
Інформація про діяльність кафедри управління проектами  

 

Кафедра управління проектами створена у 1998 році з метою підготовки фахівців для роботи у сфері 

управління реальними інвестиціями. З 1 вересня 1998 року в інституті розпочато підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010013 «Управління проектами», 

освітнього рівня повної вищої освіти, кваліфікації 1238 «Керівник проектів та програм» з узагальненим об’єктом 

діяльності: проекти та процеси управління проектами.   

Першим завідувачем кафедри управління проектами з 1998 по 2004 рік був доктор 

технічних наук, професор Рибак Анатолій Іванович, який за ідейно-організаційної 

підтримки першого директора інституту Олексія Петровича Якубовського здійснив 

відкриття першої на півдні України спеціальності управління проектами та за грантовою 

допомогою Української асоціації проектного менеджменту обладнав найсучаснішим 

програмним та технічним забезпеченням спеціалізовані аудиторії.  

З вересня 2004 по квітень 2009 року кафедру очолював кандидат технічних наук, 

старший науковий співробітник Андріанов Володимир Васильович, з ініціативи якого 

було вдосконалено програму проходження стажування слухачів у провідних 

організаціях Одеської області з метою представлення та захисту в магістерських роботах 

реальних інвестиційних проектів.   

З 2009 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор 

Безверхнюк Тетяна Миколаївна. 

На сьогодні кафедра управління проектами – це провідний навчально-

науковий центр надання високоякісних освітніх та консультаційних послуг з питань 

підвищення ефективності бізнесу, забезпечення його стійкості, зростання та 

конкурентоспроможності. Навчальний процес на кафедрі забезпечують фахові 

викладачі-практики, які мають великий досвід у розробці й впровадженні 

методології управління проектами на підприємствах України, міжнародну 

сертифікацію, сучасні знання та навички тренерів з управління проектами.  

Зокрема: 5 докторів наук, професорів; 7 кандидатів наук, доцентів і запрошені фахівці-практики, з 

використанням сучасних методик викладання передають знання та досвід щодо розв’язання реальних 

 

 

 



практичних ситуацій, прийняття проектних і управлінських рішень, формування проектної команди, розробки 

реально діючих успішних проектів.  

Викладання здійснюється в спеціалізованих аудиторіях, 

обладнаних сучасними технічними засобами для забезпечення 

мультимедійних презентацій, використання технологій проектного 

офісу, сучасних інформаційних технологій в управлінні проектами на 

базі різноманітних програмних комплексів. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів 

побудована за модульним принципом на підставі вимог до фахівця, 

що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. В основу 

викладання дисциплін покладено компетентнісний підхід – кожна 

дисципліна орієнтована на конкретну компетенцію, задану 

роботодавцями, які організовують стажування та здійснюють 

замовлення на реальні магістерські роботи у вигляді інвестиційних та 

соціальних проектів з подальшою їх практичною реалізацією за 

участю випускників.  

Застосування сучасних інтерактивних форм навчального 

процесу (тренінги, «мозкові атаки», ділові ігри тощо) та проведення 

практичних занять у проблемному режимі зорієнтоване на підготовку 

випускників нової якості – здатних самонавчатися, приймати 

оперативні рішення, долати стресові ситуації, швидко адаптуватися до 

мінливих умов.  

З 2010 року на кафедрі управління проектами введено в практику представлення під час захисту 

магістерських робіт довідок про впровадження результатів магістерського дослідження в практичну діяльність 

та запрошення на захист відомих підприємців регіону. Зокрема, за науковою консультацією викладачів кафедри 

управління проектами у 2014-2015 роках на замовлення місцевих органів влади підготовлено магістерські 

роботи у вигляді реальних інвестиційних проектів, три з яких вже реалізуються (один – в Департаменті 

міжнародних зв’язків Одеської міської ради, два - Департамент праці та соціальної політики Одеської міської 

ради) (довідки про використання результатів № 02-18/313 від 02.12.2013 року та № 02-27/2122 від 19.09.2014). 

Один магістерський проект розроблено в рамках міжнародного співробітництва з Федеральним міністерством 

 

 



охорони навколишнього середовища, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів ФРГ (м. 

Берлін, ФРН) – «Проект створення підприємства «Енергетичне агентство» у місті Одеса». 

Для розвитку лідерських якостей слухачів, при 

кафедрі у 2010 році відкрито Тренінговий центр, а у 

березні 2013 року кафедра підключилася до 

міжнародного проекту «Open Innovation Incubator for 

Youth». Відповідно до плану роботи Тренінгового 

центру щомісяца безкоштовно проводяться тренінги для 

слухачів спеціальності управління проектами, 

спеціальності державне управління, працівників органів 

влади, представників бізнес-середовища та інших 

зацікавлених осіб. 

Кафедра інтенсивно працює над формуванням нового науково-методологічного напряму проектного 

менеджменту – управління проектами в публічній сфері. Результатом наукових досліджень є: навчальний 

посібник з грифом МОН «Управління проектами в публічній сфері»; комплексний інноваційний підручник з 

грифом МОН «Проектний підхід у сфері публічного управління»; монографія «Технологія управління 

соціальними проектами» та низка навчально-методичних видань. 

У 2013 році викладачі кафедри взяли  участь у: розробленні проектної документації Національного 

проекту «Місто майбутнього»; реалізації Міжнародного проекту ILMM-BSE «Комплексне моделювання 

управління землекористуванням - Естуарії Чорного моря»; виконанні трьох соціальних проектів на замовлення 

Одеської міської ради та п’яти інвестиційних проектів для малого та середнього бізнесу, що забезпечує 

отримання слухачами актуальніших практичних навичок.   

У 2014 році спільно з Департаментом  праці та соціальної політики Одеської міської ради було 

розроблено інвестиційний проект «Створення комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції 

бездомних осіб»,  який було  подано до Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні для 

участі у конкурсі 2014 року, й виграв цей конкурс з отриманням фінансування 1 млн.грн. (лист № 02-27/2573 від 

17.10.2014, підписаний директором департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради). 

Відповідно до договору № 02/11 від 24 листопада 2014 року між ОРІДУ та Департаментом економічного 

розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації, кафедрою управління проектами розроблено 

 
 



інформаційний каркас електронної карти ресурсів, об’єктів бізнес-інфраструктури, суб’єктів підприємницької 

діяльності та бізнес-проектів Одеського регіону.    

Спільно з представниками органів публічної влади та  бізнес-середовища кафедрою проведено першу 

науково-практичну конференцію «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» (11-12 вересня 

2014 р.). Отримано ліцензійне програмне забезпечення ArcGIS для використання в навчальному процесі та 

науковій діяльності. За результатами видано збірник матеріалів конференції. 

На замовлення депутатської групи «За економічний розвиток» в Одеській 

обласній раді здійснено аналітичне дослідження «Розвиток туризму та курортно-

рекреаційної сфери в Одеській області», результати якого покладено в основу 

концепції розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону. За результатами 

дослідження проведено круглий стіл на тему: «Концепція розвитку територіальних 

економічних кластерів туристичного спрямування в Одеській області», 

співорганізаторами якого виступили Одеська обласна рада та Департамент 

економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації. 

За період 2010-2015 рік кафедрою підготовлено та успішно захищено 3 кандидати наук, предметом 

дослідження яких стало використання технології проектного менеджменту для вирішення завдань у сфері 

публічного управління. Здійснюється підготовка 2 аспірантів та 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.   

Пріоритетні напрями роботи кафедри: 

- застосування сучасних інтерактивних форм організації навчального процесу 

(тренінги, дебати, дискусії, диспути тощо); 

- впровадження кращого світового досвіду підготовки фахівців з урахуванням 

вітчизняної специфіки та традицій; 

- зміцнення зв’язку навчального процесу з практикою державного управління 

та бізнес-адміністрування з метою посилення практичної  спрямованості навчання, 

наближення його змісту до потреб економічного та соціального розвитку держави і 

регіону за рахунок проведення виїзних занять, семінарів; 

- постійний взаємозв’язок з випускниками. 

 

 

 

 

 


