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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТАМИ»

призначена для підготовки

менеджерів з управління проектами

комерційних підприємств, а також

галузевими проектами в різних

сферах соціально-економічного

життя, включаючи міжнародні

проекти.



Підготовка фахівців нового типу, здатних
здійснювати управління проектами на всіх
стадіях реалізації, приймати ефективні
управлінські рішення щодо їх ресурсного та
організаційного забезпечення, інтегрувати
інноваційний та інвестиційний процеси,
здійснювати комплексне планування
проектів.

ЦІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-

ПРОЕКТАМИ»



Топ 5 причин розпочати кар'єру менеджера у сфері бізнес-аналізу 
та управління бізнес-проектами

Професії бізнес-аналітика та 
проектного менеджера  

затребувані в усьому світі Професії бізнес-аналітик та 
проектний менеджер  

дозволяють бути завжди на крок 
попереду, адже такі фахівці 
тримають «руку на пульсі» 
розвитку компанії, швидко 

реагуючи на зміни цього «пульсу»

Проектний менеджер – це одночасно  
сильний експерт в своїй функціональній 
області і грамотний управлінець, який    

працює на випередження будь-яких 

потенційних проблем

Бізнес-аналітик – це той, хто 
допомагає бізнесу зрозуміти процес, 
знайти шляхи його поліпшення або 

сформувати новий процес

Професії бізнес-аналітика та 
проектного менеджера відносять 
до категорії престижних і досить 

високооплачуваних.



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТАМИ»





Конкурентні переваги навчального процесу



Відрізняються високим рівнем освіти. Тільки 6,4% не мають 

вищої освіти, але з них 2.7% ще навчаються.

ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКОГО 

ПРОДЖЕКТ- МЕНЕДЖЕРА (PROJECT MANAGER)

Project Manager’ам у середньому 30 років, і вони 

високоосвічені

Найчастіше працюють в аутсорсингових компаніях і дещо рідше -

в продуктових

*Дослідження DOU (Україна)

*Дослідження DOU (Україна)



*Дослідження DOU (Україна)

Динаміка зарплати Project Manager (РМ) 

в Україні

Медіанна заробітна плата PM у грудні 2020 року становила $1700



25% фахівців з найвищим рівнем оплати отримують $2500. 

З досвідом роботи заробітна плата може досягати до $7000. 

Медіанна зарплата РМ залежно від досвіду в Україні

*Дослідження DOU (Україна)



Медіанні зарплати: за посадами у 2020 році в Україні

*Дослідження DOU (Україна)



ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
З 2010 року кафедра є корпоративним членом

Національного відділення Міжнародної

асоціації управління проектами (UPMA)

Професорсько-викладацький склад сертифіковано за:
 міжнародними стандартами управління проектами;

 міжнародними стандартом підготовки тренерів Team Training

International;

 міжнародною шкалою підготовки тренерів (Франція, Польща).



Участь у відомих, в тому числі міжнародних, наукових та

науково-практичних заходах в області проектного управління

і бізнес-аналітики

Партнерські відносини з провідними регіональними

компаніями і установами, що реалізують проекти і програми.



Ми в соціальних мережах 

https://www.facebook.com/projectmanagment.oridunadu/

https://www.facebook.com/projectmanagment.oridunadu/





