
Профіль освітньої програми 2019 рік вступу

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

Магістр; 
магістр менеджменту

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання – 1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України;
сертифікат УД № 21006910, строк дії – до 1 липня 2024 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень;
НРК України – 8 рівень;
FQ-EHEA – другий цикл;
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Мета  освітньої  програми  полягає  у  підготовці  фахівців,  які
володіють знаннями предметної  області,  інтегральною, загальними
та фаховими компетентностями, що забезпечує здатність до фахової
діяльності,  спрямованої  на  ефективне  управління  програмами  та
портфелями організації.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями та їх

підрозділами за невизначеності умов і вимог
Цілі навчання:

-  підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати
складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  у  сфері
управління  організаціями  на  засадах  оволодіння  системою
компетентностей.
Теоретичний зміст предметної області:

-  інноваційні концепції та системи менеджменту;
-  функції,  методи, технології управління організаціями та їх

підрозділами;
-  методологія наукових досліджень.  

Методи, методики, технології та інструменти:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження;
- методи  та  інструменти  наукового  дослідження  у  сфері

менеджменту;
- методики,  технології  та  інструменти  менеджменту

(стратегічне управління,  управління змінами,  проектне управління,
управління знаннями, корпоративне управління, тощо);

інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та 
їх підрозділами.



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

-

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. Керівники проектів і програм
- помічник  керівника  підприємств  житлово-комунального
господарства.

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

студентсько-центроване  навчання,  самонавчання,  проблемно-
орієнтоване  навчання,  навчання  через  науково-дослідну  і
переддипломну практику.

Оцінювання Письмові  екзамени,  захист  курсових  робіт,  звітів  з  виробничої  та
переддипломної практик, захист магістерської роботи

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПРН  1.  Застосовувати  концепції,  методи  та  інструменти
менеджменту  для  результативного  та  ефективного  управління
організацією;
ПРН 2. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління
організації
ПРН  3.  Застосовувати  навички  обґрунтування  та  управління
проектами, генерування підприємницької ідеї;
ПРН  4.  Планувати  діяльність  організації  в  стратегічному  та
тактичному розрізах;
ПРН  5.  Організовувати  та  здійснювати  комунікації  з
представниками  різних  професійних  груп  та  в  міжнародному
контексті;
ПРН  6.  Практикувати  використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні;
ПРН  7.  Аргументувати  власну  точку  зору  в  дискусії  на  основі
етичних  міркувань, соціально відповідально;
ПРН 9. Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати
на їх поведінку;



ПРН 10.  Виявляти здатність  до саморозвитку,  навчання впродовж
всього життя та ефективного самоменеджменту.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ПРНВ 11. Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації,
ухвалювати  управлінські  рішення  та  забезпечувати  умови  їх
реалізації; 
ПРНВ 12. Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх
інформаційне,  методичне,  матеріальне,  фінансове  та  кадрове
забезпечення,  в  тому  числі  у  відповідності  до  міжнародних
стандартів та рекомендацій моделей досконалості;

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове 
забезпечення

Основний  склад  викладачів  освітньої  програми  складається  з
науково-педагогічних  працівників  кафедр  Харківського
національного  університету  міського  господарства  імені  О.М.
Бекетова. Лектори, які викладають у рамках програми, є активними
працівниками  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 жовтеня 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 Здобувачі  освіти  з  інших  країн  навчаються  державною  мовою  і



здобувачів вищої 
освіти

мають можливість вивчати профільні дисципліни навчального плану
за бажанням англійською мовою


