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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Магістерська програма «Логістика» 
спрямована на підготовку фахівців, 
компетентних в сферах оптимізації 
логістичних систем підприємств виробничої 
та невиробничої сфер; формування 
оптимальних національних та глобальних 
ланцюгів поставок на основі впровадження 
інноваційних технологій. 

 
Особливістю магістерської програми є те, 
в ній працюють висококваліфіковані 
викладачі, що мають міжнародні сертифікати, 
та які є власниками й топ-менеджерами 
логістичних компаній. Програма передбачає 
використання сучасних інноваційних методів 
викладання дисциплін, інформаційних систем 
і пакетів прикладних програм, що забезпечує 
спрямованість на формування у майбутніх 
випускників здатності до саморозвитку, 
креативного системного мислення, набуття 
поглиблених знань про процеси в різних 
функціональних областях логістики і бізнесу.   

 

 
 
 
 
 
 

ВИ НАВЧИТЕСЯ: 
● здійснювати управлінську діяльність щодо 
проектування, формування та оптимізації 
логістичних систем та підсистем на всіх рівнях 
економіки та в усіх галузях виробничої та 
невиробничої сфери; 
● оцінювати ефективність управління ланцюгами 
поставок та виявляти напрями їх оптимізації на 
національному та міжнародному ринках;  
визначати напрямки та оцінювати ефективність 
розвитку організаційно-структурних форм 
логістичного управління, інтеграції організацій, 
управлінських процесів та діяльності структурних 
підрозділів підприємств; 
● здійснювати фінансове планування діяльності 
логістичних систем та обирати оптимальну 
логістичну стратегію з урахуванням прийнятного 
рівня ризику, регулювати корпоративні фінансові 
потоки;  
● розробляти моделі логістичних процесів, 
здійснювати  моделювання бізнес-процесів в 
логістиці; 
● визначати напрями та оцінювати ефективність 

використання інформаційних систем і технологій, 
інноваційних технологій та інвестицій в 
логістиці. 
 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ: 
 Менеджмент організацій  
 Управління розвитком 
 Логістичний менеджмент та 

адміністрування 
 Управління проектами 
 Інноваційне управління ланцюгами 

поставок 
 Маркетинг інновацій 
 Моделювання  інноваційно-

логістичних процесів 
 Інноваційні технології в логістиці, 

інтелектуальна власність та трансфер 
технологій 

 



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 МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ: 
  

Керівників логістичних підприємств 

Заступника керівника підприємства з 
матеріально-технічного постачання 

Керівників відділів логістики та інших 
економічних підрозділів підприємства 

Менеджерів організацій 

Менеджерів з логістики 

Менеджер зі збуту продукції та постачання  

Наукових співробітників та ін 
 

 
   

ДИПЛОМ ПРО ОСВІТУ – диплом 

магістра за спеціальністю 

«Менеджмент», спеціалізація 

«Логістика» державного зразка 

 
 

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.  

 

 

 

Прийом за освітнім ступенем магістра на 
спеціальність «Менеджмент» спеціалізацію 
«Логістика»  здійснюється на основі ступеня 
бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за результатами фахового вступного 
випробування у формі іспиту, Сертифікату ЗНО 
з іноземної мови з урахуванням середнього 
бала додатка до документа про освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) навчання. 

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.   

   

НАША АДРЕСА 
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/ 

   

КЕРІВНИК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

Д.Е.Н., ПРОФ. СТРОКОВИЧ ГАННА 
ВІТАЛІЇВНА 
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