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Запрошуємо на навчання за 

магістерською програмою зі 

спеціальності  

управління 

інноваційною 

діяльністю! 

Перелік документів, які необхідно 

подати для вступу до  
Державного університету 

телекомунікацій 
 Документ про освіту з додатком (оригінал 

та копія). Диплом бакалавра з будь-якої 

спеціальності. 

 Копія 1, 2, 11-ї стр. паспорта. 

 Документи, що дають право на пільги. 

 Медична довідка  (форма 086-о). 

 Ідентифікаційний код (копія). 

 Шість фотокарток (3х4). 

 Військовий квиток або приписне 

свідоцтво. 

  

  

Електронна бібліотека 

Бібліотека 

Спеціалізовані лабораторії 

Комп’ютерні класи 

Академія Cisco 

Центр високих технологій 

Курси англійської мови 

Підготовка офіцерів запасу 

Центр культури та мистецтв 

Прес-центр 

Спорт та фітнес зали 

Тренажерна зала 

Кафе та їдальня 

Медичний пункт 

Гуртожиток 

Приймальна комісія: 

03680, м Київ, вул. Солом’янська, 7 

Тел.: (044) 248-85-93; 249-29-07 

e-mail:pk.dut@ukr.net 

www.dut.edu.ua  

Денна та заочна форма навчання        До послуг студентів: 
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

УМОВИ ВСТУПУ 

Приймаються особи без обмеження 

віку, які мають базову або повну вищу 

освіту з будь-якого напрямку 

підготовки чи спеціальності (за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«бакалавр» або «спеціаліст»).  

На основі вступних випробувань з 

фаху. 



Завдяки нашій програмі Ви навчитесь: 

 розробляти інноваційні стратегії, концепцію 

інноваційних проектів та визначати напрямки 

розвитку організації з метою забезпечення її 

конкурентоспроможності; 

 планувати, прогнозувати та контролювати всі етапи 

інвестиційних проектів; 

 шукати та вивчати стратегічних партнерів та 

інвесторів, проводити маркетингові дослідження 

інновацій, і також просувати нові технології на 

ринку, використовувати хмарні технології та е-

комерцію; 

 здійснювати консультаційні послуги в галузі 

менеджменту інновацій; 

 організовувати венчурний бізнес та налагоджувати 

післяпродажний сервіс нового продукту; 

 оцінювати вартість об'єктів інтелектуальної 

власності та організовувати її захист; 

 прогнозувати попит, розширювати ринки збуту 

продукції та контролювати якість виконання всіх 

бізнес-процесів; 

 вивчати конкурентів та конкурентоспроможність в 

цілому; 

 створювати креативні команди для роботи над 

інноваційними проектами, розробляти системи 

мотивації та проводити навчання персоналу; 

 вести наукову та просвітницьку діяльність. 

 

Управління 

інноваційною 

діяльністю – 

обертай світ, поки інші 

думають, що це 

неможливо! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наші випускники можуть займати такі 

первинні посади:  

 завідувач відділу (самостійного); завідувач сектору; 

 заступник директора департаменту — начальник 

відділу; 

 заступник начальника управління (самостійного) — 

начальник відділу; 

 керівник головного управління; керівник служби; 

 керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, 

юридичних та адміністративних підрозділів та інші 

керівники; 

 начальник відділу інноваційного розвитку; менеджер 

(управитель) із інноваційної діяльності; 

 експерт із питань інноваційного розвитку; 

консультант із питань інноваційного розвитку; 

фахівець із розробки інноваційного товару; 

 фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій; 

 фахівець інвестиційного фонду; фахівець із 

венчурної діяльності; 

 помічники керівників підприємств, установ та 

організацій; асистент; 

 викладач, методист, молодший науковий 

співробітник вищого навчального закладу. 

Набридло бути гвинтиком у 

системі? 
Управління інноваційною 

діяльністю – візьмись за 

штурвал прогресу! 

Магістерська програма зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» 

Кафедра управління інноваційною діяльністю: тел. (044) 249-25-82, 249-29-02 

Державний університет 

телекомунікацій (державний вищий 

навчальний заклад IV рівня акредитації) 

здійснює підготовку за магістерською 

програмою зі спеціальності 8.18010012 

«Управління інноваційною 

діяльністю» за денною та заочною 

формою навчання. 

 Місія програми – підготовка 

професіоналів-управлінців в галузі 

інноваційної діяльності, які володіють 

креативним мисленням, компетентні в 

питаннях системного аналізу і фінансової 

оцінки підприємства, можуть прогнозувати 

та оцінювати інноваційні ризики.  

 Ми дамо серйозну базу знань для 

успішного здійснення управління 

інноваційною діяльністю в різних 

сферах.  

 Випускники програми отримують 

диплом магістра державного зразка 

за спеціальністю з присвоєнням 

кваліфікації "Магістр з управління 

інноваційною діяльністю".  

Попередній рівень освіти: повна 

(магістр, спеціаліст) або базова (бакалавр) 

вища освіта з будь-якого напряму 

підготовки. 
  


