
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ЛОГІСТИКА 

 

Кваліфікація – магістр менеджменту  

Термін та форма навчання на базі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст чи магістр:  

очна, заочна  – 1 рік 4 місяці 

Розбудова національної економіки України потребує підготовки фахівців з компетентностями 

інноваційного управління організаціями та логістикою, що дозволить їм інтегрувати функціональні 

напрями діяльності підприємства до потреб економіки на принципах академічної доброчесності та 

загальнолюдських цінностей 
 

Освітня програма передбачає вивчення таких дисциплін: «Корпоративне управління та організаційна 

культура», «Креативний менеджмент», «Ризик-менеджмент», «Організаційний та логістичний менеджмент», 
«Конкурентоспроможність ланцюгів постачання організації», «Проектний підхід в управлінні ланцюгами 

постачання», «Управління ефективністю бізнес-процесів організації», «Кризис-менеджмент».  

Програма ґрунтується на фундаментальній загальноекономічній підготовці і орієнтована на 

формування навичок, вмінь і компетенцій в сфері управління організацією та логістичною діяльністю, 

зокрема з врахуванням впливу зовнішнього середовища для забезпечення ефективного розвитку 

підприємства 

Придатність випускників до працевлаштування 
Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009:2010 (Класифікатор професій – 2020 (Україна):  

– секція G Оптова та роздрібна торгівля; 

– секція Н Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (розділ 52 Складське 
господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту);  

– секція M Професійна, наукова та технічна діяльність (розділ 70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 

консультування з питань керування; розділ 72 Наукові дослідження та розробки; розділ 73 Рекламна діяльність і 
дослідження кон’юнктури ринку); 

– секція N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (розділ 78 Діяльність із 

працевлаштування; розділ 82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність). 

Випускники можуть працювати 
Керівниками підприємств, установ та організацій; керівниками виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній 

торгівлі; керівниками виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку; керівниками 

виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, 
юридичних та адміністративних підрозділів; керівниками підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин; 

керівниками підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджерами (управителями) в оптовій торгівлі та 

посередництві у торгівлі; менеджерами (управителями)  в роздрібній торгівлі побутовими товарами; 
менеджерами (управителями)  в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами; менеджерами (управителями) в 

роздрібній торгівлі продовольчими товарами; менеджерами (управителями) у сфері досліджень та розробок; 

менеджерами (управителями) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджерами (управителями) з 
питань комерційної діяльності та управління; менеджерами (управителями)  з підбору, забезпечення та 

використання персоналу; менеджерами (управителями) систем якості 

Додаткові можливості 
 отримання вищої освіти на основі двосторонніх договорів про міжнародну мобільність між НТУ 

«Дніпровська політехніка» та Технічним університетом (м. Ліберці Чеська Республіка) й Брандербурзьким 
технічним Університетом (Німеччина) 

 стажування за кордоном завдяки роботі Українсько-Чеського та Українсько-

Грузинського культурно-освітного центрів  
 поглиблення мовної підготовки в спеціалізованих центрах 

 співпраця протягом усього терміну навчання з потенційними роботодавцями 

 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 
Кафедра менеджменту: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19, 4-й корпус, 3-й поверх, кімната №64, тел. (0562) 46-99-36 

Адреса офіційного сайту: http://mvs.nmu.org.ua/ua/abyturyent/ 
Директор інституту економіки, завідувач кафедри менеджменту, 

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! 

http://mvs.nmu.org.ua/ua/abyturyent/

