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HR-фахівці: ті, хто нас 

обирає

• Професія входить до Топ-10 у світовому
рейтингу професій;

• Низький ризик схильності до зникнення
професії в результаті автоматизації та Індустрії
4.0

Актуальність

• Надання компетенцій як у галузі «Економіка», 
так і в галузі «Управління персоналом»

• Збільшення гнучкості та мобільності на ринку 
праці

Мобільність

Суть будь-якого бізнесу –

ПЕРСОНАЛ, ПРОДУКТ, 

ПРИБУТОК. 

Якщо у Вас проблеми з 

першим пунктом, про два 

інші можете забути

Лі Якокка



СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЇ

Плюси професії Мінуси професії

• 80% успіху компанії залежить від 

діяльності HR-менеджерів;

• досить різноманітна й різнопланова

робота;

• робота з людьми;

• у людей цієї професії завжди є робота

• необхідність повідомляти 

кандидатові, що його кандидатура 

не пройшла конкурсний відбір; 

• високий ступінь відповідальності 

за роботу з людським ресурсом



Всі наші зусилля спрямовані на формування ключових навичок та здобуття першого практичного досвіду

Розуміння сутності економічних процесів дозволяє ухвалювати відповідальні фінансові 
рішення, в тому числі і у сфері управління персоналом, політики оплати праці,  інвестицій в персонал

Вміння структурувати інформацію, вибирати критерії аналізу,  оптимізувати та візуалізувати дані, 
надавати інтерактивні звіти, знання методик моделювання, аналіз результатів та оцінка  ефективності 

Ініціювання змін і впровадження організаційних змін у компанії, оцінка персоналу та 
управління ефективністю співробітників, консультативна підтримка бізнесу у сфері трудових 

відносин і трудового права 

Розвинена комунікабельність необхідна, щоб вести  ефективні переговори, говорити перед 
аудиторією, проводити співбесіди, знаходити спільну мову зі співрозмовником, відстоювати ідеї 

перед керівництвом

Застосування 
аналітичного та 

методичного 
інструментарію

Управління 
змінами

Комунікативні 
навички



Політична економія

Психологія та педагогіка

Соціологія

Менеджмент

Мікроекономіка

Макроекономіка

Гроші та кредит

Іноземна мова

Фінанси

Економіка підприємств

Економіка праці й соціально-трудові 

відносин 

Бухгалтерський облік та аудит

Управління персоналом 

Мотивування персоналу 

Дисципліни професійного циклу

Системи технологій промисловості 

Політологія

Інституційна економіка

Інвестування

Податкова система

Економіка та організація інноваційної 

діяльності

Трудове право

Організаційна поведінка

Основи господарського права

Корпоративна соціальна відповідальність

Управління конфліктами

Фінанси підприємств

Страхування

Бізнес-планування

Дисципліни вільного вибору  



Фахівець агентства з 
працевлаштування

Агент із зайнятості і 
трудових контрактів

Технічний фахівець в галузі 
управління

Помічник керівника 
підприємства, установи, 

організації

Помічник керівника 
виробничих та інших 

підрозділів  

Фахівець центру зайнятості

Спеціаліст кадрового 
адміністрування

Спеціаліст відділу 
управління персоналом 

Фахівець кадрового 
агентства

Спеціаліст на державній 
службі, в органах місцевого 

самоврядування 

Менеджер з оцінки 
персоналу

Помічник керівників малих 
підприємств без апарату 

управління

Фахівець у сфері 
обов'язкового соціального 

страхування

Економіст-аналітик

HR менеджер

ПРОФЕСІЙНІ НАПРЯМИ І КАРЄРА



Асистент (молодший 
фахівець)

Фахівець, менеджер, 
керівник відділу

Керівник 
департаменту



ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

Обласні/районні державні 
адміністрації та 

територіальні органи 
центральних органів 

виконавчої влади, Органи 
місцевого самоврядування 

України (обласного і 
місцевого рівня) та ін.

БІЗНЕС-СТРУКТУРИ, ДЕРЖАВНІ 
ПІДПРИЄМСТВА

B InBev Efes, АТ КБ 
«Приватбанк», ТОВ «Нова 

Пошта», АТ «Мегабанк», Winner 
Group Ukraine, 

АТ «АЛЬФА-БАНК», 
Товарна біржа «Всеукраїнський 

торговельний центр»; 
ПрАТ «Українська фондова 

біржа»; Торгово-промислова 
палата України та її структурні 

підрозділи  та ін.

НАПРЯМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ТА 
СТАЖУВАННЯ

Програма академічної 
мобільності : Поморська 

академія, м. Слупськ, 
Польща; стажування у 

Національній школі 
державного управління 

(KSAP), м. Варшава, Польща; 
міжнародні гранти, 

стипендіальні програми 



К О Н Т А К Т И

Завідувач кафедри Статівка Наталія                           
Валеріївна
050 215-47-27
nstativka@ukr.net

просп. Московський, 75 Харків, 61001, корпус А, каб. 12

доцент кафедри Смаглюк Анна                           
Андріївна
098 045-60-09
smaglyuk_anna@ukr.net

Facebook : 
https://www.facebook.com/uprpers

Наш сайт : 
https://kbuapa.kh.ua

https://www.facebook.com/uprpers
https://kbuapa.kh.ua/

