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ОООсссвввііітттннніііййй   ссстттууупппііінннььь    

«««БББАААКККАААЛЛЛАААВВВРРР»»»    

   

МММОООЖЖЖЛЛЛИИИВВВІІІСССТТТЬЬЬ   НННАААВВВЧЧЧАААТТТИИИСССЯЯЯ   

УУУКККРРРАААЇЇЇНННСССЬЬЬКККОООЮЮЮ      АААБББООО   АААНННГГГЛЛЛІІІЙЙЙСССЬЬЬКККОООЮЮЮ   

МММОООВВВАААМММИИИ    

 
 
 

 

ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ: 
 
 

 Самостійно обирати 50% дисциплін.  

 Навчатися за міжнародними програмами.  

 Жити у гуртожитку з європейським 
комфортом.  

 Безкоштовно користуватися сучасною 
комп’ютеризованою бібліотекою з доступом 
до мережі Інтернет.  

 Пройти військову підготовку з присвоєнням 
офіцерського звання .  

 Продовжувати навчання та проходити 
стажування закордоном у провідних 
університетах світу/ 

 Приймати участь у конференціях, науково-
дослідних проектах, які організуються 
університетом.  

 Брати участь в управлінні роботою 
університету на основі студентського 
самоврядування.  

 Цікаво проводити дозвілля і займатися у 
колективах художньої самодіяльності та у 
спортивних секціях.  

 
 
 

   

 

 

 
   

ЛОГІСТ – ЦЕ ФАХІВЕЦЬ 

(КЕРІВНИК), ЯКИЙ УПРАВЛЯЄ 
МАТЕРІАЛЬНИМИ, ФІНАНСОВИМИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА. 
 

ЛОГІСТ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ: 
  

Керівників відділів логістики та інших 
економічних підрозділів підприємства;  

Менеджерів організацій;  

Менеджерів з логістики; 

Менеджер зі збуту продукції та постачання;  

Наукових співробітників.  
 
 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ: 
 

 Логістика 
 Міжнародна логістика 
 Функціональна логістика 
 Менеджмент 
 Операційний менеджмент 
 Маркетинг 
 Інформаційні системи в логістиці 
 Логістичне обслуговування 
 Логістичний менеджмент 
 Управління ризиками в логістиці 
 Стратегічне управління 

   



 

ВИ НАВЧИТЕСЯ: 
 

 Працювати з сучасними 
інформаційними системами і технологіями  

 Розробляти і впроваджувати 
інвестиційні проекти, start-up  

 Планувати та організовувати рух 
матеріальних, інформаційних та фінансових 
потоків згідно з потребою споживачів товарів 
та послуг.  

 Визначати перспективні цілі і завдання 
логістичних процесів підприємств.  

 Проектувати та реалізовувати нові 
бізнес-процеси логістичної діяльності.  

 Забезпечувати мінімізацію витрат 
підприємства.  

 Оптимізувати рух товарних, 
інформаційних та фінансових потоків 
підприємств.  

 Працювати в команді та управляти 
підлеглими.  

 Надавати логістичні послуги 
споживачам.  

 Співпрацювати з постачальниками, 
посередниками та споживачами товарів та 
послуг.  
 

   

   

   

ДДДИИИПППЛЛЛОООМММ   ПППРРРООО   ОООСССВВВІІІТТТУУУ   –––   дддиииппплллоооммм   

бббааакккааалллаааввврррааа   зззааа   ссспппеееццціііаааллльььннніііссстттююю   

«««МММееенннеееддджжжмммееенннттт»»»,,,   ссспппеееццціііааалллііізззаааццціііяяя   

«««ЛЛЛооогггіііссстттииикккааа»»»   дддеееррржжжааавввнннооогггооо   зззрррааазззкккааа 

 
 

 

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ: 
 

 Проходження фахової практики на 
провідних підприємствах, в установах і 
організаціях, які займаються логістичною 
діяльністю (промислові підприємства, торгові 
підприємства, транспортні підприємства, 
посередницькі структури, супермаркети та інші)  

 Вивчення французької мови без 
попередньої підготовки (з нуля) як другої 
іноземної мови.  

 Можливість отримання освіти за освітнім 
ступенем «Бакалавр» протягом одного або двох 
семестрів в Університеті м. Страсбург 
(УНІСТРА) та Кристіанштадському університеті 
(Швеція)  

 Отримання знань від провідних вчених 
ХНЕУ та Національної Академії наук України, 
що досліджують логістичні процеси, і керівників-
практиків, які володіють власними 
логістичними підприємствами.  

 

НАБУТІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОЗВОЛЯТЬ 
ВАМ 

 
 Швидко знайти роботу.  
 Зробити стрімку кар’єру.  
 Започаткувати власні підприємства та 

здійснювати міжнародне співробітництво з 
транспортування, складування, збуту, 
реалізації продукції.  

 

 

При вступі на навчання за спеціальністю 
«Менеджмент» спеціалізації «ЛОГІСТИКА» 
абітурієнти  подають  3 сертифікати ЗНО: 

БЮДЖЕТ:  
1. Українська мова та література (0,3) 
2. Математика (0,3) 
3. Іноземна мова або Географія (0,3) 

КОНТРАКТ: 

1. Українська мова та література (0,3) 
2. Історія України (0,3) 
3. Іноземна мова або географія (0,3) 

   

ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЄ  
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА  

ЕКОНОМІКИ 
 

 кафедра має багаторічний досвід та 
потужний інтелектуальний потенціал у сфері 
підготовки менеджерів; 
 з Вами будуть працювати викладачі, які 
мають науковий ступінь та практичний досвід 
роботи; 
 ми допоможемо Вам досконально оволодіти 
кваліфікацією менеджера; 
ми постійно підвищуємо рівень своїх 

професійних знань для того, щоб відкрити 

перед Вами широкі можливості кар’єрного 

зростання.   

НННАААШШШААА   АААДДДРРРЕЕЕСССААА   

   

61001, м. Харків, пр. Науки, 9а 

 Головний корпус, кімн.225. 
 Контактний тел.: (057) 702-02-65 
 e-mail: kafmngmt@hneu.edu.ua 
 Сайт кафедри: 
 http://www.eeml.hneu.edu.ua 
 Сторінка у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/kafedraeopdp
/ 
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