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ВСТУП 
 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої 
освіти підготовки магістрів спеціальності 073 Менеджмент. 

 
Призначення освітньо-професійної програми 
Освітньо-професійна програма використовується під час: 
– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 
– складання навчальних планів; 
– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 
– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– атестації магістрів спеціальності 073 Менеджмент; 
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів фаху; 
– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 
Користувачі освітньо-професійної програми: 
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ«ДП»; 
– викладачі НТУ«ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

073 Менеджмент; 
– екзаменаційна комісія спеціальності 073 Менеджмент; 
– приймальна комісія НТУ«ДП». 
Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 073 
Менеджмент. 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

1.1 Загальна інформація 

Повна нава закладу 
вищої освіти та інститут 
(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 
факультет менеджменту, навчально-науковий інститут економіки 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр менеджменту за спеціалізацією «Логістика» 

 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Логістика 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

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

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася  

Цикл/рівень 
 

НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 
рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
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Мова(и) викладання Українська (англійська) 

Термін дії освітньої 
програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 
акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 
нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

www.fm.nmu.org.ua Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку фахівців з компетентностями розроблення та впровадження 
інноваційних  рішень у сфері управління діяльністю організацій 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент / 07 
Управління та адміністрування / 073 Менеджмент / Логістика 
(випускова кафедра – менеджменту) 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна прикладна 

Основний фокус 
освітньої програми  

Спеціальна освіта за спеціалізацією «Логістика» спеціальності 
073 Менеджмент 

Особливості програми Багатопрофільна підготовка фахівців з менеджменту, практика 
та передатестаційна практика обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція M Професійна, наукова та технічна діяльність: Розділ 
70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з 
питань керування.  

Секція N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування: Розділ 82 Адміністративна та допоміжна офісна 
діяльність; інші допоміжні комерційні послуги. 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 
України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 
рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 
конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»), що використовується для конвертації кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 
залежності від компетентнісних характеристик (знання, уміння, 
комунікація, автономність і відповідальність) результатів 
навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 
ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 
ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 
за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 
Національної рамки кваліфікацій і характеризують 
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співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 
оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 
результатами поточного контролю або/та оцінюванням 
виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 
відповідей 

Форма випускної 
атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 
процедурою, визначеною системою забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 
засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно 
до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності для другого рівня вищої 
освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності 

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-методичного 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-
методичного та інформаційного забезпечення провадження 
освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно 
до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 
подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 
подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, що 
передбачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої 
освіти 

 

2 КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
 Інтегральна компетентність магістра менеджменту 
 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог 

2.1  Загальні нормативні компетентності спеціальності (за стандартом вищої 
освіти) 

ЗК1 Здатність  до проведення досліджень  на відповідному рівні 
ЗК2 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) 
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1 2 
ЗК3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій  
ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети,  
ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
2.2  Спеціальні нормативні компетентності магістра спеціальності (за стандартом 

вищої освіти) 
СК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, у тому числі у відповідності в тому числі у відповідності до 
визначених цілей та міжнародних стандартів 

СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 
організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 
відповідні стратегії та плани 

СК3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 
самоменеджменту 

СК4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів в організації 
СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління 
СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління 

людьми 
СК7 Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість 
СК8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом 
СК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 
СК10 Здатність до управління організацією, її змінами та її розвитком 
2.3  Спеціальні компетентності магістра за спеціалізацією 

Структура праці менеджера з логістики передбачає обов’язкові компетентності, 
які пов’язані з особливостями управління та виражаються в характері самої праці, 
його предметі, результатах та використовуваних засобах 

СК1.1 Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в 
галузі фундаментальних розділів економіки та менеджменту для прийняття 
обґрунтованих рішень з управління логістичною системою, застосовувати базові 
знання професії на практиці 

СК1.2 Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, 
організовувати та мотивувати людей досягати спільної мети, працювати в команді 
та саморозвиватися 

СК1.3 Здатність описувати зміст функціональних сфер діяльності організації; 
ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє організація, та 
визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для підвищення її 
конкурентоспроможності 

СК1.4 Здатність застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 
діяльності організації, оцінки рівня її конкурентоспроможності, розробки 
конкурентної стратегії її розвитку  

2.4 Вибіркові компетентності магістра за спеціалізацією 
Структура праці менеджера з логістики  передбачає вплив на різні об’єкти, які 
відрізняються  предметами й засобами управління та конкретизують компетенції і 
зміст профільної підготовки за вибором студента 

ВК1.1 Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в 
галузі фундаментальних розділів економіки та менеджменту для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень в сфері логістики, застосовувати базові 
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1 2 
знання професії на практиці 

ВК1.2 Розуміння сучасних тенденцій розвитку логістичних систем в міжнародному 
середовищі 

ВК1.3 Знання і розуміння принципів та технологій формування логістичних систем на 
макро-, мезо- та мікрорівнях 

ВК1.4 Здатність ідентифікувати та оцінювати можливий вплив факторів ризику та 
виявляти симптоми кризових ситуацій в управлінні матеріальними потоками, 
розподіляти відповідальність між ланками логістичної системи 

ВК1.5 Вміння проводити аудит логістичної діяльності, здійснювати консультування з 
питань організації логістичної діяльності, розробляти рекомендації з підвищення її 
ефективності, формувати логістичну стратегію та визначати послідовність дій для 
її успішної реалізації 

ВК1.6 Здатність визначати основні принципи та інструментарій побудови імітаційних 
моделей в логістиці, моделювати логістичні процеси та використовувати 
отримані результати для прийняття управлінських рішень 

ВК1.7 Здатність визначати цілі логістичного управління на підприємстві та способи їх 
досягнення, розробляти логістичну стратегію підприємства 

ВК1.8 Здатність визначати методологічні аспекти логістичного управління та сфери його 
застосування, оцінювати вплив базисних умов поставок на організацію 
транспортування вантажів 

ВК1.9 Здатність визначати принципи, функції і методи організації функціонування 
логістичних систем, застосовувати методологію проектного підходу до 
формування та розвитку логістичних систем підприємства 

ВК1.10 Уміння здійснювати планування, організацію і контроль ланцюгів поставок, 
оцінювати їх ефективність та оптимізувати за заданими критеріями 

ВК1.11 Здатність аналізувати  логістичну діяльність підприємства, порівнювати планові і 
фактичні величини для вимірювання і оцінки ступеня досягнення цілей, 
здійснювати консультування до вибору коректуючих заходів і управлінських 
рішень 

ВК1.12 Здатність виділяти основні принципи побудови імітаційних моделей, будувати  
моделі функціонування логістичних систем, розробляти рекомендації для 
прийняття управлінських рішень 

 

3 ЗМІСТ ПІДГОТОКИ МАГІСТРА, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Шифр Результати навчання 
 

1 2 
3 Нормативний зміст підготовки за спеціальністю 

Подано кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 
спеціальності 073 Менеджмент, що визначають нормативний зміст підготовки і 
корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно до 
стандарту вищої освіти 

3.1. Програмні результати навчання 
ПР1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 
умовах 

ПР2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення 
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ПР3 Проектувати ефективні системи управління організаціями 
ПР4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї 
ПР5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах 
ПР6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, 
етичні міркування та соціальну відповідальність 

ПР7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті 

ПР8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 
вирішення задач управління організацією 

ПР9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами 

ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 
людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач 

ПР11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу 
ПР12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) 
ПР13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу) 
3.2  Нормативний зміст підготовки за спеціалізацією 
СР1.1 Застосовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі 

фундаментальних розділів економіки та менеджменту, приймати обґрунтовані 
рішення з управління логістичними системами, демонструвати базові знання 
професії на практиці 

СР1.2 Діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, 
організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в 
команді та саморозвиватися 

СР1.3 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації; ідентифікувати усі 
види конкурентних переваг, якими володіє організація, та визначати ті, що мають 
бути досягнутими в майбутньому для підвищення її конкурентоспроможності 

СР1.4 Володіти методами менеджменту, забезпечувати ефективність діяльності 
організації, оцінювати рівень її конкурентоспроможності, розробляти конкурентні 
стратегії розвитку  
 

3.3 Вибірковий зміст підготовки 
 Блок 1 «Логістичний менеджмент» 
ВР3.1 Використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі 

фундаментальних розділів економіки та менеджменту для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень в сфері логістики, застосовувати базові 
знання професії на практиці 

ВР3.2 Помічати сучасні тенденції розвитку логістичних систем в міжнародному 
середовищі, використовувати передовий зарубіжний досвід та міжнародні 
стандарти в організації логістичної діяльності 

ВР3.3 Застосовувати  існуючі принципи  та нові технології для формування логістичних 
систем та оптимізації іх параметрів на макро-, мезо- та мікрорівнях 

ВР3.4 Ідентифікувати та оцінювати можливий вплив факторів ризику та виявляти 
симптоми кризових ситуацій в управлінні матеріальними потоками, розподіляти 
відповідальність між ланками логістичної системи 

ВР3.5 Практикувати вміння проводити аудит логістичної діяльності, здійснювати 
консультування з питань організації логістичної діяльності, розробляти 
рекомендації з підвищення її ефективності, формувати логістичну стратегію та 
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визначати послідовність дій для її успішної реалізації 

ВР3.6 Визначати основні принципи та інструментарій побудови імітаційних моделей в 
логістиці, моделювати логістичні процеси та використовувати отримані результати 
для прийняття управлінських рішень 

 Блок 2 «Управління логістичними системами» 
ВР3.7 Виділяти основні принципи побудови імітаційних моделей, будувати  моделі 

функціонування логістичних систем, розробляти рекомендації для прийняття 
управлінських рішень 

ВР3.8 Аналізувати  логістичну діяльність підприємства, порівнювати планові і фактичні 
величини для вимірювання і оцінки ступеня досягнення цілей, здійснювати 
консультування до вибору коректуючих заходів і управлінських рішень 

ВР3.9 Здійснювати планування, організацію і контроль ланцюгів поставок, оцінювати їх 
ефективність та оптимізувати за заданими критеріями 

ВР3.10 Визначати принципи, функції і методи організації функціонування логістичних 
систем, застосовувати методологію проектного підходу до формування та розвитку 
логістичних систем підприємства 

ВР3.11 Визначати методологічні аспекти логістичного управління та сфери його 
застосування, оцінювати вплив базисних умов поставок на організацію 
транспортування вантажів 

ВР3.12 Визначати цілі логістичного управління на підприємстві та способи їх досягнення, 
розробляти логістичну стратегію підприємства 

 

4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 
КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 
 

1 2 3 
 Програмні результати навчання   

ПР1 Критично осмислювати, вибирати та 
використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій 
для управління в непередбачуваних умовах 

Ф3 Ризик-менеджмент 

ПР2 Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення 

Ф4 Управління змінами та 
трансформація бізнесу 

ПР3 Проектувати ефективні системи управління 
організаціями 

Ф2 Креативний менеджмент 

ПР4 Обґрунтовувати та управляти проектами, 
генерувати підприємницькі ідеї 

Ф4 Управління змінами та 
трансформація бізнесу 

ПР5 Планувати діяльність організації в 
стратегічному та тактичному розрізах 

Ф4 Управління змінами та 
трансформація бізнесу 

ПР6 Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень 
в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні 
міркування та соціальну відповідальність 

Ф3 Ризик-менеджмент 
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ПР7 Організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп  
та в міжнародному контексті 

З1 Іноземна мова для 
професійної діяльності 
(англійська / німецька 
/французька) 

ПР8 Застосовувати спеціалізоване програмне 
забезпечення та інформаційні системи для 
вирішення задач управління організацією 

Ф4 Управління змінами та 
трансформація бізнесу 

ПР9 
Вміти спілкуватись в професійних і наукових 
колах державною та іноземною мовами 

З1 Іноземна мова для 
професійної діяльності 
(англійська / німецька 
/французька) 

ПР10 Демонструвати лідерські навички та вміння 
працювати у команді, взаємодіяти з людьми, 
впливати на їх поведінку для вирішення 
професійних задач 

Ф2 Креативний менеджмент 

ПР11 Забезпечувати особистий професійний 
розвиток та планування власного часу 

Ф2 Креативний менеджмент 

ПР12 Вміти делегувати повноваження та 
керівництво організацією (підрозділом) 

Ф1 Корпоративне управління та 
організаційна культура 

ПР13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення організації (підрозділу) 

Ф1 Корпоративне управління та 
організаційна культура 

                                               Зміст підготовки за спеціалізацією 
СР1.1 Застосовувати професійно-профільовані 

знання, уміння й навички в галузі 
фундаментальних розділів економіки та 
менеджменту, приймати обґрунтовані рішення 
з управління логістичними системами, 
демонструвати базові знання професії на 
практиці 

С1 Професійні функції та задачі 
магістрів 

С2 Управління якістю та 
конкурентоспроможністю 

П1 Практика 

П2 Передатестаційна  практика 

П3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

СР1.2 Діяти на основі етичних міркувань, соціально 
відповідально і свідомо, організовувати та 
мотивувати людей рухатися до спільної мети, 
працювати в команді та саморозвиватися 

СР1.3 Описувати зміст функціональних сфер 
діяльності організації; ідентифікувати усі види 
конкурентних переваг, якими володіє 
організація, та визначати ті, що мають бути 
досягнутими в майбутньому для підвищення її 
конкурентоспроможності 

СР1.4 Володіти методами менеджменту, 
забезпечувати ефективність діяльності 
організації, оцінювати рівень її 
конкурентоспроможності, розробляти 
конкурентні стратегії розвитку  

                                                      Вибірковий зміст підготовки  
                                          Блок 1 «Логістичний менеджмент» 
ВР3.1 Використовувати професійно-профільовані 

знання, уміння й навички в галузі 
В3.1 Логістичний менеджмент 
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фундаментальних розділів економіки та 
менеджменту для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень в сфері логістики, 
застосовувати базові знання професії на 
практиці 

П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.2 Помічати сучасні тенденції розвитку 
логістичних систем в міжнародному 
середовищі, використовувати передовий 
зарубіжний досвід та міжнародні стандарти в 
організації логістичної діяльності 

В3.2 Міжнародний менеджмент 
та логістика 

В3.3 Курсова робота з 
міжнародного менеджменту та 
логістики 

П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.3 Застосовувати  існуючі принципи  та нові 
технології для формування логістичних систем 
та оптимізації іх параметрів на макро-, мезо- та 
мікрорівнях 

В3.4 Проектування логістичних 
систем 
В3.5 Курсова робота з 
проектування логістичних 
систем 
П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.4 Ідентифікувати та оцінювати можливий  
вплив факторів ризику та виявляти  
симптоми кризових ситуацій в управлінні  
матеріальними потоками, розподіляти  
відповідальність між ланками логістичної  
системи 

В3.6 Управління ланцюгами 
постачань 
П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.5 Практикувати вміння проводити аудит 
логістичної діяльності, здійснювати 
консультування з питань організації 
логістичної діяльності, розробляти 
рекомендації з підвищення її ефективності, 
формувати логістичну стратегію та визначати 
послідовність дій для її успішної реалізації 

В3.7 Логістичний контролінг 
П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.6 Визначати основні принципи та 
інструментарій побудови імітаційних моделей 
в логістиці, моделювати логістичні процеси та 
використовувати отримані результати для 
прийняття управлінських рішень 
 

В3.8 Імітаційне моделювання в 
логістиці  
П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

                                   Блок 2 «Управління логістичними системами» 
ВР3.7 Визначати цілі логістичного управління на 

підприємстві та способи їх досягнення, 
розробляти логістичну стратегію підприємства 

В.3.9 Логістичне управління 

П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.8 Визначати методологічні аспекти логістичного 
управління та сфери його застосування, 
оцінювати вплив базисних умов поставок на 
організацію транспортування вантажів 

В 3.10 Міжнародна логістика та 
управління 

В3.11 Курсова робота з 
міжнародної логістики та 
управління 

П3.3 Виконання кваліфікаційної 
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роботи 

 
ВР3.9 

Визначати принципи, функції і методи 
організації функціонування логістичних 
систем, застосовувати методологію проектного 
підходу до формування та розвитку 
логістичних систем підприємства  

В3.12 Організація та 
проектування логістичних 
систем 
В3.13 Курсовий проект з 
організації та проектування 
логістичних систем 
П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.10 Здійснювати планування, організацію і 
контроль ланцюгів поставок, оцінювати їх 
ефективність та оптимізувати за заданими 
критеріями 

В 3.14 Менеджмент ланцюгів 
постачань 

П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.11 Аналізувати  логістичну діяльність 
підприємства, порівнювати планові і фактичні 
величини для вимірювання і оцінки ступеня 
досягнення цілей, здійснювати консультування 
до вибору коректуючих заходів і 
управлінських рішень 

В.3.15 Контролінг логістичної 
діяльності підприємства 
П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 

ВР3.12 Виділяти основні принципи побудови 
імітаційних моделей, будувати  моделі 
функціонування логістичних систем, 
розробляти рекомендації для прийняття 
управлінських рішень 

В.3.16 Імітаційне моделювання 
логістичних процесів та систем 
П3.3 Виконання кваліфікаційної 
роботи 
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5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

 

№ Освітні компоненти 

О
бс

яг
, к

р
ед

и
ти

 

П
ід

су
м

к
ов

и
й

 
к

он
тр

ол
ь 

К
аф

ед
р

а,
 щ

о 
ви

к
л

ад
ає

 

Р
оз

п
од

іл
 з

а 
ч

ве
р

тя
м

и
 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

29       

1.1 Цикл загальної підготовки         
З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська /німецька/ французька) 
6 е ІнМов 1;2;3;4 

1.2 Цикл спеціальної підготовки       
1.2.1 Фахові дисципліни за спеціальністю         
Ф1 Корпоративне управління та організаційна 

культура 
6 дз ПрЕк 1 

Ф2 Креативний менеджмент 6 дз Мен 1 
Ф3 Ризик-менеджмент 5,5 е Мен 2 
Ф4 Управління змінами та трансформація бізнесу 5,5 е ПрЕк 2 
2 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
38     

С1 Професійні функції та задачі магістрів 4 е Мен 4 

С2 Управління якістю та конкурентоспроможністю 4 е Мен 3 

П2.1 Практика 8 дз Мен 5 
П2.2 Передатестаційна практика 4 дз Мен 5 
П2.3 Виконання кваліфікаційної роботи 18   Мен 6 
3 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ      
 Блок 1 «Логістичний менеджмент» 23     
В3.1 Логістичний менеджмент 4 е Мен 1 
В3.2 Міжнародний менеджмент та логістика 4 дз Мен 2 
В3.3 Курсова робота з міжнародного менеджменту 

та логістики 
0,5 дз Мен 3 

В3.4 Проектування логістичних систем 4 е Мен 4 
В3.5 Курсова робота з проектування логістичних 

систем 
0,5 дз Мен 4 

В3.6 Управління ланцюгами постачань 4 е Мен 3 
В3.7 Логістичний контролінг 3 дз Мен 4 
В3.8 Імітаційне моделювання в логістиці 3 е Мен 3 
 Блок 2 «Управління логістичними системами» 23    
В3.9 Логістичне управління 4 е Мен 1 
В3.10 Міжнародна  логістика та управління 4 дз Мен 2 
В3.11 Курсова робота з міжнародної логістики та 

управління 
0,5 дз Мен 3 

В3.12 Організація та проектуваня логістичних систем 4 е Мен 4 
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1 2 3 4 5 6 
В3.13 Курсова робота з організації та проектування 

логістичних систем 
0,5 дз Мен 4 

В3.14 Менеджмент ланцюгів постачань 4 е Мен 3 
В3.15 Контролінг логістичної діяльності 

підприємства 
3 дз Мен 4 

В3.16 Імітаційне моделювання логістичних процесів 
та систем 

3 е Мен 3 

Разом за нормативною частиною та вибірковим блоком  90      

 
Примітки: 
Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ІнМов – іноземної 

мови, ПрЕк – прикладної економіки, підприємництва та публічного управління, Мен – 
менеджменту 

 

 

6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
ве

р
ть

 

Шифри освітніх компонентів 

Кредити 
Кількість освітніх 

компонент, що 
викладаються протягом 

за 
чверть 

за 
навчальний 

рік 
чверті семестру 

навчального 
року 

1 

1 
1 З1, Ф1, Ф2, В1.1(В1.9) 16,5 60 4 8 15 

2 
З1, Ф3, Ф4, В1.2(В1.10), 
В1.7(В1.15) 

17,0 5 

2 
3 

З1, С1, В1.3(В1.11), 
В1.8(В1.16) 

12,5 4 8 

4 
З1, С2, В1.4(В1.12), 
В1.5(В1.13), В1.6(В1.14) 

14,0 5 

2 3 
5 П1.1, П1.2 12,0 30 2 3 3 
6 П1.3 18,0 1 
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7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 
матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 
//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 
щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 
програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 
600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 
№ 1648. 

6 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти. – К.: МОН України, 2019. 
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf (дата 
звернення: 01.10.2019).  

7 Положення про навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка», затверджене Вченою радою 22.01.2019, протокол № 2. 
URL: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_dep
artment/docs/ (дата звернення: 04.03.2019). 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

9 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 
щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм. 

 
Освітньо-професійна програма оприлюднюється на сайті університету до 

початку прийому студентів на навчання. 
Освітньо-професійна програма поширюється на всі кафедри університету 

та вводиться в дію з 1-го вересня 2019 року. 
Освітньо-професійна програма підлягає перегляду та доопрацюванню 

відповідно до змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 
Відповідальність за впровадження освітньо-професійної програми та 

забезпечення якості вищої освіти несе завідувач кафедри менеджменту. 
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Навчальне видання 
 
 
 

Швець Василь Якович 
Бардась Артем Володимирович 

Іванова Марина Іллівна 
Варяниченко Олена Володимирівна 

Папіж Юлія Сергіївна 
Грошелева Олена Геннадіївна 
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