
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

1. Шифр та назва галузі знань: 07 Управління та адміністрування 

2. Код та назва спеціальності: 073 "Менеджмент" 

3. Назва спеціалізації: Управління проектами 

4. Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-

ЄПВО 

5. Тривалість програми: 1 рік 4 місяці - денна, заочна, заочно-дистанційна 

6. Кількість кредитів ECTS: 90  

7. Вимоги до рівня освіти вступників: наявність освітнього рівня «бакалавр»  

8. Механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в 

іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти 

нема 

9. Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної 
програми: Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Захищена магістерський проект 

10. Загальний профіль програми: Вивчаються професійно-орієнтовані дисципліни  

11. Програмні результати навчання: розуміти і уміти застосовувати термінологію проектного 

менеджменту, у тому числі англійською мовою; обґрунтовувати вибір методології управління 

проектами для конкретного проекту та для організації в цілому; володіти методами обґрунтування 

бізнес-цілей реалізації проекту, розробляти і проводити експертизу бізнес-планів проекту; 

описувати бізнес-процеси при запровадженні корпоративної системи управління проектами; 

планувати проекти різних рівнів складності із застосуванням сучасних інформаційних систем; 

уміти формувати, розвивати та управляти командою проекту; уміти контролювати процеси 

реалізації проектів і програм; розуміти і уміти застосовувати у практиці особливості управління 

інформаційними, соціальними, інноваційними та соціальними проектами; уміти застосовувати 

різні інформаційні системи для управління усіма фазами проектів. 

12. Форма навчання: Денна, заочна, заочно-дистанційна 

13. Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності: продовження навчання в аспірантурі або праця 

за фахом у поєднанні з аспірантурою. 

14. Практика/стажування: під час навчання в університеті студенти проходять: виробничу 

практику з управління проектами на підприємствах різних видів економічної діяльності та форм 

власності, під час якої студенти знайомляться із сучасними практиками проектного менеджменту 

та організації проектної діяльності в організаціях різних ступенів проектної зрілості; виробничу 

практику на бізнес-симуляторі в умовах віртуального проектного офісу, під час якої студенти 

набувають поведінкових компетенцій проектних менеджерів; переддипломну практику для збору 

інформації для подальшого дипломного проектування.  

15. Керівник (гарант) освітньої програми, контактна особа (прізвище, науковий ступінь, 
посада, Е-mail): Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту,  

l.f.kozhushko@gmail.com 

6. Професійні профілі випускників: фахівці даного профілю на основі застосування сучасних 

методологій проектного менеджменту обґрунтовують бізнес-цілі проектів, складають бізнес-плани 

та проводять експертизу проектів; застосовують сучасні інформаційні системи та хмарні 

технології для управління портфелями, програмами і проектами; запроваджують проектно-

орієнтоване та проектно-кероване управління в організаціях; керують процесами ініціювання 

проектів; складають плани управління проектами; проводять діагностику бізнес-процесів 

організацій при запровадженні корпоративних систем управління проектами; планують зміст, 

терміни, бюджет, ризики та інші складові управління проектом; контролюють процеси реалізації 

та завершення проектів; готують розпорядчу та звітну документацію в проектах; організовують 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



процеси здійснення закупівель в проектах; здійснюють управління ресурсами в проектах; 

формують проектні команди та управляють ними; проводять перемовини із замовниками, 

спонсорами та іншими зацікавленими сторонами проектів.  

Випускник зможе працювати: - керівником проектів і програми у сфері матеріального і 

нематеріального виробництва, а також займати посади директора програми, директора проекту, 

сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого 

менеджера проекту в організаціях різних видів економічної діяльності та розмірів. 

17. Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми: менеджменту; охорони праці 

і безпеки життєдіяльності; економічної кібернетики; трудових ресурсів і підприємництва; 

державного управління, документознавства та інформаційної діяльності; комп’ютерних наук, 

суспільних дисциплін. 

18. Навчально-науковий інститут: Економіки та менеджменту 

Завідувач кафедри       Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор 

Керівник (гарант) освітньої програми    Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор 

Упорядник інформаційного листа освітньої програми  Костюкевич Р.М., к.е.н., доцент    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


