
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Освітня програма «Логістика»

Ступені бакалавра та магістра

ВИПУСКОВА КАФЕДРА  
ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



Логістика – молода наука, яка стрімко розвивається в усьому світі. Логістика вивчає
теорію і практику управління матеріальними та відповідними інформаційними потоками в
комплексі питань, пов`язаних з процесами руху сировини, матеріалів, комплектуючих
виробів, напівфабрикатів, запасних частин, готової продукції у таких функціональних сферах
як поставка від вихідних постачальників до підприємств-виробників, переміщення власне на
підприємствах виробників, а також збут підприємств-виробників через дистрибуційні канали
відповідно до потреб кінцевих споживачів. За одним з широковживаних у спільноті
менеджерів з логістики визначенням, пропонованим професійним об’єднанням фахівців у
галузі логістики США, логістика є процесом планування, реалізації, а також контролю
економічного ефективного транспортування і утримання (накопичення) в запасах товарів та
послуг, а також відповідної інформації від місця виникнення до місця споживання з метою
задоволення вимог споживачів.

Підготовка фахівців з логістики за довгостроковими програмами (бакалавр, магістр)
здійснюється в університетах країн ЄС, США, Канаді, Японії та інших країн світу. В Україні
підготовка фахівців з логістики розпочалася у 2002 році. У 2003 році НТУ отримав ліцензію на
підготовку фахівців за спеціальністю «Логістика» у рамках напряму підготовки
«Менеджмент», а у 2004 році було здійснено перший прийом. Від 2009 року випущено
287 магістрів та 125 спеціалістів з цієї спеціальності.

Нині в НТУ навчаються близько 350 майбутніх фахівців з логістики.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



✓ управління транспортуванням;
✓ управління парками 

транспортних засобів;
✓ складування; 
✓ вантажоперероблення;
✓ виконання замовлень;
✓ проектування логістичних 
мереж; 
✓ управління запасами;
✓ планування постачань;

Фахівці з логістики, яких готує Національний транспортний
університет, будуть компетентні в таких питаннях:

✓ прогнозування попиту; 
✓ управління логістичними 

провайдерами, які залучаються 
на засадах третьої сторони 
(ззовні); 

✓ визначення джерел постачання і 
прок’юрмент;

✓ планування і розроблення 
графіків виробництва; 

✓ пакування і комплектування; 
✓ обслуговування покупців.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»

ЗДОБУТИ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА
можна на основі повної загальної середньої освіти, а також 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  (ОКР) молодшого спеціаліста, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра 

(скорочений строк підготовки для випускників технікумів та коледжів).

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 
приймаються вступники, які мають ступінь  або  ОКР бакалавра 

або ОКР спеціаліста з тієї ж або іншої спеціальності, 
а також вступники, які мають ступінь магістра з іншої спеціальності



Ступінь бакалавра
Строк навчання на основі повної загальної середньої освіти: за денною формою здобуття освіти –
3 роки 10 місяців, за заочною – 4 роки 10 місяців;
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра –
1 рік 10 місяців за денною та 2 роки 10 місяців заочною формою здобуття освіти.
Кваліфікація – бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

Ступінь магістра
Строк навчання за денною формою здобуття освіти 
за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці, 
за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців;
за заочною формою здобуття освіти за освітньо-професійною програмою: на основі
освітнього ступеня або ОКР бакалавра, здобутого за цією ж спеціальністю або напрямом
підготовки, який відповідає обраній спеціальності, на основі ОКР спеціаліста, здобутого за цією
ж спеціальністю – 1 рік 4 місяці,
на основі освітнього ступеня бакалавра або магістра, ОКР спеціаліста, здобутого за іншою 
спеціальністю,  – 1 рік 9 місяців.
Кваліфікація – магістр з логістики, менеджер (управитель) з логістики

СТРОКИ  НАВЧАННЯ  ТА  КВАЛІФІКАЦІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

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

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ
І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

✓Державне та регіональне управління
✓Менеджмент
✓Теорія організації
✓Операційний менеджмент
✓Самоменеджмент
✓Управління інноваціями
✓Управління персоналом
✓Адміністративний менеджмент
✓Стратегічне управління
✓Основи конституційного та адміністративного права

✓Господарське та трудове право
✓Фінанси, гроші та кредит
✓Економіка підприємства
✓Фінанси підприємства
✓Облік і аудит
✓Маркетинг
✓Логістика
✓Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
✓Міжнародні економічні відносини
✓Основи охорони праці та безпека людини

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

✓Основи філософських знань
✓Історія України та української культури
✓Українська мова (за професійним спрямуванням)
✓Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
✓Соціальна психологія та конфліктологія
✓Політолого-соціологічний курс
✓Фізичне виховання
✓Правознавство
✓Професійна етика
✓Управління проектами

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

✓Вища математика
✓Теорія ймовірностей і математична статистика
✓Дослідження операцій і методи оптимізації
✓Статистика
✓Інформаційні системи та технології 
✓Основи економічної теорії
✓Макроекономіка
✓Мікроекономіка
✓Управління природоохоронною діяльністю



ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

✓Вступ до спеціальності

✓Основи логістики

✓Управління процесами і системами 

вантажних перевезень

✓Управління процесами і системами 

пасажирських перевезень

✓Складське обслуговування

✓Логістичне обслуговування

✓Вантажоперероблення і пакування

✓Управління матеріальними потоками

✓Організація оптової та роздрібної 

торгівлі

✓Логістичне обслуговування

✓Функціональна логістика

✓Управління ризиками в логістиці

✓Контролінг

✓Транспортне право

✓Сітілогістика

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

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»

З робочими навчальними планами студентів, які здобувають ступінь бакалавра, 
можна ознайомитися на офіційному вебсайті НТУ.



НОРМАТИВНІ ВИБІРКОВІ
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ 
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

✓Охорона праці в галузі і цивільний захист
✓Міжнародне приватне право
✓Методологія та організація наукових досліджень
✓Іноземна мова наукового спілкування

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ
І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

✓Правове регулювання 

логістичного обслуговування

✓Управління ланцюгами постачань
✓Фінансові потоки в логістичних системах
✓Інформаційні системи і технології в логістиці
✓Митна логістика
✓Оптимізація логістичних рішень та логістичне 
консультування

✓Логістика на автомобільному 

транспорті

✓Управління системами 

складського обслуговування

✓Проектування логістичних систем

✓Глобальна логістика

ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ 
МАГІСТРІВ СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»

З робочими навчальними планами студентів, які здобувають ступінь  магістра, 
можна ознайомитися на офіційному вебсайті НТУ.



Магістри

Виробничу
Науково-

дослідницьку

Бакалаври

Навчальну 
Виробничу

Переддипломну

Бази практик

ТОВ «Торговий дім НІКО»

«ФМ Лоджістік Дніпро»

ТОВ «УВК Україна»

ТОВ «Епіцентр»

КП «Київпастранс»

ДП «Кюне і Нагель»
ПАО «КПК «РАПІД» 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ:

ТОВ «Рабен Україна»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



ОЗНАЙОМЛЕННЯ  СТУДЕНТІВ  З  РОБОТОЮ  ТОВ « РАБЕН УКРАЇНА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



КОМАНДА ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ    

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”
(В КОМАНДНОМУ ЗАЛІКУ), 2012 Р.

КОМАНДА ПРИЗЕРІВ (ІІ МІСЦЕ) ІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  “ЛОГІСТИКА”
(В КОМАНДНОМУ ЗАЛІКУ), 2013 Р. 

Давиденко Катерина, ЛГ-3-1 
(3-е місце в особистому заліку)

Баранець Андрій, ЛГ-3-2 
(3-е місце в особистому заліку)

Іглікова Наталія, ЛГ-3-1 
(2-е місце в презентаціях для компанії Delivery)

Соломенко Анна, ЛГ-4-1
Каращук Леся, ЛГ-4-1
Акіменко Юлія, ЛГ-4-1

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЛОГІСТИКА» В ОЛІМПІАДАХ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



Петровська Надія, ЛГ-3-1
3-е місце, Олімпіада 2016 р.

Могилевець Марія, ЛГ-4-1
2-е місце, Олімпіада 2015 р.

УЧАСТЬ  СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  «ЛОГІСТИКА» В ОЛІМПІАДАХ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ   
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛОГІСТИКА” В 2015-2016 РР.



Петровська Надія, ЛГ-1-1м
2-е місце, Олімпіада 2018 р.

Соловей Сергій, ЛГ-4-2
3-е місце, Олімпіада 2018 р.

УЧАСТЬ  СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  «ЛОГІСТИКА» В ОЛІМПІАДАХ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ   
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛОГІСТИКА” В 2018 Р.



ВИПУСКНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ –
ФАХІВЦІ  З ЛОГІСТИКИ –

мають широкі можливості працевлаштування в логістичних структурних підрозділах організацій
різного галузевого спрямування, а також організаціях логістичних провайдерів, які спеціалізуються
на наданні всього комплексу логістичних послуг або окремих з них – транспортно-експедиторське
обслуговування, транспортування, складування тощо.

Понад 85 % випускників – фахівців з 
логістики – працюють за спеціальністю

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



Зустріч з Лесею Братерською (випуск 2011 р.) – спеціалістом із забезпечення готової 
продукції ПАТ «Монделіс Україна»

ЗУСТРІЧІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 
З ПРОВІДНИМИ ФАХІВЦЯМИ ГАЛУЗІ

За ініціативи канд. екон. наук, доцента О.В. Горбенко на базі кафедри відбуваються
регулярні зустрічі викладачів і студентів з випускниками, які працюють за фахом, у
формі лекцій, дискусій, круглих столів. На ці зустрічі запрошуються провідні
вітчизняні і зарубіжні фахівці в галузі логістики.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



Зустріч з Арамом Саргсяном – директором eSoft
та Владиславом Кураєвим – директором з ланцюгів постачань Milkiland

ЗУСТРІЧІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 
З ПРОВІДНИМИ ФАХІВЦЯМИ ГАЛУЗІ

В. Кураєв поділився своїм баченням
оптимізації витрат у системах ланцюгів
постачань, зокрема детально зупинився на
питанні формування фонду оплати праці
персоналу.

А. Саргсян ознайомив з програмними
продуктами, які використовуються для
побудови оптимальних маршрутів
перевезень, а також умовами
впровадження інформаційних технологій з
оперативного управління процесами
перевезень вантажів на підприємствах.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЛОГІСТИКА»



Вже з 1970-х рр. у роботах вище згаданих науковців починає
превалювати підхід, який витікає із необхідності дослідження технологічних
процесів виробництва, зберігання, умов постачань, транспортування і
споживання в рамках єдиних систем. Від початку 1980-х рр. цей підхід
поступово починає впроваджуватися в навчальний процес, що зокрема
знайшло відображення в роботі А.І. Воркута «Вантажні автомобільні
перевезення», яка неодноразово перевидавалась у колишньому СРСР в
якості підручника за відповідною навчальною дисципліною для студентів
спеціальності «Експлуатація автомобільного транспорту», а згодом –
напряму підготовки «Транспортні технології».

Національний транспортний університет отримав ліцензію на підготовку фахівців за
спеціальністю «Логістика» у 2003 р. Водночас слід зазначити, що в наукових дослідженнях НТУ
логістична концепція була реалізована значно раніше, ніж власне було відкрито спеціальність
«Логістика», зокрема в роботах зав. кафедри транспортних систем та маркетингу НТУ, д-ра техн.
наук, професора А.І. Воркута та його учнів – канд. техн. наук, доцентів А.Г. Калініна;
А.Г. Ковалика; О.Г. Лебідь; С.В. Ширяєвої; д-ра І. Кантеро (Куба); канд. техн. наук, доцентів
М.К. Горяєва (Росія); Л.П. Ципліної (Росія); д-ра техн. наук, професора Т.А. Воркут тощо.

А.І. Воркут, 

д-р техн. наук, професор 

(1932–2003)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ
ЯК ВИПУСКОВОЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТИКА»
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Від 1990-х рр. у навчальних планах підготовки студентів за
напрямами «Транспортні технології» і «Менеджмент» з’являється
«Логістика» як окрема навчальна дисципліна. У 2002 р. стає
очевидним, що розвиток логістики як науки і господарської
діяльності вимагає виділення її в окрему спеціальність, що і
відбулось у 2002 р. у рамках напряму підготовки
«Менеджмент».

За підтримки керівництва НТУ і особисто ректора – д-ра техн.
наук, професора М.Ф. Дмитриченка у 2004 р. в НТУ було відкрито
спеціальність «Логістика». Випусковою за цією спеціальністю
стала кафедра транспортного права та логістики, сформована на
базі кафедри «Транспортні системи та маркетинг».

Колектив кафедри 

транспортного права та логістики 

на час заснування  кафедри (2004 р.)

Подальше становлення та розвиток наукової та навчально-
методичної роботи на створеній кафедрі пов’язується з ім’ям д-ра техн.
наук, професора П.Р. Левковця – лауреата Державної премії України в
галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України,
академіка Транспортної академії України. Тривалий час П.Р. Левковець
був проректором з навчально-виховної роботи НТУ.

П.Р. Левковець, 

д-р техн. наук, професор 

(1949–2009)
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У 2005 р. багаторічна плідна праця творчого
колективу, очолюваного ректором НТУ, д-ром техн.
наук, професором М.Ф. Дмитриченком, у сфері
розроблення і застосування новітніх технологій в
системах логістичного управління та
інформаційно-навігаційного забезпечення рухомих
транспортних об’єктів, оптимізації транспортних
потоків місцевого та міжнародного призначення з
урахуванням комплексної взаємодії різних видів
транспорту, була відзначена Державною премією
України в галузі науки і техніки. До складу вище
згаданого колективу ввійшли перший проректор –
проректор з наукової роботи НТУ, д-р техн. наук,
професор М.М. Дмитрієв, а також працівники
кафедри транспортного права та логістики – д-ри
техн. наук, професори П.Р. Левковець, Г.Л. Баранов
та Л.С. Беляєвський, які, працюючи на той час на
кафедрі, доклали значних зусиль щодо її розбудови.

На врученні Державної премії. 

Зліва направо: М.М. Дмитрієв, 

М.Ф. Дмитриченко, П.Р. Левковець
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транспортного права та логістики – Воркут Тетяна Анатоліївна, доктор
технічних наук, професор. Нагороджена нагрудними знаками
Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004 р.),
«За наукові та освітні досягнення» (2013 р.).

Працює в НТУ понад 20 років. У 2007 р. захистила докторську
дисертацію на тему: «Наукові основи управління логістичними
системами в проектах розвитку ланцюгів постачань». У 2008 р.
отримала вчене звання професора, а від 2009 р. очолює кафедру
транспортного права та логістики в НТУ.

Брала участь у програмі Світового банку «Проектний аналіз: підготовка викладачів» (1993–1995 рр.).
Була академічним і проектним координатором за проектом «Бізнес-менеджмент освіта в Україні»
(Канадська агенція міжнародного розвитку, 1998–2000 рр.). Брала активну участь, у співпраці з фахівцями
Світового банку, коледжу ім. Г. МакЮена (Канада), Лондонської школи бізнесу та інших організацій, у розробці
та викладанні короткострокових навчальних курсів за такою тематикою: проектний аналіз, управління
проектами, корпоративні фінанси, оцінювання бізнесу, логістичне управління, управління системами
логістичного обслуговування в ланцюгах постачань (1995–2010 рр.).

Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління ланцюгами
постачань, оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Є головою спеціалізованої вченої ради для захисту
докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Управління проектами та програмами» та
«Інформаційні технології», а також членом спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій
за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних робіт, двох навчальних посібників, двох
монографій, одного патенту, чотирьох свідоцтв про реєстрацію авторського права.

ЗАВІДУВАЧ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ 
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Воркут Тетяна Анатоліївна –
завідувач кафедри, доктор технічних
наук, професор. Викладає дисципліни
«Логістичні проекти та методи їх
оптимізації»; «Управління ланцюгами
поставок».

Марунич Валерій Степанович –
доцент кафедри, кандидат техніч-
них наук, доцент. Викладає
дисципліни «Проектування логіс-
тичних систем»; «Управління
процесами і системами пасажир-
ських перевезень».

Грисюк Юрій Сергійович –
доцент кафедри, кандидат
економічних наук, доцент.
Викладає дисципліну «Управ-
ління проектами».

Горбенко Олександра Вікторівна –
доцент кафедри, кандидат економіч-
них наук, доцент. Викладає дисцип-
ліни «Логістика на автомобільному
транспорті»; «Оптимізація логістич-
них рішень та основи логістичного
консультування», «Управління систе-
мами складського обслуговування»

ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ЛОГІСТИКА»

Довженко Євгенія Володимирівна –
доцент кафедри, кандидат юридичних
наук, доцент. Викладає дисципліну
«Транспортне право».
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Петунін Андрій Володимирович –
старший викладач кафедри.
Викладає дисципліну «Управління
процесами і системами вантажних
перевезень».

Харута Віталій Сергійович –
доцент кафедри, кандидат
технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни «Проек-
тування логістичних систем»;
«Управління процесами і
системами пасажирських
перевезень».

ФАКУЛЬТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ  ТА  ТУРИЗМУ
КАФЕДРА  ТРАНСПОРТНОГО  ПРАВА  ТА  ЛОГІСТИКИ

Дегтярьова Ольга Миколаївна –
доцент кафедри, кандидат
економічних наук, доцент.
Викладає дисципліну «Трудове
право».

Волинець Людмила Миколаївна –
доцент кафедри, кандидат
економічних наук, доцент. Викладає
дисципліни «Управління матеріаль-
ними потоками»; «Управління
ризиками в логістиці»; «Контролінг».

ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ, АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

Дослідження в галузі логістики, які виконуються на кафедрі, відрізняє застосування методології
управління проектами, теорії транспортних процесів і систем, концептуальних засад транспортного
права. Під керівництвом д-рів техн. наук, професорів П.Р. Левковця, Л.С. Бєляєвського,
Т.А. Воркут, а також канд. техн. наук, доцента В.С. Марунича по кафедрі транспортного права та
логістики були підготовлені та захищені кандидатські дисертації з економічних та технічних наук
доцентами кафедри О.Є. Білоног, Л.М. Волинець, О.В. Горбенко, І.І. Галак, Ю.С. Грисюком,
О.М. Дегтярьовою, О.А. Карпенко, Л.М. Чеп’юк. В.С. Харутою. З цим напрямом досліджень
узгоджується і тема докторської дисертації Т.А. Воркут – «Наукові основи управління
логістичними системами в проектах розвитку ланцюгів постачань».

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри транспортного права та логістики:
❖ моделі і методи раціонального управління логістичними системами в ланцюгах постачань;
❖ моделі і методи стратегічно орієнтованого управління проектами і програмами розвитку
логістичних систем;
❖ моделі і методи оцінювання пасажиропотоків на маршрутах транспорту загального
користування;

❖ загальнотеоретичні основи систематизації транспортного законодавства.

На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за
спеціальностями: 073 – менеджмент; 05.13.22 – управління проектами та програмами;
05.22.01 – транспортні системи; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(автомобільний транспорт і дорожнє будівництво).
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Результати теоретичних досліджень щодо застосування логістичних підходів до вирішення

задач підвищення ефективності пасажирських перевезень доцентів В.С. Марунича і

І.М. Вакарчука було використано для вдосконалення методів та методик автоматизованого

оброблення матеріалів комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах

наземного транспорту, які були апробовані в ряді міст України в рамках виконання робіт за

прямими договорами на виконання науково-технічних робіт, а саме: м. Івано-Франківськ,

м. Чернігів, м. Сімферополь, м. Львів, м. Київ, м. Конотоп, м. Кременчук.

Оброблення одержаної інформації здійснювалось на кафедрі, при

цьому використовувався програмний комплекс щодо забезпечення

оброблення матеріалів обстежень пасажиропотоків на

маршрутах із застосуванням засобів обчислювальної техніки. За

результатами проведеної кваліфікаційної експертизи Укрпатенту та

висновку Державної служби інтелектуальної власності України прийнято

рішення про видачу патенту на винахід «Спосіб автоматизованого

обстеження пасажиропотоків на маршрутах транспорту

загального користування» (зареєстровано в Державному реєстрі

патентів України на винаходи 25.01.2012 р.) .
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ, АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА



МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ
НТУ є учасником міжнародного проекту TEMPUS TACIS VETLOG «Мережева розробка курсів тренінгу з

менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні». Цей проект реалізовано НТУ у співпраці з

університетом м. Падерборна (Німеччина), Віденським університетом (Австрія) та іншими інституціями за

фінансової підтримки Європейської комісії. У рамках проекту TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG для

підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики

викладачами кафедри Т.А. Воркут, О.В. Горбенко та Ю.С. Грисюком були підготовлені курси лекцій з таких

питань:

➢ управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань;

➢ інформаційні потоки в діяльності логістичних центрів та їх програмне забезпечення;

➢ логістичне управління процесами транспортного забезпечення міжнародних економічних зв’язків;

➢ системні аспекти побудови логістичного обслуговування.

Паралельно ці викладачі взяли участь у підготовці монографії «Мережева розробка курсів з тренінгу в

області менеджменту в сфері транспорту і логістики в Україні» під редакцією К. Розанталя,

Р. Фортмюллера, М. Дмитриченка, М. Дмитрієва, В. Волошина, М. Міюсова.

На сьогоднішній день простежується тенденція, коли не лише навчальні, а й окремі професійні

організації, усвідомлюючи важливість кейс-методу для підготовки фахівців відповідного напряму, беруть на

себе розроблення кейсів (учбових ситуацій). Одна з найбільш авторитетних професійних організацій логістів

– Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), яка була заснована в 1963 р. в США, у

1996 р. запровадила програму з підготовки кейсів з логістики. Серед кейсів, які було розроблено за підтримки

CSCMP, бізнес-історії таких відомих компаній як Zeiss, Guinness, Saturn, IKARUS тощо. На замовлення

CSCMP кейс «Автотранспортне підприємство: логістичні рішення для реструктуризації» було

розроблено Т.А. Воркут.
Викладачі кафедри регулярно публікують результати своїх досліджень у наукових виданнях

Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Білорусі та інших країн.

НТУ розвиває зв'язки з університетами країн ЄС, зокрема Жешувською Політехнікою (Польща),

щодо можливості брати окремі навчальні курси та/або навчатись на магістерській програмі за

спеціальністю “Логістика” в цих закладах вищої освіти.

ФАКУЛЬТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ  ТА  ТУРИЗМУ
КАФЕДРА  ТРАНСПОРТНОГО  ПРАВА  ТА  ЛОГІСТИКИ



БІБЛІОТЕКА НТУ
У бібліотеці Національного транспортного університету студенти можуть

отримати необхідні для навчання підручники, навчальні посібники, методичні
розробки. Фонд наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань
становить понад 554 000 примірників.

На власній web-сторінці бібліотеки (www.library.ntu.edu.ua) розміщено
генеральний електронний каталог. Доступ до електронних ресурсів бібліотеки
здійснюється цілодобово.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

http://www.library.ntu.edu.ua/


СТУДМІСТЕЧКО НТУ

У студмістечку є все необхідне для проживання
та навчання, працюють медпункт, стоматологічний
кабінет, у гуртожитках налагоджена локальна
комп’ютерна мережа.

П’ять гуртожитків студентського містечка університету забезпечують житлом всіх
іногородніх студентів, які потребують поселення у гуртожиток під час навчання.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



ЇДАЛЬНЯ НТУ

В університеті для студентів
працюють їдальня, буфети та
кафе «Кадет» з помірними
цінами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



СПОРТКОМПЛЕКС НТУ
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,

Велику популярність має мотоспорт –
університетська команда відома всій Україні та
за її межами.

• легкої атлетики,
• гирьового спорту,
• настільного тенісу,
• боротьби,
• шахів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



Біля спорткомплексу розташоване спортивне містечко
з футбольним та баскетбольним майданчиками, 

тенісним кортом та тренажерами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



ТВОРЧІСТЬ НТУ

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».

У Центрі студентської творчості
та дозвілля (ЦСТД) НТУ працюють
творчі колективи:
➢ вокальна студія,
➢ хореографічна студія,
➢ Клуб веселих та найкмітливіших
(КВН).

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).

Можлива підготовка як за державним замовленням, так і за кошти фізичних, юридичних осіб.
Питання щодо набору на навчання вирішуються через деканати факультетів Національного

транспортного університету.
Строки подання документів і проведення конкурсного відбору уточнюються щороку.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,                              

вул. М. Омеляновича-Павленка 
(Суворова), 1,

тел. (044) 280-82-03
e-mail: general@ntu.edu.ua

сайт університету: http://ntu.edu.ua/

Приймальна комісія:
кімн. 119б, тел. (044) 280-54-09

Деканат факультету 
менеджменту, логістики та туризму:

кімн. 245, тел. (044) 280-38-76

Кафедра 
транспортного права та логістики:

кімн. 439, тел. (044) 254-43-26

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

mailto:general@ntu.edu.ua
http://ntu.edu.ua/

