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ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 
   

 Формування груп навчання англійською 
мовою разом з групою навчання рідною мовою. 

    Отримання знань від провідних вчених 
ХНЕУ та Національної Академії наук України, 
що досліджують інноваційні процеси, власників 
інноваційних підприємств, керівників-
практиків, які впроваджують інновації.   

 Використання на заняттях сучасних 
комп’ютерів, програмного забезпечення, 
мережі Інтернет, мультимедійних технологій. 

 Застосування інтерактивних методів 
навчання: проблемних лекцій-дискусій, 
тренінгів, круглих столів, рольових ігор. 

 Проходження фахової практики на 
провідних підприємствах, в установах і 
організаціях, які розробляють та впроваджують 
інновації у виробництво, проектування, 
наукові дослідження, управління 
фінансовими, матеріальними й 
інформаційними ресурсами, організацію 
роботи з персоналом. 

 Можливість отримати освіту за освітнім 
ступенем «Бакалавр» за програмою  
«Інноваційний менеджмент» в Університеті м. 
Страсбург (УНІСТРА) та Кристіанштадському 
університеті (Швеція)  

 
 

 

НАБУТІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОЗВОЛЯТЬ ВАМ  

стати професіоналом,  

зробити стрімку кар’єру,  

започаткувати свої підприємства у 
високоприбуткових галузях нової 
економіки знань, які домінують у світі 
бізнесу 

 

 

ВИ НАВЧИТЕСЯ 
 

 Розробляти і впроваджувати інновації в 
управління персоналом, маркетинг, рекламу, 
PR 
 Працювати з сучасними інформаційними 
системами і технологіями 
 Розробляти і впроваджувати  інвестиційні та 
інноваційні проекти, бізнес-плани, start-up 
 Виявляти нові можливості для розробки нових 
видів продукції, послуг, технологій та 
забезпечувати їх реалізацію в умовах ризику. 
 Визначати перспективні цілі і завдання 
інноваційного розвитку підприємств. 
 Проектувати та реалізувати нові бізнес-моделі 
підприємницької діяльності. 
 Забезпечувати права власності щодо 
інтелектуальних розробок, торгових марок, 
брендів. 
 Організовувати міжфірмову взаємодію 
підприємств між собою та із споживачами через 
мережі у віртуальному просторі . 
 Працювати в команді та управляти 
підлеглими. 
 Створювати нові знання, формувати і розвивати 
бази новітніх знань.  
 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ 
  

 Економіка знань та інноваційна 
інфраструктура; 

 Інтелектуальна власність; 
 Інноваційний та інвестиційний 

менеджмент; 
 Креативний менеджмент; 
 Інформаційні системи в інноваційній 

діяльності; 
 Стратегічне управління розвитком 

підприємства; 
 Бренд менеджмент; 
 Управління ризиками 
 Управлінський консалтинг; 
 Управління інноваційними проектами 



МЕНЕДЖЕР 

 ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ФАХІВЕЦЬ, 

 ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗВИТОК  

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Україна взяла курс на розвиток економіки на 

основі інновацій, який обрали провідні розвинені 
країни світу. Тому як вітчизняним, так і зарубіжним 
підприємствам потрібні фахівці з управління 
інноваціями, комерціалізації інтелектуальної 
власності, тобто професіонали у сфері розвитку 
підприємництва. Обираючи спеціалізацію 
«Менеджмент інноваційної діяльності», Ви завжди 
будете впевнені у своєму майбутньому, 
забезпечуючи ефективну діяльність свого 
підприємства у відповідності до 
найперспективніших тенденцій розвитку 
світового бізнесу.  

 

МЕНЕДЖЕР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ 

   
 Керівників економічних підрозділів 

підприємств 
 Керівників проектів і програм 
 Менеджерів проектів 
 Менеджерів з комерціалізації інтелектуальної 

власності 
 Менеджерів-маркетологів з  дослідження 

ринку та вивчення суспільної думки (PR) 
 Менеджерів-аналітиків 
 Фахівців у сфері державної служби, 

ефективності підприємництва 
 Наукових співробітників 

      

Після закінчення навчання СТУДЕНТИ 

ОТРИМАЮТЬ диплом за спеціальністю 
«Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент 

інноваційної діяльності» 

 
 
 

ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ 
 

 Навчатися за міжнародними 
програмами у провідних університетах 
світу. 

 Жити у гуртожитку з європейським 
комфортом.  

 Безкоштовно користуватися сучасною 
комп’ютеризованою бібліотекою з 
доступом до мережі Інтернет. 

 Пройти військову підготовку з 
присвоєнням офіцерського звання . 

 Обирати за власним бажанням 50% 
навчальних дисциплін. 

 Приймати участь у конференціях, 
науково-дослідних проектах, які 
організуються університетом та його 
партнерами 

 Брати участь в управлінні роботою 
університету на основі студентського 
самоврядування. 

 Цікаво проводити дозвілля і займатися у 
колективах художньої самодіяльності 
та у спортивних секціях. 

 Відпочивати у студентських таборах та 
на туристичних базах.  

 
При вступі на навчання за спеціальністю 

«Менеджмент» ОПП «Менеджмент 
інноваційної діяльності» абітурієнти  подають  
3 сертифікати ЗНО: 

 
БЮДЖЕТ:  
1. Українська мова та література (0,3) 
2. Математика (0,3) 
3. Іноземна мова або Географія (0,3) 
 
КОНТРАКТ: 
1. Українська мова та література (0,3) 
2. Історія України (0,3) 
3. Іноземна мова або географія (0,3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЄ  

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА  

ЕКОНОМІКИ 
 

 кафедра має багаторічний досвід та 
потужний інтелектуальний потенціал у сфері 
підготовки менеджерів; 
 з Вами будуть працювати викладачі, які 
мають науковий ступінь та практичний досвід 
роботи; 
 ми допоможемо Вам досконально 
оволодіти кваліфікацією менеджера; 
ми постійно підвищуємо рівень своїх 
професійних знань для того, щоб відкрити 
перед Вами широкі можливості кар’єрного 
зростання.   

   

НАША АДРЕСА 
   

61001, м. Харків, пр. Науки, 9а 
 

 Головний корпус, кімн.225. 
 Контактний тел.: (057) 702-02-65 
 e-mail: kafmngmt@hneu.edu.ua 
 Сайт кафедри: 
 http://www.eeml.hneu.edu.ua 
 Сторінка у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/kafedraeopdp/ 
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