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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 праціМобільність 

Програма спрямована на 

підготовку фахівців-

економістів у галузі управління 

людським ресурсами, які 

успішно працюють на посадах 

керівників, провідних 

спеціалістів економічних і 

кадрових служб підприємств, а 

також фахівців у галузі 

економіки, здатних 

забезпечувати управління 

підприємствами в різних 

галузях національної економіки



Розвиток
стратегічного 

бачення і 
фінансово-

аналітичної 
компетенції

Технології 
управління 

персоналом,
технології 

ректуритну, 
командоутворення, 

мотивації 

Розвиток
психологічних 
компетенцій з 

управління 
людьми

Розвиток 
цифрових 

компетенцій та 
комунікативних  

навичок

Викладання 

дисциплін 

відповідно до 

вимог сьогодення 

(робочого місця)   

Спеціалізовані 
дисципліни 

Фінансово-управлінські 
дисципліни 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА



Глобальна економіка

Соціальна відповідальність

Інноваційний розвиток підприємства

Фінансовий менеджмент

Технології управління персоналом

Менеджмент продуктивності 

Мотивація персоналу

Організація праці менеджера

Інвестиції в персонал

Інтелектуальна власність 

Охорона праці в галузі та цивільний    

захист

Дисципліни професійного циклу

Стратегічне управління підприємством

Методологія наукових досліджень

Психологія управління

Розвиток персоналу

HR-комунікації і мистецтво презентації та 

спічрайтингу

Стратегічне управління людськими ресурсами

IT-digital технології в управлінні персоналом і 

бізнес плануванні 

Управління командами

Служба персоналу

Дисципліни вільного вибору  



ПРОФЕСІЙНІ НАПРЯМИ І КАРЄРА

HR-директор

НR-бізнес-партнер

HR-бренд-менеджер

HR-аналітик

T&D-менеджер (з навчання 
і розвитку персоналу)

C&B-менеджер (з 
компенсацій та пільг, 

мотивації) 

Менеджер з оцінки 
персоналу (асесор)

Фахівець центру зайнятості

Адміністративний помічник

Спеціаліст кадрового 
адміністрування

Спеціаліст відділу 
управління

Фахівець кадрового 
агентства

Спеціаліст на державній 
службі, в органах місцевого 

самоврядування 

Керівник кадрового 
агентства

Власник/керівник 
рекрутингового агентства

Бізнес-тренер, коуч

Керівник департаменту з 
управління персоналу

Project-менеджер

PR-менеджер (внутрішні 
комунікації)



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.

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 

НАПРЯМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ



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/

