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ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіки праці» 
спеціальності 051 «Економіка» для підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня розроблена до введення в дію Стандарту вищої освіти за 
відповідним рівнем вищої освіти робочою групою Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу «Університет 
менеджменту освіти» у складі:

Керівник робочої групи:
(Гарант освітньої програми:)

Михайлов Анатолій Петрович, доцент,кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ «УМО»

Члени робочої групи:

Вяткіна Тетяна Георгіївна, професор, доктор економічних наук, професор 
кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ «УМО»

Мурашко Олександр Васильович, доцент, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ «УМО»

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована 
та розповсюджена без дозволу Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 
освіти»
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІИНОІ п р о г р а м и  
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

1. Загальна інформація

Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр
Магістр економіки

Офіційна назва 
освітньо- 
професійної 
програми

Управління персоналом та економіки праці

Тип диплому та 
обсяг освітньо- 
професійної 
програми

Диплом магістра, 90 кредитів

Наявність
акредитації

Сертифікат про акредитацію з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки спеціальності 051 Економіка. Серія НД № 1189893 від 09.10.17 р. 
Термін дії сертифіката до 1 липня 2027 р.

Цикл/рівень FQ-EHEA -  другий цикл, EQF-LLL -  сьомий рівень, НРК України -  
восьмий рівень

Передумови Навчатися за освітньою програмою можуть особи, які мають диплом про 
вищу освіту рівня «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» будь-якої 
спеціальності

Мова(и) викладання Українська мова

Термін дії освітньо-
професійної
програми

1,5 роки

Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньо-
професійної
програми

http://umo.edu.ua/institutes/imp

2. Мета освітньо-професійної програми

Підготувати управлінців високого рівня, які володіють фундаментальними 
знаннями і практичними навичками з ефективного управління персоналом 
підприємств та організацій.

http://umo.edu.ua/institutes/imp
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3. Характеристика освітньо-професійної програми

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 
051 Економіка, спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці

Орієнтація освітньо-
професійної
програми

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо 
системного аналізу і планування діяльності персоналу організації; сучасні 
технології (у т.ч. інформаційні) дослідження внутрішнього ринку праці та 
прийняття управлінських рішень; методи формування стратегій розвитку 
персоналу організації та забезпечення його конкурентоспроможності; 
формування ефективних систем управління розвитком персоналу; 
використання аудиту, контролінгу та консалтингу персоналу.

Основний фокус 
освітньо- 
професійної 
програми та 
спеціалізації

Акцент на отриманні високого рівня професійної підготовки управлінців 
високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико- 
методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з 
управління персоналом та економіки праці та вміють їх застосовувати з 
метою ефективного управління, здатних застосовувати отримані знання в 
наукових дослідженнях проблем розвитку теорії та методології ринку 
праці і соціально-трудових відносин.

Особливості Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з системного
програми управління персоналом організацій та підприємств. Враховує сучасні 

вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання сучасних 
особистісно орієнтованих технологій навчання. Виконується в активному 
дослідницькому середовищі.

4. Придатність випускників освітньо-професійної програми до працевлаштування та 
подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової 
форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких 
випускники працюють як керівники або виконавці відповідних служб; 
органи державного та муніципального управління; структури, у яких 
випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; 
науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням проблем 
економіки праці та соціально-трудових відносин; установи системи вищої 
освіти.
Випускники можуть також працювати на посадах: викладача ВНЗ та 
науковця, спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та 
замісника керівника підприємства, установи та організації; керівника 
департаменту людських ресурсів, керівника підрозділів зі стратегічного 
управління персоналом; керівника підрозділу з маркетингових досліджень 
ринку праці; спеціаліста у сферах менеджменту людських ресурсів тощо.

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього рівня за цією або 
спорідненими галузями знань.
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5. Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, 
виконання кейсів, семінари, тренінги, самостійна робота студентів, 
консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи.

Оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки, презентації (усні в PowerPoint та 
письмові); портфоліо, тестування, проект, есе, захист дипломної роботи.

6. Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати комплексні економічні завдання теоретичного та 
прикладного характеру, що передбачає засвоєння та критичне 
осмислення засад теоретико-методологічного, інформаційного й 
інструментального апарату економічних досліджень.

Загальні Абстрактне обґрунтування та моделювання проблеми: здатність
компетентності визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб просувати та 

трансформувати наукові знання та розуміння.
Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати 
(індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження.
Самостійна праця, керування часом). Здатність організовувати набуття 
теоретичних та практичних інструментів, скеровуючи зусилля та 
об'єднуючи результати різних досліджень та аналізів, представляючи 
остаточний результат до визначеного кінцевого терміну.
Групова робота. Здатність працювати у великій науковій групі, мотивувати 
людей та досягати спільних цілей, розробляти та управляти проектами, 
приймати обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за результати 
роботи, а також беручи до уваги бюджетні витрати та персональні обов’язки. 
Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та досягненні 
наукових цілей.
Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та 
загальною аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зручний та 
зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну наукову 
термінологію та методи.
Міжнародний кругозір. Здатність працювати у великій інтернаціональній 
групі, ставитися із повагою до національних та культурних традицій інших 
членів групи.
Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого часу та 
ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення 
поставлених цілей.
Викладацькі здатності. Компетентність навчати студентів бакалаврського 
рівня на практичних та лабораторних заняттях.
Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів та типу мислення, 
необхідних для наукового дослідження та опублікування його результатів, 
зокрема критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Демонструвати 
прихильність до етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових 
дослідженнях.
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Спеціальні (фахові) 
компетентно сті

Інтелектуальні компетентності: здатність до аналітико-прогностичної 
та інноваційної діяльності, розробки і обґрунтування вибору найбільш 
ефективних управлінських рішень у сфері менеджменту 
Когнітивні компетентності. знання і розуміння найважливіших фактів, 
концепцій, принципів і теорій менеджменту, уміння застосовувати ці 
знання для розв’язання задач якісного і кількісного характеру.
Інтегративні здатності . Компетентність до інтеграції знань, умінь і навичок та 
їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації організацій до вимог 
зовнішнього середовища, приймати інтегровані рішення в менеджменті, 
організовувати управлінську інформаційну систему, організовувати пошук 
партнерів.
Навики критичності та самокритичності здатність рецензувати 
публікації та презентації з менеджменту, а також брати участь у 
міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою 
позицію.
Управлінські соціально-психологічні здатності. Емоційна, перцептивна, 
концептуальна і поведінкова компетентність - здатність до лідерства, до 
цілепокладання, уміння реалізувати стратегії, плани і здатність до новаторської 
діяльності, знання і вміння у сфері сприйняття, розуміння поведінки людей, 
мотивація їх діяльності, високий рівень емпатичності й комунікативної 
культури.
Організаційні здатності. Компетентність у специфічних сферах управлінської 
діяльності - прийнятті рішень, збиранні й аналізі інформації, методах роботи з 
людьми, раціональної організації праці тощо.
Міжособистісні здібності Співпраця в місцевому та міжнародному 
середовищі для завершення спеціальних завдань, пов'язаних з 
менеджментом (збирання та опрацювання даних, розвиток аналізу, 
подання та обговорення результатів)
Ділові здатності. Компетентність до управлінських вмінь і навичок: 
діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ситуацію і робити 
правильні висновки, оперативно приймати і реалізовувати нестандартні 
рішення тощо.
Функціональні компетентності : широке застосування інновацій, ІТ - 
технологій та процедур й інструментів у менеджменті, налагодження 
співпраці із науковими партнерами, асоціаціями, державними та 
європейськими й міжнародними інституціями, навички інноваційних 
управлінських технологій та управління людськими ресурсами, 
управління процесами інноваційного розвитку.
Інформаційні технології . Здатність вільно використовувати ІТ для 
наукових розробок та впровадження проектів, визначати, отримувати, 
аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів та 
текстів для розгляду відповідних проблем менеджменту

7. Програмні результати навчання

Уміти визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб 
просувати та трансформувати наукові знання та розуміння, ініціювати та 
виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження
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Уміти ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові 
дослідження.

Уміти самостійно виконувати наукові дослідження, формувати теоретико- 
методологічну базу та розробляти практичні рекомендації з питань 
вдосконалення основних складових управлінської діяльності, ясно та чітко 
описувати результати наукової роботи, вміти оформити виконане дослідження 
відповідно до нормативних вимог, підготувати та успішно захистити дипломну 
роботу на основі індивідуальних досліджень.

Уміти організовувати набуття теоретичних та практичних інструментів, 
скеровуючи зусилля та об'єднуючи результати різних досліджень та 
аналізів, представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого 
терміну

Уміти працювати у групі (у т.ч. інтернаціональній), мотивувати людей та 
досягати спільних цілей, розробляти та управляти проектами, приймати 
обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за результати роботи, а 
також беручи до уваги бюджетні витрати та персональні обов’язки.

Розвивати потенціал креативності щодо генерування ідей та досягнення 
поставлених цілей.

Уміти ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, а 
також представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і 
письмово, використовуючи відповідну наукову термінологію та методи.

Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ставитися із повагою до 
національних та культурних традицій інших членів групи.

Уміти працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та 
керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей .

Використовувати знання стандартів та типу мислення, необхідних для 
наукового дослідження та опублікування його результатів, зокрема 
критичну обізнаність та інтелектуальну чесність, демонструвати 
прихильність до етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових 
дослідженнях.

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

До реалізації програми залучено 12 викладачів, серед яких 2 докторів 
наук, 8 кандидатів наук відповідного профілю, 2 старших викладача

Матеріально-
технічне
забезпечення

Характеристики матеріально-технічного забезпечення відповідають 
умовам акредитації спеціальності

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

Інформаційно-методичне забезпечення програми місить навчальні та 
робочі навчальні програми дисциплін; методичні рекомендації щодо 
виконання контрольних та магістерських робіт, пакети контрольних 
завдань та тестів для перевірки знань студентів, ККР
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9. Академічна мобільність

Національна
кредитна
мобільність

Обсяг кредитів за освітньою програмою складає 90 кредитів

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Можливе на підставі партнерської угоди про співробітництво із 
зарубіжними університетами за умови володіння іноземними здобувачами 
вищої освіти українською/англійською мовами.

2. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ КОМПОНЕНТІВ

ПІДГОТОВКИ

№
п/п Цикл підготовки

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти
(кредитів / %)

Обов’язкові
компоненти

освітньо-
професійної

програми

Вибіркові
компоненти

освітньо-
професійної

програми

Всього
за весь термін 

навчання

1. Цикл професійної 
підготовки 36/100 - 36/100

2. Цикл дисциплін
самостійного
вибору
навчального
закладу

- 13/100 13/100

3. Цикл дисциплін 
вільного вибору 
студента

- 23/100 23/100

4. Практична
підготовка 10,2 - 10,2

5. Підготовка та
атестація
кваліфікаційної
(дипломної)
роботи

7,8 - 7,8

Всього за весь термін 
навчання 54/60 36/40 90/100
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3. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

3.1.Перелік компонент ОПП

од н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота)

К-егь
кредит
ЄКТС

Заг..
обсяг
год.

Форма
підсумк.

контролю

І. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПП 1 Г лобальна економіка 5,0 150 екзамен
ПП 2 Соціальна відповідальність 5,0 150 екзамен
ПП 3 Інноваційний розвиток підприємства 5,0 150 екзамен

ПП 4 Соціальна та екологічна безпека 
діяльності 4,0 120 залік

ПП 5 Фінансовий менеджмент 4,0 120 екзамен
ПП 6 Технології управління персоналом 5,0 150 екзамен
ПП 7 Мотивація персоналу 4,0 120 залік
ПП 8 Організація праці менеджера 4,0 120 екзамен

Всього 36,0 1080
ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
ВЗ 1 Управління трудовим потенціалом 4,0 120 екзамен
ВЗ 2 Консалтинг 3,0 90 залік
ВЗ 3 Методи кваліметричної оцінки 3,0 90 залік
ВЗ 4. Методологія наукових досліджень 3,0 90 залік

Всього 13,0 390
2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студента

ВС 1 Публічне адміністрування 3,0 90 екзамен
ВС 2 Мотиваційний моніторинг в організації 3,0 90 екзамен

ВС 3 Корпоративна культура в управлінні 
організацією 3,0 90 залік

ВС 4 Економічна безпека 4,0 120 екзамен
ВС 5 Аудит персоналу 4,0 120 екзамен
ВС 6 Соціальне страхування 3,0 60 залік
ВС 7 Психологія управління 3,0 90 екзамен

1 Виробнича практика 5,4 162 залік
2 Переддипломна практика 4,8 138 залік

Підготовка та атестація кваліфікаційної 
(дипломної) роботи

7,8 234
захист

дипломної
роботи

Всього 29,0 840
Разом 90,0 2700
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3.2.Структорно-логічна схема ОПП

од н/д Компонентиосвітньоїпрограми 
(навчальшдисциплши, курсовшроекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 
робота)

К-егь
кредит
ЄКТС

Заг..
обсяг
год.

Форма
підсумк.

контролю

І курс, І семестр
ПП 1 Г лобальна економіка 5,0 150 екзамен
ПП 2 Соціальна відповідальність 5,0 150 екзамен
ПП 3 Інноваційний розвиток підприємства 5,0 150 екзамен

ПП 4 Соціальна та екологічна безпека 
діяльності 4,0 120 залік

ПП 5 Фінансовий менеджмент 3,0 90 -
ПП 7 Мотивація персоналу 4,0 120 залік
ВЗ 1 Управління трудовим потенціалом 4,0 120 екзамен

Всього 30,0 900
І курс, ІІ семестр

ПП 5 Фінансовий менеджмент 1,0 30 екзамен
ПП 6 Технології управління персоналом 5,0 150 екзамен
ПП 8 Організація праці менеджера 3,0 90 -
ВЗ 2 Консалтинг 3,0 90 залік
ВЗ 3 Методи кваліметричної оцінки 3,0 90 залік
ВС 1 Публічне адміністрування 3,0 90 екзамен
ВС 4 Економічна безпека 4,0 120 екзамен
ВС 5 Аудит персоналу 4,0 120 екзамен
ВС 6 Соціальне страхування 2,0 60 -
ВС 7 Психологія управління 2,0 60 -

Всього 30,0 900
ІІ курс, І семестр

ПП 8 Організація праці менеджера 1,0 30 екзамен
ВС 2 Мотиваційний моніторинг в організації 3,0 90 екзамен

ВС 3 Корпоративна культура в управлінні 
організацією 3,0 90 залік

ВЗ 4. Методологія наукових досліджень 3,0 90 залік
ВС 6 Соціальне страхування 1,0 30 залік
ВС 7 Психологія управління 1,0 30 екзамен

1 Виробнича практика 5,4 162 залік
2 Переддипломна практика 4,8 138 залік

Підготовка та атестація кваліфікаційної 
(дипломної) роботи

7,8 234
захист

дипломної
роботи

Всього 30,0 900
Разом 90,0 2700
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4. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Форми 
атестації 
здобувачів 
вищої освіти

З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників 
другому (магістерському) освітньому рівню проводиться підсумкова 
атестація за спеціалізацією у формі публічного захисту дипломної роботи.

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи (за 
наявності)

Кваліфікаційна дипломна (магістерська) робота -  це навчально-наукова 
робота здобувача вищої освіти, яка виконується на завершальному етапі 
здобуття кваліфікації магістра для встановлення відповідності отриманих 
здобувачем вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам 
стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі 
якого ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність 
до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння 
відповідної кваліфікації та видачу диплома.
Кваліфікаційна дипломна (магістерська) робота є інструментом закріплення 
та демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних 
компетентностей, описаних вище.
Перед оприлюдненням текст атестаційної (магістерської) роботи 
перевіряється на плагіат. Дипломна робота магістра допускається до захисту 
перед ЕК за умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає 
нормативу, який офіційно затверджений ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти».

5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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