
Обов’язкова електронна реєстрація учас-

ників буде проводитись з 4 лютого по 4 березня 

2019 р. на сайті кафедри управління проектами в 

міському господарстві і будівництві 

http://pm.kname.edu.ua. 

Заїзд учасників олімпіади та членів журі з 

20 березня 2018 р. 

21 березня у Червоному холі університету з 

8.00 до 10.00 години кожному з учасників олім-

піади необхідно отримати індивідуальний код 

доступу до змагань. Для отримання індивідуаль-

ного коду доступу студенту необхідно мати сту-

дентський квиток або залікову книжку, паспорт.  

 
Графік проведення ІІ туру Всеукраїнської  

студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році 

з «Управління проектами» 

21 березня 2019 р. 

 
 

Проїзд: від залізничного вокзалу – від стан-

ції метро «Південний вокзал» до станції метро 

«Спортивна» далі перехід на станцію метро 

«Метробудівників ім. Г.І. Ващенка» їхати до 

станції метро «Архітектора Бекетова».  

Адреса університету: 61002, м. Харків, вул. 

Маршала Бажанова, 17. 
 

 

Підготовка за освітньою програмою  

Управління проектами у ЗВО України: 
1. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при  

Президентові України; 

2. Донецький державний університет управління; 

3. Запорізька державна інженерна академія; 

4. Запорізький національний технічний університет; 
5. Запорізький національний університет; 

6. Київський національний університет будівництва і архітектури; 

7. Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 

8. Криворізький національний університет; 

9. Луцький національний технічний університет; 

10. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; 

11.Львівський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при  

Президентові України; 

12. Міжнародний гуманітарний університет; 

13. Національна металургійна академія України; 

14. Національний авіаційний університет; 

15. Національний гірничий університет; 

16. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; 

17. Національний транспортний університет; 
18. Національний університет «Львівська політехніка»; 

19.Національний університет кораблебудування імені  

адмірала Макарова; 

20.Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут»; 

21. Національний технічний університет «Харківський  

політехнічний інститут»; 

22. Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»; 

23. Національний університет водного господарства  

та природокористування; 

24. Одеська державна академія будівництва та архітектури; 

25. Одеський національний морський університет; 

26. Одеський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при  
Президентові України; 

27. Полтавський національний педагогічний університет  

імені В.Г. Короленка; 

28. Приазовський державний технічний університет; 

29. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; 

30. Сумський державний університет; 

31. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; 

32. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту ВНЗ у 
формі ТзОВ; 

33. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; 

34. Тернопільський національний економічний університет; 

35. Університет економіки та права «КРОК»; 

36. Університет менеджменту освіти; 

37. Харківський національний економічний університет імені  

Семена Кузнеця; 

38. Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова; 

39. Харківський національний університет радіоелектроніки; 

40. Херсонський національний технічний університет; 

41. Черкаський державний технологічний університет; 

42. Черкаський національний університет імені  

Богдана Хмельницького. 

 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО  

ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ  

О.М. БЕКЕТОВА  

 
 

Програма 
 

ІІ туру Всеукраїнської  

студентської олімпіади  

у 2018/2019 навчальному році 

з «Управління проектами» 

 

 

21 – 22 березня 2019 року 
 

 

 

 

 

 

м. Харків 

 



Голова конкурсної комісії –  

Чумаченко І.В., д.т.н., професор, завідувач кафе-

дри управління проектами в міському господар-

стві і будівництві Харківського національного 

університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова, м. Харків. 

Заступник голови конкурсної комісії – 
Далека В.Х., д.т.н., професор, професор кафедри 

електричного транспорту Харківського націона-

льного університету міського господарства  

імені О.М. Бекетова, м. Харків. 

 

Склад конкурсної комісії: 

1. Бушуєв С.Д., д.т.н., професор, президент 

української асоціації управління проектами 

«УКРНЕТ», завідувач кафедри управління прое-

ктами Київського національного університету 

будівництва і архітектури, м. Київ; 

2. Бушуєва Н.С., д.т.н., професор, директор 

академії управління проектами, м. Київ; 

3. Данченко О.Б., д.т.н., професор, завіду-

вач кафедри бізнес адміністрування та управлін-

ня проектами Університету економіки та права 

“КРОК”, м. Київ; 

4. Зачко О.Б., д.т.н., доцент професор кафе-

дри управління проектами, інформаційних тех-

нологій та телекомунікацій Львівського держав-

ного університету безпеки життєдіяльності ДС 

України НС; 

5. Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор, завіду-

вач кафедри менеджменту Національного 

університету водного господарства та природо-

користування, м. Рівне; 

6. Лапкіна І.О., д.е.н., професор, завідувач 

кафедри системного аналізу та логістики 

Одеського Національного морського 

університету, м. Одеса;  

7. Малєєва О.В. д.т.н., професор, професор 

кафедри інформаційних управляючих систем 

Національного аерокосмічного університету 

«ХАІ» ім. М.Є. Жуковського, м. Харків; 

8. Морозов В.В., к.т.н., професор, завідувач 

кафедри технологій управління Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка,  

м. Київ; 

9. Рач В.А., д.т.н., професор, завідувач ка-

федри управління проектами та прикладної ста-

тистики «Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля»,  

м. Сєверодонецьк; 

10. Тесля Ю.М., д.т.н., професор, декан фа-

культету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевче-

нка, м. Київ; 

11. Тимочко В.О., к.т.н., доцент, завідувач 

кафедри управління проектами та безпеки виро-

бництва Львівського національного аграрного 

університету, м. Львів; 

12. Чернов С.К., д.т.н., професор, завідувач 

кафедри управління проектами Національного 

університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв. 

 

Голова апеляційної комісії –  

Кононенко І.В., д.т.н., професор, завідувач кафе-

дри стратегічного управління Національного 

технічного університету «ХПІ», м. Харків. 

Заступник голови комісії – Гусєва Ю.Ю., 

к.т.н., доцент, доцент  кафедри управління прое-

ктами в міському господарстві і будівництві Ха-

рківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків. 

 

Склад апеляційної комісії: 

1. Гогунський В.Д., д.т.н., професор, завіду-

вач кафедри управління системами безпеки жит-

тєдіяльності Одеського національного політехні-

чного університету, м. Одеса.  

2. Ачкасов І.А., к.т.н., доцент, доцент кафе-

дри управління проектами Київського націона-

льного університету будівництва і архітектури, 

м. Київ. 

 

Голова мандатної комісії – Косенко Н.В., 

к.т.н., доцент кафедри управління проектами в 

міському господарстві і будівництві Харківсько-

го національного університету міського госпо-

дарства імені О.М. Бекетова, м. Харків. 

Заступник голови комісії –  

Кадикова І.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

управління проектами в міському господарстві і 

будівництві Харківського національного універ-

ситету міського господарства імені О.М. Бекето-

ва,  

м. Харків. 

 

Склад мандатної комісії: 

1. Лисенко Д.Е., д.т.н., доцент, професор 

кафедри управління проектами в міському гос-

подарстві і будівництві Харківського національ-

ного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова, м. Харків; 

2. Скитьова Г.С., к.е.н., доцент кафедри 

стратегії підприємств «Київського національного 

економічного університету імені  

Вадима Гетьмана», м. Київ; 

3. Фещур Р.В., к.е.н., доцент, завідувач 

кафедри технологій управління, Національного 

університету «Львівська політехніка», м. Львів. 

 


