
 

 

 
 

Навчальна програма 

Керівник бізнес та ІТ проєктів/ Business Project Manager #BPM1 

 

Старт програми: 05 листопада, 2021 року.  

Завершення навчання на програмі: 06 лютого, 2022 року. 

Термін навчання: 4 місяці, 5 навчальних триденних модулів, навчальні дні 1 раз на три 

тижні/місяць (п’ятниця, субота, неділя). 

Місце навчання: «UNIT CITY», м. Київ, вул. Дорогожицька, 3, корпус В10, школа PRO PM 

Формат навчання - лекційні заняття, практичні заняття в групах, майстер класи, 
індивідуальні та командні домашні завдання під супроводом викладачів Школи, підготовка 

дипломної роботи на реальному (власному) проекті та її презентація. 

Вартість навчання: 59 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. Спеціальні 
пропозиції для проектних команд з однієї компанії.  

 

Структура програми «Керівник бізнес та ІТ проєктів» (BPM1)* 

Модуль  Курси  Навчальні 

дні 

Тривалість 

модуля  

Модуль 1. • Знайомство. 

• Філософія навчання в школі PRO PM, правила та 

цінності. 

• Платформа Microsoft 365 для управління проектами і 

навчання (викладач – Олексій Просніцький, CEO LEO 

Consulting, co-founder PRO PM). 

• Frameworks в управлінні проєктами (Waterfall, 

Iterations, Scrum, Kanban, Lean) та гібрідна модель 

(викладач – Олексій Просніцький). 

• Командоутворення (викладачка – Олена Козлова, CEO 

and founder PLVision). 

Виконання домашнього завдання у складі підготовки 

дипломної роботи. 

05-07.11.21 05-25.11.21 

Модуль 2. • Інвестиційний аналіз проектів та розробка бізнес кейсу 

(викладач – Ігор Гайович, Тьютор-викладач - 

Единбурзької Бізнес Школи). 

• Інтелектуальна власність (викладка - Анна Кравчук, 

Партнер Патентно-юридичної агенції «Синергія») 

• Маркетинговий аналіз (викладач – Олексій 

Філановський, Керуючий партнер в Filberry). 

• Бізнес аналіз та збір вимог (викладач – Антон Витязь, 

Керівник напрямку розробки бізнес додатків у компанії 

Infopulse Ukraine). 

• Введення в бізнес процеси (викладач – Денис 

Черемисин, Співзасновник та керуючий партнер 

компанії Baweri group, ex-PMO Tavria V, ex-IT PMO ATB 

). 

• Майстер-клас. 

• Профільний аналіз особистості за системою DISC 

(викладач – Ольга Узлова, Голова відділу консалтингу 

та коучінгу в Jansen Capital Management). 

26-28.11.21 26.11-

16.12.21 



 

 

 
 

Виконання домашнього завдання у складі підготовки 

дипломної роботи. 

Модуль 3. • Інструменти планування проектів та оцінки тривалості 

та вартості проекту (викладач – Володимир Ітигін, ICT 

Program Director/Manager в Ericsson Ukraine). 

• Юридична практика (викладачка – Наталія Присухіна, 

CEO PRO PM, cofounder LEO Consulting). 

• Майстер-клас. 

• Комунікація в проекті. Інструменті, документи та 

практика (викладачка – Юлія Ніколаєва, Директорка 

департаменту стратегічних проектів і процесів банку 

ПУМБ). 

• Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами 

(викладач – Євген Осьмак, Head of IT, ZEPPELIN 

International AG). 

• Переговори в проектах (викладач – Володимир Рогов, 

Бізнес-тренер, член Всеукраїнської Асоціації 

Консультантів з Управління IMC-Ukraine). 

Виконання домашнього завдання у складі підготовки 

дипломної роботи. 

17-19.12.21 17.12.21-

13.01.22 

Модуль 4. • Управління змінами та ризиками (викладач – Євген 

Камашев, Керівник РМО Metinvest Digital, ex-PMO 

PUMB). 

• Майстер-клас 

• Аналіз виконання проекту за допомогою інструментів 

(викладач – Олексій Просніцький). 

• Управління знаннями (викладачка – Вікторія Олешко, 

Консультантка у сфері Lean Six Sigma, головний 

редактор сайту SixSigmsOnline.ru). 

• Управління конфліктами (викладач – Людмила 

Нефедова, Авторка навчальних програм та 

практикумів з управління проєктами). 

Виконання домашнього завдання у складі підготовки 

дипломної роботи. Підготовка дипломної роботи. 

14-16.01.22 14.01-

03.02.22 

Модуль 5. • Цілепокладання (викладачка – Олена Козлова). 

• Тестування (викладач – Олексій Просніцький). 

• Захист диплому. 

• Майстер-клас. 

• Офіційне закриття + ретроспектива. 

• Урочиста частина та вручення дипломів 

04-06.02.22 04-06.02.22 

* В програму можуть бути внесені зміни, але виключно з метою її покращення та в інтересах 

учасників. 

 

Дізнатись більше про програму на сайті propm.pro 

 
Координатор програми «Керівник бізнес та ІТ проєктів (BPM)» 

Олеся Гончар 

honchar_olesia@propm.pro 

+38 044 228 76 95 

 

Куратор програми «Керівник бізнес та ІТ проєктів (BPM)» 

Олексій Просніцький 

+38 067 405 47 01 

 

https://cutt.ly/6jmdhsC
mailto:honchar_olesia@propm.pro

