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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Магістерська програма «Менеджмент 
інноваційної діяльності» спрямована на підготовку 
фахівців, компетентних в області управління 
інноваціями у всіх сферах (виробничій, 
маркетинговійї, управління персоналом, 
інвестиційній, фінансовій, логістичній та ін.) 
життєдіяльності підприємств з виробництва 
продукції та надання послуг. 

 
Особливості магістерської програми 

«Менеджмент інноваційної діяльності» полягають 
у набутті студентами знань і конкретних умінь для 
здійснення комплексного управління інноваціями 
від вибору їх виду до отримання очікуваних 
результатів у всіх сферах діяльності підприємств 
– виробничій, фінансовій, інвестиційній, 
маркетинговій, організаційній, управління 
персоналом та ін. з використанням сучасних 
економіко-математичних методів та 
інформаційних систем. 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА 
МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ 

 навчання не тільки українською, а й 
англійською мовами; 
 використання сучасних методів навчання; 
 викладання дисциплін 
висококваліфікованими викладачами, які є 
власниками та топ-менеджерами підприємств, що 
впроваджують інновації; 
 застосування сучасних інформаційних 
систем та програмного забезпечення, яке 
використовується у практичній діяльності 
підприємств; 
 можливість продовження навчання 
(протягом одного або двох семестрів) за 
програмою студентської мобільності в 
Університеті м. Страсбург та та 
Кристіанштадському університеті (Швеція)  

 

ВИ НАВЧИТЕСЯ 
 

 розробляти та впроваджувати інновації в 
усі сфери життєдіяльності підприємства: 
виробничу, маркетингову, управління 
персоналом, інвестиційну, логістичну та ін.;  
• створювати та реалізовувати інноваційно-
інвестиційні проекти і програми;  
• формувати проектні команди;  
• працювати з різними організаційними 
формами генерації та впровадження інновацій: 
старт-ап, хакатон, спин-офф та ін.; 
• здійснювати капіталізацію (просування та 
продаж) об’єктів інтелектуальної власності  у 
реальному і віртуальному просторі,  
• використовувати інформаційні системи та 
економіко-математичні методи для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо 
розвитку підприємств всіх форм власності та 
галузей 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ 
  

 Інтелектуальна власність та трансфер 
технологій 

 Управління інноваційними проектами 
 Маркетинг інновацій 
 ІС і технології в управлінні інноваціями 
 Моделювання інноваційних процесів 
 Управління  процесом розробки  та 

освоєння виробництва  нових продуктів 
 Менеджмент організацій: міжнародний 

аспект 
    Управління розвитком: інноваційний аспект   

 

МЕНЕДЖЕР 

 ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ФАХІВЕЦЬ, 

 ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗВИТОК  

ПІДПРИЄМСТВА 
 

 
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 партнерамиБрати 
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.  

 

МЕНЕДЖЕР ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ 

   
 Заступника директора з розвитку 

підприємства 
 керівників економічних відділів підприємств 
 керівників проектів і програм, відділів 

інформаційно-аналітичного забезпечення, 
консультантів із забезпечення ефективності 
діяльності підприємств. їх розвитку у 
тактичному та стратегічному періодах, зв’язків 
з громадськістю, органами держаного, 
регіонального управління та місцевого 
самоврядування для комерціалізації 
результатів інноваційної діяльності 

 Менеджерів-аналітиків 
 Фахівців у сфері державної служби, 

ефективності підприємництва 
 Наукових співробітників 

   

   

   

ДДДИИИПППЛЛЛОООМММ   ПППРРРООО   ОООСССВВВІІІТТТУУУ   –––   дддиииппплллоооммм   
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Прийом за освітнім ступенем магістра на 
спеціальність «Менеджмент» спеціалізацію 
«Менеджмент інноваційної діяльності»  
здійснюється на основі ступеня бакалавра та 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
результатами фахового вступного випробування 
у формі іспиту, Сертифікату ЗНО з іноземної 
мови з урахуванням середнього бала додатка 
до документа про освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень) навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

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/ 

   

 

КЕРІВНИК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

ЯСТРЕМСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 
Тел..  

http://www.eeml.hneu.edu.ua/
https://www.facebook.com/groups/kafedraeopdp/

