


Управління проектами - наука і мистецтво організації, планування, 

керівництва, координації трудових, фінансових та матеріальних 

ресурсів на протязі життєвого циклу проекту. 

25% світового бюджету 

виділяється на реалізацію 

проектів. 

Проект - це тимчасове 

підприємство, спрямоване на 

створення унікального продукту, 

послуги або результату. 

Тимчасовий характер проектів 

вказує на певний початок і 

закінчення. 
 

14 000 000 фахівців у світі 

зайняті проектною 

діяльністю. 



 Визначення концепцій бізнес-

процесів, основи взаємодії  

виконувачів встановити причини 

проблеми. 

 Здатність до аналізу внутрішнього 

та зовнішнього середовища 

визначення місії програм. 

 Здатність до розробки програм і 

формування портфелів проектів. 

 Здатність до проведення 

функціонально-вартісного аналізу.  

 Здатність до аналізу конкурентних 

переваг сильних та слабких сторін. 

 Формування логістичної 

інфраструктури та розробка 

логістичної стратегії 

забезпечення проекту 

ресурсами. 

 Здатність до аналізу 

конкурентних переваг 

сильних та слабких сторін. 

 Здатність обґрунтовувати 

доцільність впровадження 

інноваційних проектів. 

 Створювати організаційну 

структуру проектно-

орієнтованих сучасних 

організацій. 

Фахівці з управління проектами, яких готує ПДАБА, зможуть в 

майбутньому вирішувати такі питання: 



Навички які отримає магістр з 

обраної спеціальності: 
 

 планування цілей, продукту, 

ресурсів проекту 

 аналіз навколишнього 

середовища проекту 

 бізнес – планування проекту 

 управління ризиками 

 оцінка фінансової ефективності 

 управління портфелем проекту 

 управління програмами 

Спеціальність управління проектами передбачає підготовку магістрів з 

управління проектами широкого профілю, яким доступні рішення задач з  

розробки та впровадженню інновацій.  

Сфера застосування технологій 

управління проектами:  
 

 Індустрія 

 Будівництво 

 Бізнес 

 Наука та інновації 

 Виробництво 

 Торгівля 

 Консалтинг 

 Транспорт та логістика і багато 

інших напрямків 



Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:  

 Управління проектами  

 Формування проектних 

пропозицій  

 Організація праці 

учасників проектів  

 Теорія і практика 

системного аналізу та 

прийняття управлінських 

рішень  

 Методи і моделі 

формування проектних дій 

 Методологія управління 

проектами 

 Управління програмами, 

портфелями проектів та 

розвитком підприємств 

 Проектування та організація 

логістичних систем 

 Управління проектами 

організаційних перетворень 

 Лідерство в управлінні 

проектами 



Основні посади, на яких можна працювати після 

закінчення навчання: 

 Координатор проекту (Project Coordinator). 

 Менеджер по плануванню проекту  

      (Project Scheduler). 

 Помічник менеджера проекту  

      (Assistant Project Manager). 

 Менеджер проекту (Project Manager). 

 Головний менеджер проекту  

     (Senior Project Manager). 

 Керівні посади вищої та середньої ланки в 

фірмах і організаціях, які співпрацюють з 

органами місцевого самоврядування та 

державними установами. 

 Наукові співробітники з розробки та 

впровадження наукових та стратегічних 

планів, проектів і програм. 



Основні місця роботи, де можна працювати після 

закінчення навчання: 

Магістр з управління проектами може 

працювати на підприємствах різних форм 

власності, які здійснюють управління 

підприємствами в цілому і координацію 

дій їх структурних підрозділів при 

реалізації проектів різних напрямів 

(розвиток виробництва будь-якій галузі, 

персоналу підприємства, соціальних 

проектів, будівництва, в туристичній 

сфері та ін.) . 



 ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

 Монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-
методичні розробки кафедри 

      
 

 
 

    

 

Наші студенти беруть 

участь в науковій роботі 

завдяки залученню їх до 

участі у виконанні науково-

дослідної роботи кафедри.  

Результати досліджень 

обговорюються на наукових 

семінарах кафедри, 

щорічних студентських 

конференціях та 

друкуються у наукових 

статтях та збірниках. 



БІБЛІОТЕКА ПДАБА 

У бібліотеці ПДАБА студенти можуть отримати необхідні для навчання 

підручники, навчальні посібники, методичні розробки. Фонд наукової, 

навчальної, довідкової літератури та періодичних видань становить понад 

500000 примірників. 

На власній web-сторінці бібліотеки (http://library.pgasa.dp.ua/index.php/en) 

розміщено генеральний електронний каталог. Доступ до електронних ресурсів 

бібліотеки здійснюється цілодобово.  



СТУДМІСТЕЧКО ПДАБА 

П’ять гуртожитків студентського містечка 
Академії забезпечують житлом всіх 
іногородніх студентів, які потребують 
поселення у гуртожиток під час 
навчання. 
 

У студмістечку є все необхідне для 
нормального проживання та навчання, працюють 
медпункт, стоматологічний кабінет, у гуртожитках 

налагоджена локальна комп’ютерна мережа. 
 



Спорткомплекс ПДАБА 

У сучасному спортивному комплексі академії з 

ігровими та тренажерними залами, плавальним 

басейном студенти можуть безкоштовно 

займатися у спортивних секціях з 

• волейболу,                      • плавання, 

• баскетболу,                     • легкої атлетики, 

• футболу,                           • настільного тенісу, 

• бадмінтону,                     • боротьбі 

 



Творчість ПДАБА 

В клубі студентської творчості  та 

дозвілля  працюють творчі колективи: 

 вокальна студія, 

     хореографічна студія, 

 театральна студія 

 

Щорічно проводяться: 

фестиваль творчості  

«Студентська весна» 

 турнір серед команд КВН  

Фестиваль «КаВуН» 

 конкурс «Міс та Містер ПДАБА». 

 



КОНТАКТНА 

ІНФОРМАЦІЯ 

Адреса: м. Дніпро,  

вул. Чернишевського, 24-а, 

висотний корпус, 5 поверх,  

ауд.В-511.  

Офіційний сайт кафедри: 

www.management.dp.ua. 

E-mail кафедри: 

management.dp.ua@gmail.com 

 
Приймальна комісія (0562) 47-08-

66 
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