
Факультет менеджменту

Кафедра проектного менеджменту

ОДЕСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ IНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ

Нацiональна академiя державного управлiння

при Президентовi України

МАГIСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

за спеціальністю

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

спеціалізацією

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»



це освітній проект для активних, 

креативних особистостей, які бажають 

розвиватися та виявляють готовність до 

реалізації масштабних проектів у

професійній сфері та особистому житті. 

Навчений і досвідчений проектний 

менеджер – це володар цілої системи 

знань як у сфері управління проектами, 

так і в будь-якій сфері людської 

діяльності, мета якої – отримання 

конкретного і, найголовніше, 

ефективного результату. 
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Управління проектами

це управлінець top-рівня з унікальним 

поєднанням професійних компетенцій:

- Керівника проектів і програм; 

- Директора зі стратегічного розвитку компанії;

- Креативного директора;

- Антикризового менеджера

Розгадуючи секрет 

успіху управлінців, 

варто дивитись не на 

вирішення, а на спосіб, 

що дозволяє його 

досягти!
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Технології навчання

• проблемно-орієнтоване навчання;

• інтерактивні освітні технології;

• сучасні технічні засоби навчання

Практична спрямованість
• участь в розробці та реалізації реальних проектів;
• захист магістерського дослідження в форматі 

інвестиційного проекту

Особистісний розвиток і кар’єрне зростання

• стажування на базі провідних підприємств і партнерських
організацій;

• участь у міжнародних проектах і програмах;

• формування лідерських якостей та аналітичних
здібностей на практикумах тренінгового центру
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оволодіння технологіями та інструментарієм, що 

дозволить підвищити ефективність будь-якого 

виду діяльності в умовах обмежених ресурсів, 

мінливості зовнішнього середовища й 

непрогнозованості «правил гри» на ринку.
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питань, що стосуються організації, ведення 
і розвитку бізнесу

вільне володіння інформацією з усіх 
питань, що стосуються організації, ведення 
і розвитку бізнесу

уміння чітко формулювати завдання і 
знаходити найкоротші шляхи їх 
вирішення

уміння чітко формулювати завдання і 
знаходити найкоротші шляхи їх 
вирішення

здатність інтегрувати стратегічний та 
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Конкурентні компетенції

Оптимізація  
витрат 
компанії

Оптимізація  
витрат 
компанії

Збільшення 
прибутку 
компанії

Збільшення 
прибутку 
компанії

Ефекти 
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• здійснювати підготовку проектних заявок  і приймати 
проектні рішення;

• забезпечувати ефективну реалізацію проекту від ідеї до її 
втілення;

• оцінювати ефективність проектів;

в сфері 
проектно-

економічної 
діяльності

в сфері 
проектно-

економічної 
діяльності

• виявляти й аналізувати потреби заінтересованих сторін; 

• здійснювати аналітику ринку;

• прогнозувати показники діяльності організацій після 
впровадження проекту;

в сфері 
аналітичної 
діяльності

в сфері 
аналітичної 
діяльності

• організовувати та планувати аналітичну роботу; 

• управляти підготовкою і реалізацією проектів; 

• розробляти управлінські рішення та обґрунтовувати 
вибір.

в сфері 
організаційно-
управлінської 

діяльності

в сфері 
організаційно-
управлінської 

діяльності
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методологія

Управління ризиками Теорія фірм 

УР, ТФ

Ділові комунікації

ІТ, УПП

Управління портфелем 

проектів

Інформаційні 

технології в 

менеджменті

Управління проектами 

УП

Маркетинг проектівІнвестиційний аналіз 
ІА, МП

Управління ресурсами проекту  



Випускники спеціалізації «Управління проектами»  затребувані в 

проектній та операційній діяльності підприємств різних форм власності та 

галузей економіки
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проектній та операційній діяльності підприємств різних форм власності та 

галузей економіки

Менеджер проектів – сучасна, 

престижна, перспективна і 

високооплачувана професія

Менеджер проектів – сучасна, 

престижна, перспективна і 

високооплачувана професія
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Банківський 

сектор

Банківський 

сектор

Будівництво

ТоргівляТоргівля

Публічне 

управління

ІТ-сфераІТ-сфера

Сфера 

консалтингу



Професорсько-викладацький склад 

кафедри сертифікований:

 за міжнародними стандартами у сфері

управління проектами;

 за міжнародним стандартом підготовки

тренерів Team Training International;

 за міжнародною школою підготовки

тренерів (Франція, Польща)

З 2010 року кафедра проектного 

менеджменту є корпоративним членом 

Національного відділення Міжнародної 

асоціації управління проектами (UPMA)

Управління проектами



ПРО НАВЧАННЯПРО НАВЧАННЯ

ДЛЯ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВДЛЯ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Етапи Терміни

Прийом документів 2 липня –

17 серпня

Вступні іспити:

І етап

ІІ етап

01-03 серпня

21-23 серпня

65009,  Одеса,  вул. Генуезька, 22

тел. +38 (048) 705-97-11,  705-97-12

www.oridu.odessa.ua

E-mail: priem@oridu.odessa.ua

65009,  Одеса,  вул. Генуезька, 22

тел. +38 (048) 705-97-11,  705-97-12

www.oridu.odessa.ua

E-mail: priem@oridu.odessa.ua

e-mail: 

kafedraup2016@gmail.com

тел. (048) 705-97-69

e-mail: 

kafedraup2016@gmail.com

тел. (048) 705-97-69

Форма Тривалість

навчання

Вартість за 

семестр

Денна 1,5 роки 7 000 грн.

Заочна 1,5 роки 6 850 грн.

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ВСТУППРО ВСТУП
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Якщо Ви допитливі, володієте добре розвиненими

комунікативними навичками і аналітичними здібностями, то цей

перспективний напрямок для Вас!

Ми не обіцяємо, що навчальний процес буде легким, але 

ми гарантуємо, що його результати Вас не розчарують!


