
 

Магістерська програма  

«Управління енергоефективністю» 

Форма навчання: денна 

Період навчання: 1 рік 10 місяців 

Робочі мови – українська та англійська 
 На магістерську програму можуть вступати 
особи, які мають освіту на рівні бакалавра або 
спеціаліста навчального закладу ІV рівня 
акредитації.  
 

Контакти магістерської програми   

«Управління енергоефективністю» 

тел.  044 425 77 87  

Спеціаліст кафедри Ісаєнко Анна Михайлівна 

E-адреса: isaenkoam@ukma.edu.ua 

Завідувач кафедри: Пічик Катерина Валерівна 

E-адреса: pichykkv@ukma.edu.ua 

Керівник навчальної програми: Чала Ніна 

Дмитрівна 

E-адреса: n.chala@ukma.edu.ua 

 
Національний університет  

«Києво-Могилянська Академія» 

Факультет економічних наук 

 Факультет природничих наук  

Центр енергоменеджменту  

 

 

 
ЗАПРОШУЄМО ТИХ,  

ХТО ХОТІВ БИ ВПЛИВАТИ НА 

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ГАЛУЗІ, 

КЕРУВАТИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, 

ПРОГРАМАМИ, ПРОЕКТАМИ ТА МАТИ 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НА РИНКУ 

ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕФОРМИ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

В УКРАЇНІ 

 
  

за адресою вул. Іллінська, 9, Культурно-
мистецький центр НаУКМА, 2-ий поверх, к.1-2,  
м. Київ.  

Телефон приймальної комісії 0 44 417 51 55 

Адреса розташування: 

вул. Волоська, 10,  

6-й корпус, кімн. 307-309 

м. Київ, 

Тел./факс: 044 425 60 22 

Сторінкa в інтернеті:  

www.ukma.edu.ua 
 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 

 

УПРАВЛІННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ 
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Магістерська програма зі спеціальності 

управління енергоефективністю 

організації відкривається з 2019 року. 
 

Управління енергоспоживанням є загально 

визнаним світовим трендом. 

Ринок має величезний попит на 

управлінців нового типу, з компетенціями 

в сфері проектного менеджменту, 

економіки, фінансів, корпоративного та 

господарського права. Управлінців, що 

володіють навичками підбору і 

порівняльної оцінки технологій і 

обладнання, масштабна мислять, в 

контексті пріоритетів сталого розвитку 

регіону / міста / організації. 
 

Навчальний план містить такі дисципліни: 

• Основи енергетичного менеджменту 

• Енергетичний аудит 

• Енергетична безпека компанії /організації 

• Фінансовий менеджмент  

проектів з енергоефективності 

• Правові засади та інституційні механізми 

енергоефективності в Україні 

• Інноваційний розвиток підприємства 

• Менеджмент сталого розвитку 

• Управління проектами 

Навчання відбувається у тісній співпраці з 

міжнародними та українськими 

компаніями, де студенти можуть пройти 

практику, а також у кооперації з 

європейськими університетами, що мають 

навчальні програми з підготовки 

менеджерів енергосфери. 
 

Державна атестація та присвоєння 

кваліфікації відбувається за результатами 

захисту магістерської роботи наприкінці 

другого року навчання. 

Викладачі магістерської програми: 

• пройшли стажування у закордонних 

університетах, 

• відомі вітчизняні та закордонні фахівці, 

залучені до фахових досліджень та розробок 

в енергосфері  

 

 

 

 

 

 

 

 

В результаті навчання випускники 

магістерської програми «Управління 

енергоефективністю» мають такі 

компетенції: 

• Приймати управлінські рішення на рівні 

виробничого середовища, включаючи управління 

операціями, управління ланцюгами постачання та 

натурального виробництва. 

• Створювати систему управління 

енергоефективністю компанії відповідно до 

стандарту системи управління 

енергоефективністю ISO 50001 із дотриманням 

чинного законодавства, правил та інструкцій, 

заснованих на оцінці екологічних, юридичних та 

безпечних наслідків виробничої практики. 

• Оцінювати енергетичні показники із 

використанням сучасних методик вимірювання 

та верифікації  

• Створювати переконливі бізнес-моделі для 

енергетичних проектів  

• Проводити науково-практичні дослідження у 

сфері енергоефективності з використанням 

якісних та кількісних методів 

Студентам, які успішно завершили навчання, 

видається диплом магістра «Управління 

енергоефективністю» державного зразка. 

ЕТАПИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ: 
13.05-3.06.2019 – реєстрація вступників для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного 

фахового вступного випробування 

27.05-31.05.2019 - складання додаткових фахових вступних 

випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня 

вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 

18.06–26.06.2019 - прийом заяв і документів вступників, які 

складають вступні іспити в НаУКМА  

10.07-27.07.2019 - прийом заяв і документів для осіб, які 

вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 

2.07.2019 - основна сесія єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та проведення відповідного вступного іспиту 

в НаУКМА 

24.07-26.07.2019 – проведення фахових вступних 

випробувань 
  

Конкурсний відбір на програму здійснюється за 

кількістю балів, отриманих за: 

• іспит з іноземної мови, 

• іспит зі  спеціальності 

• додаткове фахове вступне випробовування 

(співбесіда).  
 

Необхідні умови та перелік документів для вступу 

(https://vstup.ukma.edu.ua/dlya-vstupnykiv-na-magisterski-

programy/) 

 

Вступник має особисто пред’явити оригінали 

документів  при вступі 

 

 

 

Центр енергоменеджменту НаУКМА, 
створений у 2018 р. як структурний підрозділ 

Національного університету «Києво-

Могилянська Академія», 

також організовує практичні тренінги та 

семінари, курси підвищення кваліфікації та 

проводить науково-практичні дослідження 

на платній та договірній основі 
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