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З метою розповсюдження інформації про освітні послуги університету серед 

англомовних користувачів мережі інтернет: 

1. Створити розділи Bachelor's Degree Programs (Бакалаврські освітні програми) та Master's 

Degree Programs (Магістерські освітні програми) на англомовній версії сайту 

університету. Відповідальний: директор ННЦІТ. Термін: 5.04.2016р. 

2. Затвердити наступну структуру інформації про освітню програму, що розміщається на 

сайті: 

2.1. Назва спеціальності та освітньої програми. 

2.2. Контактна інформація кафедри. 

2.3. Загальна інформація. 

2.4. Характеристика освітньої програми (має співпадати з профілем освітньої програми). 

Приклад оформлення освітньої програми наведено у Додатку 1. Переклад українською 

мовою – у Додатку 2. 

3. Завідувачам випускових кафедр підготувати відповідно до вимог п.2 інформацію про 

освітні програми англійською мовою та подати у встановленому порядку для розміщення 

на англомовній версії сайту університету. Звернути особливу увагу на відповідність 

переліку освітніх програм та спеціальностей «Правилам прийому 2016». Термін: до 

15.04.2016р. 

4. Забезпечити редагування наданої інформації. Відповідальний: проректор Чабан В.В. 

5. Начальнику відділу НТЗКМ забезпечити розміщення інформації про освітні програми на 

англомовній версії сайту. Термін: на протязі 2 діб із дня надходження інформації до 

відділу. 

6.  Контроль за виконання даного розпорядження  покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Чабана В.В. 

 

Ректор         І.М. Грищенко 

Проект розпорядження вносить: 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

 та міжнародних зв'язків 

________________В.В. Чабан



 

 

Додаток 1 

 

MANAGEMENT. Innovation Management 
Вступ в магістратуру або на спеціаліста (для бакалаврів) 

 

Speciality:073 «Management» 

Study Programme: «Innovation  Management» 

Academic Degree: «MASTER» 

Faculty:  Economics and business 

Department of Management 

 

Contact information: 

2 Nemirovich-DanchenkoStr., Kyiv01011, Ukraine 

Tel.:Faculty of Economics and Business: +38 (044) 256-21-51 

e-mail: fie@knutd.com.ua  

Facebook: https://www.facebook.com/febknutd 

 

Department of Management: +38 (044) 256-29-95 

e-mail: kme@knutd.com.ua 

 

Study Programme Synopsis 

In today's rapidly changing business environment, managing innovation effectively has become an essential requirement for staying 

competitive. Long term sustainability for a business may be determined by a company's ability to competently direct innovation resources to 

address a constantly changing market and economic environment. 

The priority tasks of managers responsible for innovations include: 

- To ensure the viability of the enterprise in terms of domestic and foreign competition; 

- The ability to take risks within reasonable limits and the ability to reduce the impact of risk situations on the financial position of the 

company; 

- Development and consistent implementation of staff development programs, taking into account the social problems of the enterprise and 

the society in general. 

http://www.knutd.com.ua/admissions_main/obrati-profesiju/569/
mailto:fie@knutd.com.ua
https://www.facebook.com/febknutd
mailto:kme@knutd.com.ua


 

 

Study programme: Innovation Management  

Degree: Master of Management 

Prescribed period of study: 3 semesters (1 year 6 

months) 

4 semesters (2 years) 

ECTS Credits: 90 120 

Language of the study course: Ukrainian/ English 

Learning outcomes: Upon completion of the study programme the Master student will demonstrate: 

The ability of analysis and synthesis 

Flexible thinking 

Teamwork ability 

Communicative Competence 

Deep knowledge and understanding: understanding the nature of the process of innovation entities 

and innovation management mechanism, the basic idea of  the enterprise functional units 

coordination, organization of the enterprise innovation activity; 

Assessment skills 

Skills to implement the business project 

Experimental skills 

Problem Solving skills 

Computing skills 

Professional erudition 

The ability to life-long learning 

We are looking forward to having you join us for the Study Programme  

“Innovation Management” 

Welcome to Kyiv National University of Technologies and Design



 

 

 

Додаток 2 

МЕНЕДЖМЕНТ. Управління розвитком організації (магістр/спеціаліст) 
Вступ в магістратуру або на спеціаліста (для бакалаврів) 

 

Спеціальність:073 «Менеджмент» 

Ступінь: «МАГІСТР»/ «СПЕЦІАЛІСТ» 

Кафедра:  Менеджменту 

Контактна інформація: 

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 6 поверх 

Тел.:Кафедра менеджменту:  (044) 256-29-95 

Приймальна комісія: (044) 256–29–75 

e-mail: kme@knutd.com.ua  
Сторінка кафедри менеджменту 

 

Загальна інформація 

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!  

Спеціалістів і керівників, на яких покладено функцію управління інноваційною діяльністю па підприємстві, можна назвати 

інноваційними менеджерами. 

До першочергових завдань українських менеджерів, які відповідають за інновації, належать: 

— забезпечення життєздатності свого підприємства в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції; 

— уміння ризикувати у розумних межах і здатність зменшувати вплив ризикових ситуацій на фінансовий стан підприємства; 

— розробка і послідовна реалізація програм розвитку персоналу з урахуванням соціальних проблем свого підприємства і 

суспільства загалом. 

 

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою. 

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі. 

http://www.knutd.com.ua/admissions_main/obrati-profesiju/569/
mailto:kme@knutd.com.ua
http://knutd.com.ua/university/faculties/engineering_economics/economicsme/


 

 

 

Характеристика освітньої програми: 

Освітня програма: Управління інноваційною діяльністю 

Кваліфікація: Магістр за спеціальністю  «Менеджмент» 

Термін навчання: 

 

Після першого рівня вищої освіти за 

спорідненими спеціальностями 

3 семестри (1р.6 міс) 

Після першого рівня вищої освіти за 

неспорідненими спеціальностями 

4 семестри (2 роки) 

Кредити ECTS 90 120 

Мова навчання: Українська/ Англїйська 

Ціль програми:  (з профілю) 

 

Програмні результати 

навчання: 

  

 (з профілю) 

 

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО 

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну 

на освітню програму 

«УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 
 


