{i, 3AarHI,IX $opvrynarv crpareriro ynpaerriHnx

flepcoHilfloM opranisarlifr Ta KoMrrneKcno erapiurynau,I 3aBAaHHfl, IrIo BI4HI'IKa[orb Ha

pisuzx pienry er<oHorrai.{noi crcreMn, y nigupnevrcrB Ta ycraHoB pisuonaanirnnx

.anysef , npufi uaru o6rpynroeani ynpannincrr<i pinrenu.a pisuonnauoB oro xapaKrepy.- 
@oprran i rueroAu HaBqaHHr, 3a3Haqeni y oceiruifi nporpaui, nepe46a'rarorb

cyqacHy TeopeTI4rIHy Ta 4Ia$epenqifionany Saxony niArOronxY, Qarv'a rporpaMa e

opi."to"u"or ua npo$ecifini norpe6u s4o6ynauin : rrloxlanicrlo caMocriftuoro

""r"urr""" nu6iproeux KoMnoneHrie. TaxNfi uiaxia Ao3BoJIt€ cSoprr'rynaru

MyJrbrr4rrpoSingroro Saxinqr , xxu.fi e 6inrur KoHKypeHrocnpoMox{HuM Ha pI'IHKy npalll

3a paxyHoK orpr4MaHH.s MolKJrr4Brcrb iHailsiayanbHoro upo$ecifiHoro po3BI'IrKy ra

KopnryBaHHr BrracHoi npo$ecifilloi rpaer<ropii silnoei,{Ho Ao BroAo6aHr i renaenqifi

rrorrr4ry Ha po6ouy clr,ny.

3anpononoBaHa ocnirss rporpaMa BpaxoBye cf{acHl noTpeoil prIHKy' e

npoQeciftHo-opieuroBaHorc ra $opvrye y vrafi6yurix Saxisuie raxi naxnuei

*ornar.rrrnoCri {K 3AarHicu Ao rpearuenocti, MorLIByBaHHf, JlroAefi, erHuuoi i

siAnoeiAanrnoi ynpanniucrxoi nose4inxn, sAarHocri cniru<yuarltcb 3 [peAcraBHI4KaMLI

npoSecifitt"t .pyt pisuoro pinna, po6orra B KoMaHAi, pospo6Kl'I ra yupaelinHx

npoa*tunur4, alarpaKTHoro MHcJreHHfl, auanisy ra cvHTe3y, eupiureHHt cKnaAP'vx3a4e'r

n c$epi er<onouixv ra ynpaBriHHs nepcoHilrlorr,r. Oxpivr ror.o, s4o6ynaui orpurrayrorr.

HaBr4rrKI,I [pOBeAeHHt AOCliAxesr MaKpO-, Me3O- Ta MlKpOplBHtx OKOHOMITIHOI

cr4creMr4, 3acrocyBaHHr HayKoBoro, ananiru.rHoro, MeroAurIHoI'o incrpyvreHrapirc

yupaoniuur exonouiqnoro Aixmuicrro, BI4KopI4craHH.f, cyqacHrrx inSopvraqiiruux



TexHoJroriia ats AocniAxeHHr eKoHovri.rHlax i couianrHux rpouecin ra npufinrttx
yupannincbKrrx piulenr na ocnosi BeJTTTKLIX Macnnis crarl,IcrutlHl4x AaHI,Ix, oqinronaru

Moxr[ei pvr3vrnkr p o3BHTKy cy6' exri n ro cnoAaprc BaHHt.

3 ornsry Ha Br4ure3a3naqeue, ocsirHro-npoSecifiHa nporpaua YupasniHns

rrepcoHnJroM Ta eronorraixa npaqi> ranysi 3HaHb - 05 <Coqianuri ta noeeAiHrosi

ilayxn>o cueqianrnocri 051 <Erouorraixa> y .{oneqrrorvry saqiosanrHoMy

yHieepcnred iir,reni Baculs, Cryca nosHicrrc silnoei.qae cyqacHplM BaMoraM IIIoAo

ni4roronxil $axinqiB 3 eKoHoruiru ra Moxe 6yr peKoMeHAoBaHa Ao Br,rKopr,rcraHHr B

ocsirHrorvry npoqeci.

PeqenseHr:
Ha.ralrunK Ae[apraMeHTy r<agpin

TOB <Kycro Arpo> H. M. Kopotyn



РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму  

«Управління персоналом та економіка праці»  
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  

спеціальності 051 «Економіка» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
 Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 
Сучасні умови діяльності та функціонування підприємства, організації, 

бізнесу визначають ключову цінність людського ресурсу, основою якого є 

професіонал та фахівець, який наділений знаннями, уміннями і 

особистісними компетентностями та бажає брати участь в управлінні, 

прийнятті рішень, продукуванні нових ідей. 

Сьогодні суспільство намагається вирішити вкрай непрості завдання 

демографічного, соціального і технологічного характеру. Ключовим є 

переосмислення ролі управління персоналом в широкому соціальному 

контексті розвитку економічних та соціальних процесів. Об’єднання зусиль 

влади, бізнесових інституцій та навчальних і наукових установ дає 

можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів у сфері управління 

персоналом та економіки праці, створювати умови для формування гнучких 

та орієнтованих на конструктивну роботу команд, виховувати лідерів 

організацій та створювати нові кар’єрні моделі розвитку компаній в сучасних 

умовах.  

Метою освітньо-професійної програми «Управління персоналом та 

економіка праці» представленої Донецьким національним університетом 

імені Василя Стуса є  підготовка сучасних фахівців у сфері економіки, які 

володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і 

фаховими компетентностями в сфері управління персоналом та економіки 

праці й здатні приймати відповідні управлінські рішення, вирішувати 

комплексні проблеми в сфері економіки, здійснювати дослідницьку й 

викладацьку діяльність. 

Програма магістра з управління персоналом і економіки праці 

спрямована на підготовку керівників підприємств, установ, організацій, 

директорів HR-відділів та департаментів, професіоналів у галузі праці та 

зайнятості, професійних агентів із зайнятості, менеджерів з підбору 

персоналу та соціального захисту, економістів та наукових співробітників. 

Варто підкреслити особливість запропонованої програми, які 

розкриваються через розвиток теоретичних знань та практичних навичок 

щодо адекватного застосування комплексу чинників забезпечення 

ефективності управління персоналом та економіки праці на макро-, мезо- і 



мікрорівні в інтерактивній формі, а також викладання окремих освітніх 

компонентів професійного спрямування на англійській мові.   

Освітньо-професійна програма має чітку та раціональну структуру, її 

освітні компоненти утворюють логічну взаємопов’язану систему. 

Запропоновані освітні компоненти визначають збалансованість теоретичних 

та практичних знань та умінь, що у сукупності дозволяє досягти заявлених 

цілей та програмних результатів навчання. Прослідковується чітка 

індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти за рахунок можливості 

індивідуального вибору освітніх компонентів у обсязі, що цілком відповідає 

принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи.  

Таким чином, освітньо-професійна програма  «Управління персоналом 

та економіка праці» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» відображає 

комплексний та цільовий підхід для підготовки кваліфікованого магістра, 

відповідає вимогам Стандарту вищої освіти та рекомендується для реалізації 

у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

 

 

 

Завідувач кафедри управління персоналом,  

економіки праці та економічної теорії   

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», доктор економічних наук, 

професор                                                         Т.А.Костишина  

 



 

РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Управління персоналом та економіка 

праці» підготовки здобувачів освіти другого освітнього рівня («магістр») 

галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальність – 051 «Економіка»  

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

 

Розглянута освітньо-професійна програма «Управління персоналом та 

економіка праці» з підготовки магістрів в Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса розроблена у відповідності до Закону України 

«Про вищу освіту» та представляє собою логічно структурований комплексний 

документ, в якому відображено мету та характеристики програми, можливості 

подальшого працевлаштування фахівців, стиль та методику викладання, а також 

компетентності випускника і програмні результати навчання.  

Структура представленої програми дозволяє забезпечити кваліфіковану 

підготовку фахівців для різних галузей і сфер економіки, які володіють 

фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і фаховими 

компетентностями в сфері управління персоналом та економіки праці, здатні 

формулювати, аналізувати, обґрунтовувати та приймати відповідні управлінські 

рішення, обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

працювати в команді, формулювати нові гіпотези і наукові задачі економічного 

розвитку, враховувуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.  

Особливістю програми також є інтерактивна форма набуття теоретичних 

знань та навичок з адекватного застосування комплексу чинників забезпечення 

ефективності управління персоналом і економіки праці (із застосуванням кейс-

методу, вирішення ситуаційних завдань, проведення ділових ігор та тренінгів), а 

також викладання окремих освітніх компонент англійською мовою, що підвищує 

рівень конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. 



Слід відзначити широке коло можливостей працевлаштування, що 

забезпечує випускникам освітньо-професійної програми посади керівників 

підприємств, установ, організацій, виробничих та інших функціональних 

підрозділів, менеджерів з підбору, забезпечення та використання персоналу, 

соціальної та корпоративної відповідальності, професіоналів галузі праці та 

зайнятості, соціального захисту населення.  

Враховуючи вищевикладене, можна вважати, що освітньо-професійна 

програма «Управління персоналом та економіка праці» для підготовки здобувачів 

другого освітнього рівня («магістр») забезпечує формування 

висококваліфікованих фахівців з економіки, що володіють фундаментальними 

знаннями і практичними навичками у сфері управління персоналом і економіки 

праці, є проблемно-  та професійно-орієнтованою і затребуваною ринком праці. 

 

 

Рецензент 

фахівець з персоналу  

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»                                                   Є. В. Арабаджі  

 

 


