
Профіль освітньої програми

 Загальна інформація 
Офіційна назва 
освітньої програми 

Логістика

Спеціальність 073 Менеджмент
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр 
магістр менеджменту

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 4 місяці 

Наявність 
акредитації 

Міністерство освіти і науки України; 
сертифікат УД № 21002005, строк дії – до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень 
 

Другий (магістерський) рівень 
НРК України – 8 рівень 
FQ-EHEA – другий цикл 
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Вимоги до рівня 
освіти вступника 

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста 

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми 

5 років

Мета освітньої програми 
Метою  освітньої  програми  є  здобуття  особою  теоретичних  знань,
умінь,  навичок  та  інших  компетентностей,  достатніх  для
продукування  нових  ідей,  розв’язання  комплексних  проблем  у
логістиці,  які  полягають  в  управлінні  матеріально-технічним
забезпеченням підприємств і збутом готової продукції, в організації
роботи  с  постачальниками  матеріального  потоку,  в  організації  та
забезпечення  єдності  логістичних  процесів  в  межах  логістичних
систем  з  визначенням  рівня  ефективності  їх  функціонування  в
результаті  застосування  керуючих  впливів  для  забезпечення
конкурентоспроможності на ринках.

Характеристика освітньої програми 
Предметна область Об’єкт вивчення – логістичні системи і ланцюги поставок.

Цілі навчання – набуття компетентностей в застосуванні принципів
та  методів  управління  елементами  логістичних  систем  і  ланцюгів
поставок.
Теоретичний  зміст  предметної  області  -  поняття,  концепції,
принципи та їх використання для пояснення фактів та прогнозування
результатів  функціонування  логістичних  систем  та  ланцюгів



поставок.
Методи,  методики –  мають відповідати вимогам довгострокового,
короткострокового  та  в  режимі  оперативного  управління
логістичними системами та ланцюгами поставок.
Інструменти та обладнання – сукупність галузевих пристроїв, 
приладів та інформаційних систем.

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Управління  структурними  підрозділами  організацій  міського
господарства; сучасні концепції менеджменту; система менеджменту
організації;  функції менеджменту; методи менеджменту; технологія
прийняття  управлінських  рішень;  інформаційні  технології  у
логістиці;  маркетинговий  менеджмент;  управління  структурними
підрозділами  організації  за  функціональними  напрямами;
організаційно-економічна  ефективність  менеджменту  організації,
логістика,  менеджмент  ланцюгів  поставок,  управління  складським
господарством, менеджмент логістичного обслуговування

Особливості 
програми 

-

Придатність випускників до
працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Менеджер з логістики, головний диспетчер,менеджер з транспортно-
експедиторської  діяльності,  менеджер  з  постачання,  менеджер  зі
збуту,  транспортний  експедитор  в  логістичних  структурних
підрозділах організацій різного галузевого спрямування.

Подальше навчання  Здобуття ступеня доктора філософії 
Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Студентсько-центроване  навчання,  самонавчання,  проблемно-
орієнтоване навчання, навчання через виробничу та переддипломну
практику, дуальне, дистанційне.  

Оцінювання Поточний  і  підсумковий  контроль,  усні  та  письмові  екзамени,
експрес-  опитування, тестування,  виконання  контрольних  завдань
усні презентації, захист магістерської роботи. 

Програмні результати навчання 
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом

1. Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією;
2. Встановлювати  зв’язки  між  елементами  системи  управління
організації
3. Застосовувати  навички  обґрунтування  та  управління  проектами,
генерування підприємницької ідеї;
4. Планувати  діяльність  організації  в  стратегічному  та  тактичному
розрізах;
5. Організовувати  та  здійснювати  комунікації  з  представниками
різних професійних груп та в міжнародному контексті;
6. Практикувати  використання  сучасних  інформаційно-



комунікаційних технологій в управлінні;
7. Аргументувати  власну  точку  зору  в  дискусії  на  основі  етичних
міркувань, соціально відповідально;
9. Демонструвати  вміння  взаємодіяти  з  людьми  та  впливати  на  їх
поведінку;
10. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього
життя та ефективного самоменеджменту.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим навчальним 
закладом

РНВ-11. Управляти міськими і регіональними ланцюгами поставок та
логістичними системами. Застосувати економетричні моделі і методи
в  управлінні  логістичною  системою.  Визначати  доцільність
використання аутсорсингу.
РНВ-12.  Розробляти  заходи  щодо  управління  запасами,  оцінювати
ефективність  функціонування  логістичної  системи,  враховуючи
стратегії управління запасами.
РНВ-13.  Проектувати,  планувати  бюджет  логістичних  витрат  та
організовувати реалізацію управлінських логістичних рішень щодо їх
оптимізації  із  одночасним  дотриманням  умови  забезпечення
необхідного рівня якості логістичних послуг.
РНВ-14.  Проектувати  логістичні  процеси  в  ланцюгах  поставок,
ураховувати вплив людського фактору на параметри технологічних
процесів перевезення вантажів і пасажирів.
РНВ-16.  Обґрунтування  доцільності  заходів  щодо  удосконалення
транспортних  технологій  із  використанням  моделювання
транспортних  процесів.  Виконувати  оцінку  ефективності  обраних
заходів.
Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Кадровий склад програми характеризується висококваліфікованими
науково-педагогічними працівниками,  які мають наукові ступені та
вчені звання. До викладання спеціальних фахових дисциплін  можуть
залучатись провідні фахівці центральних органів виконавчої влади та
місцевого  самоврядування;  аспіранти  і  докторанти  відповідної
кафедри,  коло  професійних  інтересів  яких  відповідає  тематиці
дисципліни, яка викладається. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Лекційні  заняття  проводяться  в  аудиторіях  з  мультимедійним
обладнанням.  Практичні  заняття  проводяться  в  спеціалізованих
комп’ютерних лабораторіях.

Інформаційне та 
навчальнометодичне
забезпечення 

Кожна  дисципліна  навчального  плану  забезпечена  навчально-
методичним  комплексом. Всі  студенти  та  співробітники
зареєстровані  на  ресурсах  Microsoft,  мають  корпоративні  акаунти.
Завдяки  цьому  для  них  відкритий  доступ  до  розширеного  набору
хмарних сервісів, а також більшості ліцензійних продуктів компанії
Microsoft.  Багато  з  цих  продуктів  вже  впроваджені  або  активно
впроваджуються  в  навчальний  процес:  MS  Project,  Teamwork,
TeamLab.,  Open  Workbench.,  GanttProject,  dotProject.,  Outlook,
OneNote, EverNote, Nirvana, Wunderlist, Toggl, MS Office, Office 365,
Документ.  онлайн,  AllFusion  Process  Modeler  7,  MS  Visio,  MS
PowerPoint, MS Sway, Libre office.Impress, FreeMind, Mind42, ViSta,



MacANOVA,.  Matrixer.  Програмне  забезпечення  для  імітаційного
моделювання AnyLogic.

Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

-

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Програма Еразмус+
Розвиток потенціалу в галузі вищої освіти
(E+CBHE)
Партнерська угода
Номер проекту - 585832-EPP-1- 2017-1- IT-EPPKA2- CBHE-JP
Розумний транспорт і логістика для міст SmaLog 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

-

 


