






 

1. Профіль освітньо-професійної програми 

спеціальність          073 «Менеджмент»  

освітня програма          Управління проектами  

1.1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти 
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти – Магістр. 

Освітня кваліфікація – Магістр менеджменту за освітньою програмою 

Управління проектами. 

Кваліфікація в дипломі: 

Ступінь вищої освіти – Магістр. 

Спеціальність – Менеджмент. 

Освітня програма – Управління проектами. 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Управління проектами. 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, кредитів ЄКТС – 90, термін навчання 1 рік 

4 місяці. 
Наявність акредитації Відповідно до рішення Акредитаційної комісії Міністерства освіти і 

науки України від 27.12.2018 протокол № 133 Освітньо-професійна 

програма «Управління проектами» за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту 

ім. академіка В. Лазаряна визнано акредитованою за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти строком до 01.07.2024 (Сертифікат 

УД № 04009832) 

Рівень НРК України – 7 рівень / другий (магістерський) рівень, вищої освіти. 

Передумови Наявність вищої освіти не нижче ступеня «бакалавр». 

Мова (и) викладання Українська мова. 

Термін дії освітньої 

програми 

Щорічний перегляд 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://pk.diit.edu.ua/upload/files/%D0%9E%D0%9F%D0%9F/073_%D0%A3

%D0%9F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%

80.pdf 

1.2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні задачі та практичні проблеми 

у сфері управління проектами або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень, 

здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
1.3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Об’єктом вивчення є управління проектами. 

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, 

закономірності, принципи, історичні передумови розвитку проектного 

менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 

антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного 

менеджменту; функції, методи, технології та управлінські рішення у 

проектному менеджменті. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи 

дослідження (розрахунково-аналітичні, економію-статистичні, 

економію-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, 

соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій 

менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної 

діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування  
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