
 

Державний ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ    МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ЛОГІСТИКА 

 

Здобуття освітнього ступеня   –   МАГІСТР 
НА БАЗІ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ ЧИ МАГІСТР 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Кваліфікація – магістр з логістики                                Форми навчання – очна (денна) 
Термін навчання – 1 рік 5 місяців 

 

Тенденція до формування ланцюгів поставок на міжнародному та національному рівнях обумовлює 
необхідність підготовки фахівців з управління логістикою промислових, транспортних, аграрних, 

торговельних та інших підприємств 
 

Під час вивчення в університеті наступних дисциплін: «Логістичний менеджмент», «Проектування 
логістичних систем», «Управління ланцюгами поставок», «Фінансові потоки в логістичних системах», 
«Логістичний контролінг», «Управління конфліктами в логістичних системах», «Трансфер інновацій в 
логістичних системах», «Міжнародний менеджмент та логістика», «Моделювання логістичних систем» - 
студентам надаються знання, формуються навички та уміння професійної та практичної підготовки за 
обраною спеціалізацією 

 

Випускники можуть обіймати посади 
керівника відділу логістики; директора з 
матеріально-технічного забезпечення (транспорту); 
начальника відділу (служби) транспорту 
(постачання, матеріально-технічного постачання, 
збуту, складу), менеджера з логістики (постачання, 
збуту), менеджера з транспортно-експедиторської 
діяльності, логіста-аналітика; фахівця в компаніях, 
що професійно здійснюють надання логістичних 
послуг (у транспортно-експедиційних, логістичних 
компаніях, міжнародних, складських комплексах і 
митних терміналах, дистрибутивних центрах); 
консультанта та експерта в компаніях, що 
здійснюють логістичний консалтинг та аутсорсинг; 
викладача вищого навчального закладу у відповідній 
галузі знань 
 

Додаткові можливості 
 отримання другої (паралельно) вищої освіти 
 поглиблення мовної підготовки у 

спеціалізованих мовних центрах 
 співпраця протягом усього терміну навчання з 

потенційними роботодавцями 
 стажування за кордоном 
 участь в Міжнародних школах, наукових конференціях, виступи з доповідями, публікація статей, 

відвідування лекцій провідних фахівців з менеджменту 
 продовження навчання в аспірантурі та отримання наукового ступеня доктора філософії з економічних наук 

ЛОГІСТИ – НАВІГАТОРИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ! 
Кафедра менеджменту виробничої сфери: 

 м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, 4-й корпус, 3-й поверх, кімната №64, тел. (0562) 46-99-36 
Адреса офіційного сайту: mvs.nmu.org.ua 

Директор інституту економіки, завідувач кафедри менеджменту 
виробничої сфери, професор, д.е.н.          Швець Василь Якович,  

4-й корпус, 3-й поверх, кімната  №63, тел. (0562) 47-39-97 

Декан факультету менеджменту, професор, д.е.н. 
 Бардась Артем Володимирович, 

 4-й корпус, 3-й поверх, кімната  №64-а, тел. (0562) 47-23-77 

З  нами  Ви  досягнете  більшого! 


