
PEUEH3Ig
Ha ocBirHbo-rpo$ecifiny rporpaMy <<MeneAxMeHr nepcoHally)

neprxoro (6arananpcrroro) pinHa euqoi ocsirn
rany:i 3HaHb 07 <YupasriHHfl ra aAlvriuicrpyBaHHt)

cneqialrnocri 073 <MeHeAxMeHD)

y cyqacHr4x yMoBax ruo6alruux innoeallifiHllx :rrliH, e$ercrunHicrr ra

cra6inrnicrr Ai.f,mHocri 6yAr-rxoi opranisaqii 6e:uocepeAHbo uos'sgaHi 3

paqionanbHlrM eurcipucraHH.rrM KJrrotloBoro Axepena KoHKypeHTocrlpoMoxHocri -
JrroAcbKr,rx pecypcin. Tarrafi craH peuefi npla3BoAl4rb Ao 3pocraHHq uorpe6u

Hauiosalruoi erouorrairu y Br4coKoKBani$ixoeaur.Ix ynirepcanbHl,Ix Saxinqrx,
3AarHr4x noeAHyBarr,r KoMrrereHtrocri ynpanniHHr opranisaqi.strau ig cyqacHI,IM

incrpylaenrapievr HRM, Iqo AoBoAHrb arryalrHicm pospo6rra ra pea-ni:aqii n

,{oneqrrcovry HarlionalbHoMy ynieepcureri ivreni Bacuns, Cryca peqensonanoi

ocnitro-npo$ecifinoi nporpavz.
O|[n <<MeHe4xMeHr rrepcoH€rJry) poapo6neHa npoeKrHorc rpyrorc

exoHor,ri.rHoro $axynrrery.{oneqbKoro naqionalbHoro ynirepczrery irvreHi Bacww,

Cryca siAnosi.qHo Ao BHMor Cran4apry nuqoi oceirz nepluoro (6arananpcrroro)

pionx cneqia-uurocri 073 <<MeHeAxMeHr) (sarnepAxeHoro HaKa3oM MOH Ns 1165

r;ia29 xoBrH.l 2018 poKy) ra qI4HHoro 3aKoHoAaBcrBa.

llpe4rurerHa o6lacrr rporpaMu rlinxovr eiAnosiAae cueqialrnocri 073

<MeneAxMeHT) Ta oxorrJrroe Hr,r3Ky aKryiLIIbHI4x Hanp{uin ynpaeriHcrroi HayKI4.

BusHa.reHi OfIn MeroAH, incrpyuenru, ni4xoAl4 Ao BI,IKnaAaHus it HaBTIaHH{ Ililxol't

Ao3Bonrrorb ga6e:ueqraru neo6xiAnrafi pieenr uiAroroercu a4o6yeauie ocniru, Ta

cnpr{fl THMyrb oTpr'IMaHHIO HI,IMI4 HOBHX KOMTIJIeKCHI'IX 3HaHb.

Crpyrrypa oceirHro-upoSecifinoi ilporpaMll e qirroro ra 3po3yMinoro. OcnirHi

crraAoei siAuoeiAaroru Sorycy npolpaMl4, Malorb nori.IHllfi B3aeMo3B'f,3oK Ta

yrBoprorct r{iniury cucreMy. B parvmax apxireKrypl4 OlIil sa6esne'{eHa Mo)KJlueicrr

Sopnaynauus gAo6yBarraMu iH4uni4yanrnoi oceiruroi rpaeKropii sa paxynor nu6opy

Ancuunlin y o6cxsi, nepe46aueHoMy 3aKoHoAaBcrBoM. llporparr,ra rapuonifruo

rroeAHye acrreKTr,r 3afturbHoi, upoQecifinoi Ta rIpaKTI{.rHoi uigroronrcIa e4o6ynauie, tqo

y KoMnnexci AosnoJltre AoctrHyTH nporpaMHl4x pe3yJlbrarin HaBqaHHt.

B cyrcyuHocri, perleH3oBaHa ocsirHro-npo$ecifina nporpaMa y uoeHifi ruipi

siAnosiAae BcraHoBJreHZM Ao 3aqBneHoro pinnx ezqoi oceiru BI,IMoraM, Ta Mo)Ke

6yru pea,lisoeaHa B ocsirHror\ay npoqeci ,{oneqrKoro HarlionalbHoro ynieepcurery

ivreni Bacurs Cryca.

llpo$ecop raQeaprl MeHeA)KMeHry

Ta ol3HeC-aAMlHlCTpyBaHHtr

9epracrxoro Aep)KaBHoro

TexHoJrori.IHoro yHieepcurery, {t^ f*'ofiA A *st/ \3'.2-o-il| / /mFY"l/' l-xURY //lV ^ lu lt -oAoKr.eKoH.HayK, npoQecop Q.B.3axapona



РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Менеджмент персоналу»  підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» в Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса  

 

Презентована освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу» 

бакалаврського рівня освіти являє комплексну концепцію підготовки фахівця в 

галузі управління персоналом підприємств, установ та організацій різних видів 

економічної діяльності та форм власності. В освітньо-професійній програмі чітко 

визначені загальні та фахові компетентності, які визначають успішність 

професійної реалізації випускників в галузі управління та адміністрування, та, 

зокрема в посадах, що функціонально охоплюються напрямом управління 

персоналом.  

Унікальністю означеної освітньої програми в Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса є формування компетентностей з менеджменту 

персоналу на широкому ґрунті навчальних дисциплін економічного 

спрямування, що надає випускникам програми додаткові конкурентні переваги 

на внутрішньому та зовнішньому ринках праці через розуміння бізнес-

показників, вміння визначати економічну ефективність управлінських рішень та 

програм з удосконалення кадрової політики підприємства.  

Освітні компоненти рецензованої освітньої програми в повній мірі 

забезпечують розвиток когнітивних та соціоемоційних навичок та спеціальних 

знань та умінь, необхідних менеджеру з персоналу. Наявність дисциплін з 

менеджменту організацій, які формують здатність розв’язувати складні задачі та 

проблеми організаційно-управлінського характеру, дозволятиме випускникам 

працювати в інших функціональних напрямах діяльності організації на 

управлінських посадах, що розширює перспективи працевлаштування та 

кар’єрного просування за спеціальністю «Менеджмент».  

Кадровий склад групи забезпечення освітньо-професійної програми 

сформований з науково-педагогічних працівників, що мають багаторічний 

досвід наукової діяльності та підготовки фахівців в галузі управління 

персоналом та економіки праці для підприємств різної галузевої приналежності. 

Це забезпечує високу якість підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент персоналу» спеціальності 073 «Менеджмент» в 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

 

Менеджер з персоналу 

ТОВ «Медікор», 

випускниця бакалаврату  

ДонНУ імені Василя Стуса 

за спеціальністю  

«Управління персоналом  

та економіка праці»                                       _________      А.І. Бабій 



PEUEH3Ifl
H a o cBiTHbo -rp o Qecifi Hy rr p o rpaMy <<Men epr(M eHT rrep co H aJrlD)

uig ro ro nxu 6 axaranpin n .{o HerIrKo My H a uio n arbH oMy yHinep cureri
iureHi Baclr.us Cryca sa cneqianrnicrro 073 <MeHeAxMeHT>

O on irur o -np o Qecifi Ha up o rp arvra niAroro BK?r 6 a xar arp ir < M eneAxMeHT

rrepcoHany>>, po3po6nena upoQecopcbKo-Br4KJraAarlbKrrM cKJraAoM loneqnrorr4y
uaqiouarbHoMy yuinepcureri iueni Baculs Cryca, Mae Ha nreri uilroroBxy
cyqacHoro (paxinux 3 MeHeAxweHTy rrepcoHany, 3AarHore posn'rslmarn
KoMrrrreKuri npo6neMu rrloAo ynpaBJrinur opranisaqi.suv, k o6' eAHaruur,pt,

6isnec-up oqecaMrr 3 yrrpaBninnx nepcoHuuroM na ocHosi up oSecifiuoi nparrruu.
B yvrorax 3pocraHHfl 3Haqr,rMocri nroAcbKoro pecypcy B Aocf,rHesni qinefi

oprauisaqifi, rqo cuocrepiraerbc.fl B Vxpaiui ra cniri qporsroM ocrannix

4ecrranirr arryanisye neo6xiAnicrr rtigroronrur npoQecionanie n ranysi

MeHeAXMeHTy rrep coHany, 3 IaTHr4x 3aoe3rreqyBaru op raHr3arl[ Heooxl.4nn4

repcoHanoM, opraHi:ynaru ua Br.rcoKoMy npo$ecifiHoMy pinni HR-6isHec-

rpoqecrl, Qopnrynaru ra po3Br,rBarr4 Koproparr,rBny Kynbrypy. Touy Ha

uaqiouanurovrypinni uoAanaAoperlemyBaHHrocsirHro-npoQecifoia npoqparvra

e aKTyanbHolo.

Y B iHHzqbKoMy p erio Hi o ceirnro -up o Secifi Ha up orp aua <<MeneAx(Merrr

rrepcoHany) e Iqe fi yuiranbHoK), ocrimru iraicqeni 3awra4urszqoi ocsiru ue

roryrorb cueqianrno Qaxinqin o cQepi ynpauinHrl rlepcoHaJIoM, o6vrexyro.rncr

yHinepcaJrbHrrMr'r ilporpaMauz <Mene4xvrenr), ulo sa6esueqye rloAaHifi ao| .' ,

peueH3yBaHEs. ocsrTHlH rrporpaMl 3HaqHl KoHKypeHTHl nepeBafu Ha plltril${

ocsirHix rocnyr. 
:

Anaris cKJraAy oceirHix KoMrroHenrin ocsiTHbo -np o f, ecifi noi rpolp aMLI

<Meue.{xMeHT rrepcoHany) Ao3BoJUIe :po6zru BucHoBoK rlpo fi
g6araucosaHicrr: Mrcrsrbc.n HaBrraJrbgi Alrcqnuinu, -axi QoprrayrcTb 3aftulblry

.1...1
ocBMeHlcTb (paxlBrlfl Ta yHBepcanbHr rHyrrKl KoMrleTeHTHocTl, Ta KoMnoHeril?I

(nanvamni AncrlnuniHpt ra npamrarur), cupxvroeani Ha SopvryBaruIt
upo$ecifinux KoMrrereHrnocrefi. B pe3yJlbrari o6ronopeHHll ocsirrlro-
upo$ecifiuoi nporpaMlr s fi ocHoeHr{Mrd crefirxort.{epaMl{ pospo6uzKaMl{ 6yt-
BpaxoBani nponosraqii po6oroAanqis uoAo BKrroqeHH.f, Ao cKrIaAy ocBlrHtx

rconanonenrie Has.ramHoi Ar,rcqunninr,r <flcnxonoris B HRM)), qo Mae

c(popuyearu Qyn4alrenranrni 3HaHHrr -sK ocHoBy orIaHyBaHHt Qaxorn
Atrcuurriu.



BaxnusrM, 3 rro3uqifi norpe6 vrafi6yrnix po6oro4anqir, e na.fleHicrb

gocrarrmoi rpaKTuqHoi ui.qroroBKrl nuuycxnuxin, rqo B la:ntit ocnirHifi

nporpaMi sa6esneqyerbcr HaBqaJrbHLrMkr ra aupo6HzrluMu lrpaKrllKaMr4 LNa

KoxHoMy p oui HaBqaHHiI. :

s4o6ynauir svIqoi ocsiru

Azcqurrinu: <<YupasriHHs

3HAHb TA HABIIIIOK HABIItTIIbHI

<<Exonouira upaqi ra couiaJlbHo-

npoQecifinux
rrepcoHaJroM>>,

lo cKJraAy oceirHix xoMnonenris ocnirnro-upo$ecifinoi nporpawr

<MeHe4xMeHr rrepcoHany>> nrcnroueHi nafrsaxrnsiui Ar.f, QopvrynaHnfl' y

rpyaosi siAHocuHz>, <flpanoBeperynroBaHH.s cnyx6ono-TpyAoBlrx ni,qnoo.nu,

<Ka4pone a4vliuicrpyBaHHrr)), <Inenr-vreHeAXMeHT), <<MorznyBaHIUI

repcoHany>, <llpaxruKyM 3 QopvrynanHrl MeHeA)Kepa 3 rlepcoHanlD, ulo

ni4np urae MoxrJrrrBocri cueuiarisauii BI4IrycKHLIris sa np oSecifiHI4MI4 p ontMn B

paMKax orprrMaHoi xnani$iraqii: rpaqroBaua yuinep caIrbHHMvLMeHeAxepaMIa 3

rrepcoHany, peKpyrepaMn, ilrcnerrop'aMars xa4piu, cueqianicraMvr g uinrr ra
Ko MrreH caqifi , op ranis arop an r u 3 rrep co Ha Jry, op raHisarop arr,lli Ko p n op arl4BHoro

,1

HaBqaHHrI Ta p o3BI4TKy IIep COHaIry.

flpone4euufi aHanis svricry ra crpyKTyplr ocsirHro-npo$eciftnoi

rrporpaMr{ <<MeneAxMeHT rrepcoHan)D) niAroroerta 6axalanpin B paMKax

cneqianrnocri <<MeHeAxtMeHr>> n [ouerlbKoMy nauiouanbHol\ly yninep cureri

irr,reHi Bacnns, Cryca Ao3BoJUre crBepAxtyBarv rlpo fi aKTyarbHlcrb,

rrepcrreKrzsHicm 3 orntAy na BI4coKy KoHKypeHTocllpoMoxuicm, la
cnpoMoxruicrr cQoprr,rynartr flK Syn4auenrarrsi 3HaHHt, TaK i npaxrzuui

HaBuqKr.,r y Br4[ycKHraKa ra fioro rorosHicrb Ao [paKTLItIHoi Ai.snrnocri n
I

p eanbHoMy cexrop i eronouircz.

.{upexrop 3 rlepcoHany

TOB <flp ouanroMarrrKa Binnuus fI.Illronro


