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Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

Магістратура
УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ

здійснює прийом студентів на базі 

дипломів бакалаврів та спеціалістів 

БУДЬ-ЯКОГО НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ 

ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

По закінченні навчання видається 

диплом державного зразку освітньо-

кваліфікаційного рівня 8.18010013 -

“МАГІСТР з управління проектами”, 

кваліфікації 1238 “Керівник проектів 

і програм”



Магістерська програма "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

ЦІЛЬ ПРОГРАМИ

"УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

▪ Ціллю програми підготовки магістрів є 

формування у студентів комплексу 

базових теоретичних знань в галузі 

менеджменту, фінансів, маркетингу, а 

також розвиток практичних навичок 

використання сучасних засобів, методів, 

інструментів управління проектами для 

управлінняя проектами в різних галузях  

економіки.



Що таке управління проектами?

1. Проведеня маркетингових досліджень

2. Управління строками та сітьове планування

3. Управління програмами і портфелями проектів

4. Організаційне проектування та офіси УП

5. Управління персоналом та формування команд

6. Корпоративне проекте управління 

7. Управління якістю (TQM)

8. Управління ризиками

9. Управління закупівлями 

та постачаням

10. Метод не освоєних об’ємів

11. Управління ресурсами 

12. Управління бюджетом проекту



В чому сутність та джерела успішності 
професійного управління проектами?

1. Націленість на успішний кінцевий результат

2. Використання проектно-орієнтованого підхода

3. Моделювання проекту; розрахунок, прогноз та 

управління параметрами проекту

4. Орієнтація на використання сучасних технологій



Проектний менеджер буде знати і 
вміти, як:

– відбирати та ініціювати проекти;

– чітко сформулювати цілі та опреділити вимоги то результатів      

проекту; 

– спланувати роботи, які необхідно виконати для досяження цілей 

проекту (при цьому врахувати ризики, внутрішні і зовнішні 

обмеження); 

– спланувати та організувати залучення виконавців для виконання 

робіт проекта, планувати в умовах невизначеності; 

– організовувати, коордінувати, контролювати виконання робіт;

– мотивувати учасників команди проекту, забезпечити складену                                                                   

_________________             роботу команди проекту; 

– реалізовувати та забезпечити контроль

_________________             виконання робіт, прийомку-здачу 

_________________             результатів та завершення проекту. 



Що дає професійне управління 
проектами?

1. Дозволяє зекономити ресурси (час, гроши, люди)

2. Забезпечити відповідність проекта стратегії розвитку організації 

3. Ефективно керувати інвестиціями та іноваціями

4. Забезпечити виконання проектів в рамках встановлених строків, 

бюджету і якості

5. Знизити ризики неуспіху проекту

6. Ефективно розподіляти відповідність та обов’язки між учасниками 

проекту

7. Зробити проекти контрольованими та прозорими для керівників та інших 

зацікавлених сторін



ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ 

НАВЧАННЯ
-- На початку навчання за студентом закріплюється проект та
протягом всього курсу студент розробляє власний проект на 
практичних заняттях, курсовому проектуванні, дипломній 
роботі під керівництвом провідних проектних менеджерів 
України.
-- Проект може бути продовженням базової освіти, напряму 
роботи, проектом власного бізнеса та інше. Студент сумісно з 
викладачем може обрати проект з бізнеса (заявка від 
підприємця, організации будь-якого профілю - залізниця, 
будівництво, юриспруденція, агробізнес, персонал, металургія 
и т.ін.).
-- На протязі навчання курса студент вчиться проводити 
маркетингові дослідження, складати бізнес-план, технико-
економічне обоснування, керувати персоналом, керувати 
ресурсами, закупівлями, постачанням, ризиками, якістю, 
будувати мережеві графіки проектів и т.ін.



Випускники магістерської програми 
«Управління проектами» 

зможуть керувати: 

– проектами будівництва і девелопмента;

– проектами транспортної сфери;

– проектами створення власного бізнесу;

– проектами міського і регіонального розвитку;

– проектами банківської сфери;

– комерційними та підприємницькими бізнес-

проектами;

– проектами в сфері реклами.



Особливості навчання в ДНУЗТ:

Програма підготовки:
▪Формування проектної команди

▪Планування проектних дій

▪Приняття проектних рішень

▪Ініціація проектної діяльності

▪Формування проектних альтернатив та 

пропозицій, маркетинг

▪Управління змістом та інтеграціями

▪Управління часом

▪Управління закупівлями

▪Управління вартістю

▪Управління информаційними зв’язками

▪Управління трудовими ресурсами 

▪Управління якістю 

▪Управління ризиками



Наші випускники зможуть працювати:

▪ керівниками проектів (менеджерами проектів) 
в компаніях різних галузей економіки;

▪ керівниками або спеціалістами проектних 
відділів;

▪ аналітиками бізнес-проектів та програм;

▪ директорами по розвитку; 

▪ комерційними директорами;

▪ спеціалістами відділів інвестицій;

▪ керівниками або спеціалістами планово-
економічного відділу. 



Особливості навчання в ДНУЗТ

- мультимедійні презентації;

- командна робота;

- імітаційні та ділові ігри, активне середовище;

- робота в малих групах, презентації;

- коучинг та креативні методики;

- інформаційні технології;

- забезпеченість літературою;

- розвинена інфраструктура університету: басейн, спортивний 

комплекс, власна полікліника;

- організоване дозвілля студентів.



Результати навчання

• Диплом державного та диплом міжнародного зразка 

(по окінченні курсу Ви отримуєте 2 диплома);

- Освоєння сучасної професії;

- Заняти нову високооплачувану посаду;

• Продовжити навчання в аспірантурі;

• Готовий до внедрення проект.



к.т.н., доцент

Мозолевич Г. Я.

Наші викладачі

д.т.н., професор

Радкевич О. В.

к.т.н., доцент

Гордєєва І. О.

к.т.н., доцент

Задоя В. О.

к.т.н., доцент

Жижко К. В.

д.е.н., професор

Гнений О. М.



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Претендентам необхідно предоставити в 
Приймальну комісію університету комплект 
документів, до якого входять: 

• заява (заповнюється в приймальній комисії) 
• диплом про вищу освіту та додаток до нього 
(ОКР бакалавр чи спеціаліст) 
• 4 кольорові фотографії 3х4 
• паспорт (пред’являється особисто + копія 1, 
2-3 та 10-11 сторінок паспорту) 

• Ідентифікаціонний код (копія)



Форми навчання:
Денна (строк навчання 1,5 роки) – вартість 10600  грн/рік
Заочна (строк навчання 1,5 роки) – вартість 9800 грн/рік

Можлива поквартальна оплата!!!

Контактная информація:
ДНУЗТ, кафедра «Управління проектами, будівлі та 
будівельні матеріали»

Інна Олександрівна
Тел. 097 304 31 11, ауд. 347

063 060 99 91

www.diit.edu.ua

http://www.diit.edu.ua/

