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Сучасна й надзвичайно затребувана в 

Україні й усьому світі магістерська 

освітньо-професійної програма  

«Управління проєктами» 
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спеціальність 073 «Менеджмент» 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 

Кафедра 

інтелектуальної 

власності та управління 

проєктами 
(кімн. 246, 235, 236),  

пр. Гагаріна, 4, Дніпро 

Телефон: 066-728-62-07, 063-214-39-61 

Ел. пошта: 

kaf.is@metal.nmetau.edu.ua 
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Запрошуємо 

 

 

усіх бажаючих, хто 

вже має освітній 

рівень бакалавра, 

спеціаліста або 

магістра будь-якого 

напряму підготовки 

опанувати цікавий та 

актуальний напрям і 

отримати сучасні 

знання зі спеціальності  

 

 

 

 

й отримати диплом магістра 

державного зразка про повну вищу освіту 

Управління проєктами (УП) є однією 

з актуальних та прогресивних 

управлінських технологій.  

Підготовка фахівців орієнтована на 

формування компетентностей, які 

забезпечують вирішення професійних 

завдань у сфері УП та програмами з 

використанням сучасних  технологій 

прийняття управлінських рішень з 

розробки й організації виконання проєктів, 

ресурсного й комунікаційного забезпечення 

проєктної діяльності, управління 

маркетинговою діяльністю в проєкті, 

ризиками та якістю проєкту. 

Прийом студентів здійснюється за 

денною та заочною формами 

навчання 
 

Поспішайте до кафедри 

інтелектуальної власності 

та управління проєктами  

(Факультет дизайну машин та 

захисту довкілля) та отримуйте 

сучасні, актуальні та цікаві знання у 

сфері ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ або УПРАВЛІННЯ 

ПРОЄКТАМИ 

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) 
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й отримати диплом магістра 

державного зразка про повну вищу освіту 

У сучасних умовах розвитку 

міжнародної економічної інтеграції, 

об’єкти права інтелектуальної 

власності (ІВ): винаходи, торговельні 

марки, комп’ютерні програми, бази 

даних, ноу-хау, твори літератури і 

мистецтва та інші, – забезпечують 

конкурентоспроможність і надають 

прибуток підприємству незалежно від 

його розмірів чи форми власності.  

Компетентні фахівці у сфері ІВ вкрай 

необхідні будь-яким організаціям, 

підприємствам або установам. 
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Випускники кафедри ІВ та УП 

підготовлені для всіх галузей, в яких 

працюють підприємства та організації. 

Вони можуть займати первинну посаду 

фахівця з питань ІВ, менеджера-маркетолога, 

менеджера проєктів та інші посади, 

пов’язані з діяльністю у сфері ІВ та УП. 


