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Освітньо-професійна програма «Логістика» спрямована на формування
здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисциплін загальної та
професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності менеджера
(управителя) з логістики на відповідній посаді, включаючи техніко-технологічне
забезпечення логістичних процесів, в тому числі фармацевтичних компаній;
застосування сучасних методів та моделей управління матеріальними та
супутніми потоками і забезпечення належного рівня логістичного обслуговування
клієнтів, а також здійснення науково-педагогічної діяльності; організація та
проектування логістичних процесів з врахуванням галузевої специфіки;
здійснення інноваційно-дослідницької діяльності для підвищення логістичного
потенціалу і конкурентоспроможності компаній.
Особливості освітньо-професійної програми – освітньо-професійна
програма для підготовки магістрів з логістики з академічною та прикладною
орієнтацією, що враховує специфіку фармацевтичного сектору системи охорони
здоров’я; передбачає проходження практики, в тому числі у виробничих
фармацевтичних компаніях, аптечних мережах, в оптових фармацевтичних
компаніях, які мають розвинуту логістичну інфраструктуру та імплементують
європейські норми щодо управління потоковими процесами.
Компоненти програми:
№ з/п
Назва навчальної дисципліни
Обов’язкові дисципліни
Методологія і організація наукових досліджень та інтелектуальна
1.
власність
Організація системи охорони здоров'я України в умовах інтеграційних
2.
процесів
3.
Міжнародне приватне право
4.
Логістичний менеджмент

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Проектування логістичних систем
Управління ланцюгами поставок
Фінансові потоки в логістичних системах
Інформаційні системи і технології в логістиці
Управління запасами
Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах
Інноваційний менеджмент
Оптимізація логістичних рішень та управління логістичними ризиками
Вибіркові дисципліни
Маркетингова політика розподілу лікарських засобів і виробів
медичного призначення
Паблік рилейшенз
Фармацевтична логістика
Корпоративне управління
Управління персоналом
Логістичне консультування
Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації
Міжнародний менеджмент
Практична підготовка
Виробнича зі спеціальності
Переддипломна
Атестація випускників
Підготовка магістерської роботи

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми
Після отримання кваліфікації магістр, фахівець здатний виконувати зазначену
в ДК 003:2010 професійну роботу на підприємствах, в організаціях
фармацевтичної, ветеринарної, мікробіологічної, хімічної, харчової промисловості
та в інших сферах діяльності і може займати відповідну первинну посаду:
2419.2 Логіст
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
1475.4 Менеджер (управитель) з логістики
1475.4 Менеджер (управитель) з постачання 1475.4 Менеджер (управитель) із збуту
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам 1493
Менеджери (управителі) систем якості
1443 Менеджери (управителі) на транспорті
1443 Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності 1443
Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті
1443 Менеджер (управитель) на водному транспорті
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
Крім того, магістр з логістики може працювати у науково-дослідних
інститутах, закладах вищої освіти і державних установах різних відомств,
виконуючи відповідні функції.

Програмні результати навчання:
1. Демонструвати здатність ефективно спілкуватися в професійних та наукових
колах державною та іноземною мовами, створювати та підтримувати ділові
відносини.
2. Застосовувати кількісні методи аналізу статистичних даних з логістичної
діяльності підприємств, програмне моделювання для вирішення комплексних
логістичних завдань науково-практичного характеру.
3. Моделювати ланцюги постачань, вдосконалювати процеси та процедури
управління ними, спираючись на чинну нормативно-правову базу України та інших
країн.
4. Використовувати сучасні методи та інформаційні технології для збирання та
обробки наукової інформації щодо дослідження логістичних процесів та систем,
оформлювати результати наукових досліджень, писати наукові звіти, готувати
наукові публікації з актуальних питань логістичної діяльності.
5. Застосовувати наукові підходи до формування ефективної системи охорони
здоров’я в Україні з урахуванням складності логістичних і технологічних процесів,
притаманних галузі, і вимог міжнародних стандартів якості та належних практик.
6. Демонструвати навички самостійно і обґрунтовано приймати рішення щодо
формування ефективних логістичних ланцюгів на засадах партнерської взаємодії з
використанням сучасних комунікацій і з врахуванням принципів корпоративного
управління.
7. Генерувати ідеї, здійснювати інноваційну логістичну діяльність, управляти
змінами з метою підвищення конкурентоспроможності логістичних систем різного
рівня.
8. Вдосконалювати методику нормування запасів з урахуванням галузевих
особливостей і обирати доцільні концепції управління запасами фармацевтичної
продукції з метою мінімізації витрат на їх обслуговування та запобігання ризиків
виникнення дефектури для підвищення фізичної доступності лікарських засобів.
9. Оптимізувати управління фінансовими потоками в логістичних системах для
підвищення ефективності та результативності їх функціонування.
10. Застосовувати сучасні інформаційні технології для проектування логістичних
систем на засадах ризик-менеджменту і менеджменту якості.
11. Формулювати нові гіпотези та науково-практичні задачі у сфері логістики,
обирати належні напрями та відповідні методи для їх розв’язку з урахуванням
наявних ресурсів.
12. Обґрунтовувати та обирати логістичні стратегії з врахуванням впливу
політичних, правових, соціальних та екологічних факторів.
13. Проводити економічне обґрунтування розміщення фармацевтичного
виробництва, регіональних фармацевтичних складів, вибирати оптимальні регіони
поставок лікарських засобів і товарів медичного призначення з урахуванням
епідеміологічної ситуації.
14. Досліджувати наявну інфраструктуру ринку та логістичний потенціал компаній
для оцінювання можливостей якісного аутсорсингу.
15. Вміти обґрунтовувати стратегію інноваційного розвитку логістичних копаній
та управління інтелектуальною власністю для здійснення логістичної діяльності, в
тому числі міжнародної.
16. Вміти системно аналізувати логістичну діяльність фармацевтичного
підприємства (компанії) з точки зору її забезпечення ресурсами, використовувати

сучасні методи управління потоковими процесами у фармації з урахуванням
потреб системи охорони здоров’я.
17. Розробляти технологічні схеми міжнародних перевезень фармацевтичної
продукції та узгоджувати їх з логістичними ланцюгами товароруху на засадах
менеджменту якості.
18. Здійснювати консультаційну діяльність з планування логістичної діяльності
фармацевтичних підприємств і проектування фармацевтичних логістичних систем
мікро- і мезорівнів з метою підвищення якості лікарського забезпечення населення.
19. Вибирати оптимальний вид транспортних засобів, організовувати транспортноекспедиційне обслуговування руху специфічних груп лікарських засобів з
врахуванням вимог належних практик (GxP).
20. Прогнозувати потреби та розробляти плани матеріально-технічного
забезпечення підприємств, планувати бюджети логістичних витрат з метою
оптимізації рішень щодо управління потоковими процесами в логістичних
системах.
21. Ефективно формувати, відбирати та набирати логістичний персонал,
здійснювати його оцінку та розвиток, обирати та використовувати сучасні форми
мотивації логістичного персоналу.
22. Вміти здійснювати оцінку ефективності і якості логістичних процесів і
логістичних систем, своєчасно розробляти заходи щодо їх удосконалення.

