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ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

МАГІСТРАТУРА  

 

ОСВІТНЯ-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА  

«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.                                                                  

Менеджер проекту – це управлінець top-рівня з унікальним поєднанням 

професійних компетенцій: Керівника проектів і програм; Директора зі стратегічного 

розвитку компанії; Креативного директора; Антикризового менеджера. Це означає, 

що Менеджер проекту розбирається в питаннях: вартості і фінансування; 

постачання і якості; ризиків і безпеки, маркетингу і комунікацій. Для досягнення 

цілей проекту він об'єднує людей, що володіють різним професійним досвідом і 

культурою, у злагоджено працюючий «єдиний організм». 

 

Що буде знати випускник:  

 Загальну методологію управління проектами.  

 Методи управління змістом проекту, планування, організації і 

контролю за реалізацією проекту.  

 Інструменти оптимізації термінів і ресурсів проекту.  

 Методи і інструменти проведення предінвестиціних досліджень.  

 Способи складання бюджету та методи управління ризиками 

проекту. 

Що буде вміти випускник: 

 Готувати якісні проектні пропозиції для участі у різноманітних 

вітчизняних та міжнародних конкурсах проектів та грантів;  

 Розробляти інвестиційні проекти та бізнес-плани; 

 Створювати та ефективно управляти власним бізнесом через 

започаткування start-up та/чи розвиток діючого підприємства; 

 Управляти ресурсами, фінансами, часом, колективом людей 

 

Під час навчання за магістерською програмою усі слухачі готують 

магістерську роботу у форматі проекту для участі у конкурсі або для 

започаткування власного бізнесу за керівництвом досвідченого 

викладача у відповідній сфері. 
 

 



  

Фахові дисципліни: Менеджмент проектів. Технологія прийняття 

управлінських рішень Методологія управління проектами. Фінансовий 

менеджмент. Теорія фірм і оцінка бізнесу. Проектний аналіз та 

експертиза проектів. Управління ресурсами проекту. Управління 

ризиками. Управління комунікаціями. Динамічне лідерство та 

психологічні аспекти управління проектами. 

 

Де може працювати магістр:  

  департаменти управління проектами проектно-орієнтованих 

організацій та підприємств будь-яких форм власності, сфер і галузей 

діяльності;  

 організації, що спеціалізуються на професійному управлінні 

проектами, консалтингу і аудиті; 

  інвестиційні та будівельні компанії, що займаються розвитком об'єктів 

нерухомості, експертно-аналітичні відділи, служби управління проектами; 

  відділи організації конкурсів і тендерів державних і муніципальних органів 

управління; 

 сфера малого бізнесу  різних сфер підприємницької діяльності; 

 науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади. 

Прийом на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціаліста, магістра, що отримані за будь-яким напрямом (спеціальністю). 

Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань: 

- комп’ютерне тестування з іноземної мови; 

-  тестування з менеджменту та адміністрування. 

 

Прийом заяв та документів: 05 серпня – 22 серпня 2020 року 

Строки проведення вступних випробувань: 05-26 серпня 2020 року. 
 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ (ТІЛЬКИ КОПІЇ): 

Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання    

Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом про базову або повну вищу 

освіту) на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, засвідчену 

в установленому порядку 

   

Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)    

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см    

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду    

Копію військового квитка (для вступників на денну форму навчання).    

 

 

 

Умови оплати:  

Вартість навчання за семестр*: 

денна форма – 8100 грн.; 

заочна форма – 7800 грн. 
 

Диплом державного зразка: 

Магістр з  менеджменту 

 



*Оплата навчання можлива 

відповідно до «Порядку 

організації  соціальної та 

професійної адаптації…..», 

затвердженої Постановою 

КМУ від 21 червня 2017 р. № 

432 

 

 

Термін навчання: 

1 рік і 6 місяців 
 

Проживання: 

Гуртожиток 

 

 

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою: 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня) 

тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua 

 

Більш повна Інформація на сайті Інституту: 

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=3/1/UP 
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