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 Діяльність менеджерів у майбутньому визначатиме напрями 
суспільного розвитку. В умовах ринкової економіки будь-яке 
підприємство або організація можуть існувати та успішно 
розвиватися лише при здійсненні ефективного управління змінами 
і якістю всіх складових їх діяльності. 

Сучасні менеджери повинні володіти інструментарієм 
грамотного процесу прийняття управлінських рішень та в межах 

своїх компетенцій нести відповідальність за наслідки не тільки  

  

своєї роботи, але і роботи всього колективу. 
    Тому існує високий попит на освічених фахівців-
менеджерів з транспортного та логістичного 
забезпечення, надання послуг з внутрішніх та 
міжнародних перевезень, управління підготовкою та 
реалізацією транспортних процесів і управління 
підготовкою до експлуатації рухомого складу. 
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Спеціальність 073 "Менеджмент" 

Орієнтуючись на вимоги сучасного ринку праці, на основі багаторічного досвіду 
підготовки менеджерів для транспортної галузі університет готує висококваліфікованих 
конкурентоспроможних фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітніх ступенів 
(ОС)  бакалавра та магістра. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів охоплює три цикли 
підготовки (соціально-гуманітарної підготовки; фундаментальної природничо-
наукової, загальноекономічної підготовки; професійної і практичної підготовки). 

Цикл професійної та практичної підготовки передбачає теоретичне вивчення 
блоку спеціалізованих дисциплін (за вибором студента), їх закріплення при стажуванні 
(виробнича практика) та при проходженні переддипломної практики: 

спеціалізація «Транспортний менеджмент і логістика» -  
дисциплін “Управління взаємодією видів транспорту”, “Транспортні системи в 

логістиці та організація перевезень”; 

Ознайомитись з робочими навчальними планами студентів, які здобувають ОС  
бакалавра, можна тут http://www.ntu.edu.ua/navchalni-plani/ 

спеціалізація «Менеджмент в системах автосервісу» - 
дисциплін “Транспортні засоби та їх експлуатація”, “Організація технології 

систем автосервісу”.  

                                               Також в залежності від спеціалізації передбачено вивчення дисциплін: 
наукової організації та нормування праці (в АТП чи АСП); управлінського аналізу господарської діяльності АТП чи 
АСП; планування діяльності АТП чи АСП; управління страхуванням (в діяльності АТП чи АСП); управління 
матеріально-технічним забезпеченням АТП чи АСП; управління якістю (в діяльності АТП чи АСП) та  ін. 

____________________________________________________________________________________ 

* АТП – автотранспортне підприємство; АСП – автосервісне підприємство. 
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Ознайомитись з робочими навчальними планами студентів, 
які здобувають ОС  магістра  за спеціалізаціями, можна тут http://files.ntu-

web6.ntu.edu.ua/www.ntu.edu.ua/navch-planu/mo-mzd-mpd-yp.pdf.  

“Публічне адміністрування”, “Ділове адміністрування”, “Фінансовий менеджмент”, 
“Інформаційні системи і технології в управлінні організацією”, “Організація підприємства”, 
“Ризик-менеджмент”, “Міжнародний менеджмент”, “Сучасні проблеми теорії та практики в 
прийнятті управлінських рішень” та ін. 
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спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування“ -  

спеціалізація "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності“ -  
“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародний маркетинг”, 
“Інвестиційний менеджмент”, “Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції”, 
“Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю”, 
“Фінансовий менеджмент”, “Управління конкурентоспроможністю підприємства” та ін. 

спеціалізація "Менеджмент природоохоронної діяльності“ -  

“Управління природоохоронною діяльністю”, “Економіка 
природокористування і охорони довкілля”, “Управління  
  екологічними проектами”, “Інформаційні системи і технології в управлінні 
природоохоронною діяльністю”, “Екологічний аудит”, “Екологічний менеджмент” та ін. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів на основі ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня (ОКР)) бакалавра або ОКР спеціаліста охоплює цикли 
професійної орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки.  

Цикл професійної та практичної підготовки передбачає теоретичне вивчення 
блоку спеціальних дисциплін (за вибором студента), їх закріплення при стажуванні 
(виробнича практика) та при проходженні науково-дослідницької практики: 
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Студенти проходять практику (навчальну, виробничу, переддипломну, науково-
дослідницьку) на спеціалізованих підприємствах: у Корпорації «УкрАВТО», КВК «Рапід»,  
КП «Київпастранс»,  ТОВ «Рабен Україна», корпорації «Scania», ТОВ «Віа транс 
експедиція», ТОВ «Кий Авіа Карго», ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Роберт Бош ЛТД», ТОВ 
«Трансресурс», у дилерській компанії «Toyota Motors», на інших транспортно-
експедиційних і логістичних компаніях і на провідних автотранспортних підприємствах, 
автосервісних підприємствах. 
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Під час навчання студенти беруть 
активну участь у наукових дослідженнях, 
тематичних конференціях, конкурсах, 
Всеукраїнських та міжнародних 
студентських олімпіадах і посідають 
призові місця. 

  
 Випускникам університету, які успішно здобувають ОС бакалавра, присвоюють 

кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності (менеджер-адміністратор), а 
тим, які успішно здобувають ОС магістра, присвоюють кваліфікацію менеджера 
(управителя) організації. 



Випускники працюють на підприємствах транспортної інфраструктури та інших 
галузей господарства країни: у транспортно-експедиційних та логістичних компаніях, на 
митниці, у мережах СТО, салонах з продажу та обслуговування легкових і вантажних 
автомобілів, у природоохоронних організаціях різних рівнів, на підпри-  
 ємствах, які здійснюють  зовнішньоекономічну 
діяльність, у місцевих органах самоврядування, 
адміністраціях, у Верховній Раді України, у Кабінеті 
Міністрів, у Міністерстві Оборони України, у СБУ. 
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Спеціальність 073 "Менеджмент" 

Програма підготовки за спеціальністю "Менеджмент" враховує державні вимоги до 
кваліфікаційних характеристик професій керівників, професіоналів, фахівців 
залежно від рівня та функцій управління і керівництва, які вирізняються за своєю 
складністю та відповідальністю: керівники первинних структурних підрозділів, 
керівники структурних підрозділів вищого рівня, керівники підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності та видів економічної діяльності. 
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Строк навчання для здобуття: 

ОС бакалавра на основі повної середньої освіти – 3 роки 10 місяців на денній та  
4 роки 10 місяців на заочній формі навчання; 

 ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців на денній 
та заочній формах навчання; 

ОС магістра на основі ОС (ОКР) бакалавра, здобутого за напрямом підготовки, який 
відповідає обраній спеціальності, або на основі ОКР спеціаліста, здобутого за 
спорідненою або цією ж спеціальністю, – 1 рік 5 місяців на денній та заочній формах 
навчання; 

ОС магістра на основі ступеня (ОКР) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки, який не відповідає обраній спеціальності), або ОКР спеціаліста, 
ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, – 1 рік 5 місяців на денній та  
1 рік 10 місяців на заочній формі навчання. 
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У перспективі випускники магістратури 
за бажанням мають можливість 
продовжити навчання в аспірантурі, 
докторантурі та здійснювати науково-
дослідницьку діяльність під керівництвом 
провідних науковців випускової кафедри.  



Випускова кафедра менеджменту була створена у 1976 році.  
 

Від дня заснування по вересень 2017 року кафедру очолював 
Бідняк Михайло Несторович (1936-2017рр.), доктор технічних наук, 
професор. Його наукові розробки присвячені проблемам у галузі 
моделювання та управління на транспорті. Він автор понад  
250 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників. 
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Під керівництвом професора М.Н. Бідняка було сформовано колектив кафедри, здатний 
вирішувати складні питання навчального процесу та науково-дослідної роботи. Михайло 
Несторович був натхненником та духовним лідером багатьох молодих вчених. Він створив 
свою школу науковців, що несуть його ідеї в науку, виробництво, втілюють у життя 
результати наукових пошуків та досліджень з проблем теорії управління, моделювання та 

оптимізації виробництва. Під керівництвом Михайла Несторовича підготували та успішно 
захистили кандидатські дисертації більше 46 аспірантів. Його науковими консультаціями 
скористалися 7 докторів наук. Ним підготовлені спеціалісти вищої кваліфікації, які на цей 
час обіймають відповідальні посади у державі. Здобутки Михайла Несторовича високо 
оцінені на державному рівні. Він був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 
Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським 
народом», нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» та 
«Відмінник освіти України»; йому було присвоєне почесне звання «Заслужений працівник 
транспорту України».  

Михайло Несторович Бідняк був талановитим вченим і сильною дієвою особистістю. 
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Від 01.11.2017 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ложачевська 
Олена Михайлівна. Наукові розробки О.М. Ложачевської присвячені проблемам у галузі 
управління на транспорті, функціонування та розвитку міжнародного транспорту у 
світовій економіці, процесів інтеграції та глобалізації транспортних систем та 
інфраструктури. Вона є автором понад 120 наукових праць, з них наукових – 106, 
навчально-методичних – 18, є співавтором 2 навчальних посібників, автором  
4 монографій (у т.ч. у співавторстві – 3). Здійснює керівництво магістерськими 
дипломними роботами, бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів (підготувала 
7 кандидатів наук, є науковим керівником 2 аспірантів та здобувачів); брала участь у 
роботі 32 наукових конференцій. 

На кафедрі працюють п'ять професорів, двадцять доцентів, шість старших викладачів,  
десять асистентів та навчаються і виконують наукові дослідження  
11 аспірантів. 

Основними напрямами наукової діяльності викладачів і науковців кафедри є 
моделювання та оптимізація процесів управління, бізнес-моделювання підприємств 
транспорту, удосконалення організаційних процесів в управлінні автотранспортного 
комплексу, формування національної транспортної стратегії держави. 

Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах, серед яких TEMPUS VETLOG – 
«Мережева розробка курсів з тренінгу у галузі менеджменту у сфері транспорту і 
логістики в Україні», TEMPUS WeNeT – «Мережа електронного дистанційного навчання 
для підвищення кваліфікації в сфері туризму». 

Кафедра має новітню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати 
практичну підготовку студентів у сучасно облаштованих аудиторіях, мультимедійному 
комп’ютерному класі. 



У бібліотеці НТУ студенти можуть отримати необхідні для навчання 
підручники, навчальні посібники, методичні розробки.  

Фонд наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань 
становить понад 500 000 примірників. На власній web-сторінці бібліотеки 
(www.library.ntu.edu.ua) розміщено генеральний електронний каталог.  

Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється цілодобово. 
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Всі іногородні студенти та аспіранти на період навчання 
повністю забезпечуються гуртожитком.  

Під час вступної кампанії, за потреби, вступники з інших 
міст також забезпечуються гуртожитком.  

Вартість проживання в гуртожитку в центральному 
Печерському районі є мінімальною серед усіх ВНЗ м. Києва.  

У спорткомплексі НТУ є плавальний басейн, великий 
ігровий зал, зал фітнесу, боротьби, тренажерний зал. Також 
на території студмістечка знаходиться відкритий 
спортивний майданчик для занять міні-футболом, 
волейболом, баскетболом, тенісом, фітнесом. 

В університеті для студентів працюють їдальня, буфети 
та кафе «Кадет». 
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У сучасному спортивному комплексі НТУ з ігровими та 
тренажерними залами, плавальним басейном студенти можуть 
безкоштовно займатися у спортивних секціях з волейболу, 
баскетболу, футболу, бадмінтону, плавання, легкої атлетики, 
гирьового спорту,  настільного тенісу, боротьби, шахів. 

У змаганнях Універсіади “Здоров’я” НТУ факультет менеджменту, 
логістики та туризму неодноразово здобував нагороди та призові 
місця.   

Славні традиції в університеті має 
мотоспорт. Університетська команда 
відома всій Україні та за її межами. 
Більш детально дізнатися про 
мотокоманду НТУ можна тут: 
http://motocross.ntu.edu.ua, http://www.motocross.com.
ua 
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       У Центрі студентської творчості та дозвілля (ЦСТД) НТУ працюють 
творчі колективи: вокальна студія, хореографічна студія, Клуб веселих та 
найкмітливіших (КВН). 
 

                              Щорічно проводяться:  
                                 - турнір серед команд КВН факультетів НТУ на кубок НТУ; 
                                 - конкурс «НТУ має таланти»; 
                                 - конкурс «В НТУ танцюють всі»; 
                                 - конкурс «Міс та Містер НТУ» та ін. 
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Можлива підготовка як за державним замовленням, так і за кошти фізичних, 
юридичних осіб. 

Строки подання документів і проведення конкурсного відбору уточнюються 
щороку.  

Детальна інформація щодо умов вступу  на навчання за програмою підготовки 
офіцерів запасу http://nuou.org.ua/. 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Військова підготовка 

 Студенти Національного транспортного університету 
можуть пройти навчання за програмою підготовки офіцерів 
запасу у Національному університеті оборони України імені 
Івана Черняховського на кафедрі підготовки офіцерів запасу. 

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває два 
роки (чотири семестри та літні військові збори).  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Контакти 

         Адреса університету: вул. М. Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 1,    
м. Київ,  Україна,  01010, 

тел. (044) 280-82-03,    е-mail: general@ntu.kar.ua 
 

Приймальна комісія 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 119б, тел. (044) 280-54-09 

 

Деканат факультету менеджменту, логістики та туризму 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 245, тел. (044) 280-38-76 

 

    Кафедра менеджменту 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 240, тел. (044) 280-84-38 

mailto:general@ntu.kar.ua

