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ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 Кафедра менеджменту, управління 
проектами і логістики     

ПРОПОНУЄ 
Напрям підготовки: 073 «Менеджмент» 

 Спеціальність:  

  «Логістика» 
(БАКАЛАВРАТ) 



Інформація зі спеціальності логістика 

Спеціальність логістика займається підготовкою логістів широкого профілю, якім 

доступні рішення задач з своєчасного забезпечення суспільства необхідними і якісними 

товарами в установлений строк, в необхідне місце, з найкращим сервісом при найменших 

витратах.  

Бакалавр з логістики - це спеціаліст, який займається доставкою товару, подальшим 

його складуванням, розробляє найбільш вигідну схему поставок, шукає вигідних і 

надійних партнерів, займається аналізом ринка логістичних послуг, забезпечує логістичні 

процеси інформаційними потоками у тому числі й програмами відстеження руху товарів, 

готує відповідні документи. 
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Основні завдання, які може вирішувати випускник у майбутньому: 

Фахівці з логістики, яких готує Придніпровська Державна Академія 
Будівництва та Архітектури, будуть компетентні в таких питаннях:  
 Управління транспортуванням;                                                 
 Управління парками транспортних засобів; 
 Складування; 
 Вантажоперероблення; 
 Виконанні замовлень; 
 Проектуванні логістичних мереж; 
 Управлінні запасами; 
 Плануванні постачань; 
 Обслуговуванні покупців; 

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
Посада логіста затребувана в першу чергу в фірмах, що займаються 

вантажоперевезеннями. Крім того, логісти потрібні будь-яким виробничим компаніям - 

від промислових підприємств до невеликих фірм, оскільки вироблену продукцію 

необхідно доставляти покупцям. 

 Прогнозуванні попиту; 

 Управлінні логістичними 
провайдерами, які залучаються  

на засадах третьої сторони (ззовні);  

 Визначенні джерел постачання і 
прок’юрмент;  

  Плануванні і розробленні 
графіків виробництва;   

 Пакування і комплектування;  
 



Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання: 
Посада логіста затребувана в першу чергу в фірмах, що займаються 

вантажоперевезеннями. Крім того, логісти потрібні будь-яким виробничим 

компаніям - від промислових підприємств до невеликих фірм, оскільки 

вироблену продукцію необхідно доставляти покупцям. 

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання: 
1. Супервайзер з транспортування вантажів. 
2. Аналітик з логістичного планування. 
3. Аналітик по операціях дистрибуції (розподілу продукції), 
4. Начальник складу, супервайзер зі складування, начальник організації 

виробництва. 
5. Експедитор. 
6. Менеджер з постачань, зі збуту (з продажу), дистриб'ютор. 
7. Супервайзер по дистрибуції. 
8. Митний брокер. 
9. Транспортний аналітик, 
10. Оператор мультимодального перевезення вантажів. 



Необхідні сертифікати 
ЗНО: 

 

1. Українська мова та література  

2. Історія України  

3. Математика або Іноземна мова  
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КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 

Ступінь бакалавра 
Нормативний строк навчання на основі  
повної загальної середньої освіти:  
денна та заочна форми – 4 роки,  
Кваліфікація – бакалавр з логістики 
 
 

 

 

Для  випускників технікумів та коледжів можливий вступ на навчання зі скороченим строком підготовки 

бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» (фахове спрямування “Логістика”) на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, здобутого як за однією зі споріднених, так і за будь-якою 

іншою спеціальністю.  
 Для конкурсного відбору вступників на навчання зі скороченим строком для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування, яке 

проводиться у письмовій формі згідно з програмою, складеною на основі освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців ОКР молодшого спеціаліста.  
Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.    
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість 

балів з фахового вступного випробування становить не менше 24.     
При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю, вступник допускається до фахового вступного випробування за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування.   
Додаткове вступне випробування проводиться у письмовій формі згідно з програмою з основ 

спеціальності.   
Результат додаткового вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів.    
Вступник допускається до фахового вступного випробування, якщо результат додаткового вступного 

випробування оцінений не менше ніж у 24 бали.   
Результати додаткового вступного випробування при обчисленні конкурсного балу не враховуються.  
З програмами вступних випробувань можна ознайомитись на web-сайті Академії.  
Підготовка на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста, крім перелічених 

споріднених, здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.  



ПРОТЯГОМ  НАВЧАННЯ  ЗА  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЛОГІСТІВ СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ:  

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

ЦИКЛ  ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  ДИСЦИПЛІН  

 
 Філософія  
 Історія України та української культури  
 Українська мова (за професійним 
спрямуванням)  
 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)   
 Фізичне виховання  

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 Вища математика  

 Математичне програмування  

 Статистика 

 Інформаційні системи та технології   

 Екологія  

 Макроекономіка  

 Мікроекономіка  

 Міжнародні економічні відносини  

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ І  
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І  
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ   

 Державне та регіональне 
управління  

 Менеджмент  

 Теорія організації  

 Операційний менеджмент  

 Самоменеджмент  

 Управління інноваціями  
 Управління персоналом  



ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ   

 Стратегічне управління  

 Підприємницьке право 

  Адміністративний менеджмент  

 Трудове право  

 Фінанси, гроші та кредит  

 Економіка підприємства  

 Фінанси підприємства  

 Бухгалтерський облік та аудит  

 Маркетинг  

 Логістика  

 Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства  

 Основи охорони праці та безпека 
людини  

 Політологе-соціологічний курс  

 Професійна етика  

 Соціальна психологія та 
конфліктологія  

 Правознавство  

 Теорія ймовірностей і математична  

статистика  

 Дослідження операцій  

 Управління процесами перевезень  

 Теорія економічного аналізу  

 Логістичне обслуговування  
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ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ НА РІЗНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

«ЛОГІСТИКА» В ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ  
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Понад 92% випускників працюють за спеціальністю 

ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛОГІСТИКА» 
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ЯКІСНИЙ СКЛАД ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ: 
 

 2 доктора економічних наук, професора; 
 2 доктора технічних наук, професора; 
 5 кандидатів економічних наук, доценті; 
 3 кандидата технічних наук, доцента; 
 1 асистент; 
 2 лаборанта. 
 
 
 



БІБЛІОТЕКА КАФЕДРИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ  

Кафедра цілеспрямовано працює над створенням електронної бібліотеки, використання 

можливостей якої дозволяє перевести навчальний процес на якісно новий рівень розвитку. Вже 

зараз всі методичні вказівки кафедри та окремі посібники представлені в електронному 

вигляді та ефективно використовуються студентами очної та заочної форм навчання. 
  КОЖНА ЛЮДИНА – ЦЕ ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ!   

Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики дає необхідні знання  

для професійного росту і просунення по кар’єрній сходинці. 

 ЛОГІСТИКА – ЦЕ КЛЮЧ ДО УСПІХУ В ЖИТТІ!!! 



Студенти нашої кафедри мають можливість за прогресивною 
інтенсивною європейською методикою поглиблено вивчити 
іноземні мови: англійська, французька, німецька, італійська. 

Багаторічне співробітництво нашої Академії з європейськими 
університетами (Франції, Німеччини та інших країн) протягом 
більш, ніж 20 років, відкриє студентам унікальну можливість 
отримати лінгвістичне стажування в європейських університетах з 
отриманням Міжнародного сертифікату з лінгвістичного 
стажування, що розкриває багато перспектив з працевлаштування.  

МІЖНАРОДНІ  МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 



МІЖНАРОДНІ  ЗВ’ЯЗКИ  КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ І ЛОГІСТИКИ  

Завідуючий кафедрою, Доктор технічних наук, професор  
Вечеров Валерій Тимофійович – стажування в Інституті економіки 
Всесвітнього банку реконструкції та розвитку (м. Нью-Йорк, США)  

Доктор економічних наук, професор  
Божанова Вікторія Юріївна  – лінгвістичне 
стажування в Національному інституті 
прикладних наук  (м. Ліон, Франція) 

Доктор економічних наук, професор 
Поповиченко Ірина Валеріївна - лінгвістичне 
стажування з економіки Школі  
економічної франкофонії (м. Бурнеф-ан-Мож, 
Франція) 



НАША ІНФРАСТРУКТУРА: ГУРТОЖИТКИ ТА КАФЕ  



Наша Інфраструктура: басейн, спортзали для занять 
баскетболом, волейболом, футболом , бадмінтоном, 
гімнастикою, фехтуванням та іншими видами спорту 
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СХЕМА ПРОЇЗДУ 
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Контакти: 
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-
а, висотний корпус, 5 поверх, ауд.В-

511.  
Офіційний сайт кафедри: 
www.management.dp.ua. 

E-mail: 
management.dp.ua@gmail.com 

Кафедра: (056) 756-33-93 
Приймальна комісія (0562) 47-08-66 

Транспорт: 

Трамвай: 

•№ 1 — зупинка Нагорний ринок 

•№ 5, 7 — зупинка вул. Гончара / 

вул. Жуковського 

Маршрутні таксі: 

•№ 30, 40, 67, 79, 109 — зупинка 

вул. Жуковського 

•№ 87а, 88, 101а, 116, 119а, 124а, 

125а, 126, 127, 134, 146а — 

зупинка вул. Чернишевського 

http://www.management/
http://www.management.dp.ua/
mailto:management.dp.ua@gmail.com

