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Запрошуємо  

опанувати освітньо-професійну програму  

«ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 Менеджмент 

Прийом студентів здійснюється за 

денною та заочною формами навчання 

 
Наші студенти отримують сучасні і актуальні 

знання та практичні навички щодо: 

- технологій виявлення та 

обґрунтування управлінських рішень; 

- інструментів ефективної проєктної 

взаємодії, лідерства, командної роботи; 

- програмних засобів та інформаційних 

технологій для управління проєктом;  

- управління ризиками та 

альтернативними сценаріями розвитку 

проєкту в межах стратегічних цілей 

організації. 

Поспішайте до кафедри 

інтелектуальної власності 

та управління проєктами  

(ІВ та УП) й отримуйте сучасні, 

актуальні та цікаві знання! 
Випускники середніх шкіл приймаються на 1 

курс. Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста або освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, або освітній ступінь молодшого 

бакалавра можуть прийматися на 2 (або старші) 

курси при умові перезарахування кредитів. 

Випускники кафедри ІВ та УП можуть 

отримати робочі місця: на державних і 

приватних підприємствах усіх галузей 

господарювання у підрозділах з питань 

управління проєктами (інтелектуальної 

власності), офісах трансферу технологій, 

відділах інноваційних технологій та 

розвитку, наукових установах, 

маркетингових відділах та мають 

можливість навчання за програмою 

другого освітнього рівня (магістр). 

Наші студенти оволодівають знаннями та 

навичками з предметів за відповідними 

навчальними планами та мають 

можливість паралельно, за спільно 

узгодженою Програмою, навчатись у 

закладі вищої освіти в Європі (Польщі) 

Запрошуємо  

опанувати освітньо-професійну програму  

«МЕНЕДЖМЕНТ 

ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 Менеджмент 

Прийом студентів здійснюється за 

денною та заочною формами навчання 

 

Наші студенти отримують сучасні і актуальні 

знання та практичні навички щодо: 

- методів і законів логіки, які 

використовуються в технологіях 

винахідництва та художнього 

конструювання; 

- видів технічних (винахідницьких) задач 

на рішення яких направлений результат 

інтелектуальної діяльності в будь якій 

сфері технологій; 

- виявлення суттєвих ознак об є̀кту винаходу, 

корисної моделі, промислового зразка; 

- методологічних основ створення об`єктів ІВ; 

- використання джерел патентної інформації. 
 


