
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Менеджмент. Управління проектами 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр;  

бакалавр менеджменту 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців  

 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень;  

НРК України – 7 рівень;  

FQ-EHEA – перший цикл;  

EQF – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти  

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Мета освітньої програми 

 Формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння 

концептуальних основ управління проектами, теорії й практики розвитку 

цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння 

навчального матеріалу стосовно сучасних методів проектного управління в 

сучасних економічних умовах. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо 

набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності 073 

Менеджмент. Управління проектами  

Об’єктами вивчення є управління проектними організаціями та їх 

підрозділами.  

Цілі навчання: - формування у майбутніх спеціалістів системних знань 

і розуміння концептуальних основ управління проектами, теорії й практики 

розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо 

засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів проектного 

управління в сучасних економічних умовах. 

Теоретичний зміст предметної області: 

- парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови 

розвитку проектного менеджменту; 

- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антикризового, 

інноваційного, проектного менеджменту тощо;  

- функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.   

Методи, методики, технології та інструменти: 

загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-

аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного 

оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); 

методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових 



досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і 

планування; методи проектування організаційних структур управління; 

методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання 

соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті 

тощо).  

методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-

психологічні, технологічні); 

інструментарій обґрунтування управлінських рішень (економічний 

аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо); 

інформаційні технології у проектному менеджменті. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта у сфері управління. Менеджмент проектної діяльності; 

сучасні концепції менеджменту; функції менеджменту; методи реалізації 

функцій менеджменту; технологія прийняття управлінських рішень; 

інформаційні технології у проектному менеджменті. 

Особливості 

програми 

Навчальні дисципліни професійного спрямування за вибором студента 

викладаються англійською мовою. 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно- 

правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в 

яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня 

управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; 

органи державного та муніципального управління; структури, в яких 

випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну 

справу. Випускники можуть працювати на посадах: керівники та 

головні фахівці виробничих підрозділів підприємств; начальники 

виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; 

керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, 

бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів; 

керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; 

менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; 

менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; 

менеджери систем якості.  

- помічник керівника підприємств житлово-комунального 

господарства 

- помічник керівника з права, бухгалтерського обліку, досліджень 

ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань 

комерційної діяльності 

- помічник керівника в сферах обробної промисловості та у 

виробництві електроенергії, газу та води 

- помічник керівника туристичних агентств та бюро подорожей 

- помічник керівника з питань комерційної діяльності та управління 

- помічник керівника з адміністративної діяльності 

- помічник керівника із зв'язків з громадськістю 

- помічник керівника підприємств житлово-комунального 

господарства 

- помічник керівника у сфері культури, відпочинку та спорту. 

Подальше навчання Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти.  

Викладання та оцінювання 

Викладання та Дуальне навчання, студентсько-центроване навчання, самонавчання, 



навчання навчання через виробничу практику. 

Оцінювання Письмові екзамени, захист курсових робіт, звітів з виробничої та 

переддипломної практик, публічний захист дипломної роботи. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

ПРН 1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 2. Демонструвати навички виявлення проблеми та 

обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 3. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 4. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 5. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН 6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 7. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи. 

ПРН 8. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 

ПРН 9. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у 

різних сферах діяльності організації. 

ПРН 10. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 11. Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та 

письмовій формі державною та іноземною мовами. 

ПРН 12. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

ПРН 13. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та між культурності. 

ПРН 14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

ПРН 15. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

ПРНЗВО 1. Демонструвати здатність використовувати поглиблені 
теоретичні та фундаментальні знання в галузі управлінні проектами 
для розроблення складних систем. 
ПРНЗВО 2. Демонструвати знання щодо планування та відстеження 
виконання проектів. 
ПРНЗВО 3 Обирати найбільш ефективні методи планування, 
виконання проектних дій та прийняття проектних рішень на основі 
нормативно-методичних положень, стандартів і норм певної 
прикладної області для управління проектами. 
ПРНЗВО 4. Демонструвати використання програмних засобів для 
проведення розрахунків щодо розробки і оцінювання ефективності 
інвестиційних проектів. 
ПРНЗВО 5. Здійснювати планування та оцінювати ресурси і витрати, 
аналізувати й оцінювати проектні ризики. 
ПРНЗВО 6. Демонструвати навички практичного використання 
моделей і методів управління проектами. 
ПРНЗВО 7. Використовувати інформаційне, програмне та технічне 
забезпечення, а також сучасні підходи і стандарти автоматизації 
підприємства та норми певної прикладної області для управління 
проектом. 
ПРНЗВО 8. Демонструвати знання сучасних програмних продуктів, 



необхідних для побудови імітаційних моделей складних проектних 
систем. 
ПРНЗВО 9. Вміння визначати вимоги до проекту та розробляти план 

управління проектом. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми складається з 
професорсько-викладацького складу кафедр Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова. Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і 
визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній 
науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і 
досвід в галузі викладання, наукових досліджень і педагогічної 
діяльності.  
Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає 
широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму 
програми, а також залучення до викладання компетентних експертів 
високого рівня. Керівник проектної групи та викладацький склад, 
який забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів 
освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною та мультимедійною 

апаратурою і необхідними технічними засобами, використовується 

матеріально-технічна база комп’ютерних класів. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Для реалізації освітньої програми наявний повний комплекс 

навчально-методичного забезпечення курсів, що викладаються, 

практик (за видами) та дипломування. Інформаційне забезпечення 

здійснюється на базі комп’ютерного класу, використовуються 

ресурси дистанційної освіти, інтегрованої в систему Office 365. 

Активно впроваджуються в навчальний процес наступні продукти: 

MS Project, MS Office, AllFusion Process Modeler 7, MS Visio, MS 

PowerPoint, Project Expert.  

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та: 

- Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 89  

від жовтня 2017 р.  

- Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88  

від 12.10. 2017 р. 

- Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина, м. Анкара), 

угода № 69 від 28.03. 2016 р. 

- Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки), угода № 75 

від 22.02.2018 р. 

- Естонським університетом природничих наук ( м. Тарту), угода 

№ 90 від 10.10. 2017 р.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Здобувачі освіти з інших країн навчаються державною мовою і 

мають можливість вивчати профільні дисципліни навчального плану 

за бажанням англійською мовою в межах вільного вибору студентів 

у формі сертифікатних програм 

 


