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1. Профіль освітньо-професійної програми
Розділ 1. Загальна інформація
Повна назва закладу вищої
Національний авіаційний університет, Факультет
1.1. освіти та структурного
економіки та бізнес-адміністрування, кафедра
підрозділу
логістики
Ступінь вищої освіти та назва
Магістр, менеджер (управитель) з логістики,
1.2.
кваліфікації мовою оригіналу
логіст
Офіційна назва освітньо1.3.
Логістика
професійної програми
Тип диплому та обсяг освітньоДиплом магістра, подвійний, 90 кредитів ЄКТС,
1.4.
професійної програми
термін навчання 1 рік 6 місяців.
Акредитаційна комісія Міністерства освіти і
1.5. Наявність акредитації
науки України, Сертифікат серія НД № 1191165
від 30.08.2017 р.
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий
1.6. Цикл/рівень
цикл, ЕQF–LLL - 7 рівень / магістр
1.7. Передумови
Наявність ступеня бакалавра
1.8. Мова(и) викладання
Українська, англійська
Термін дії освітньо-професійної
1.9.
програми
Інтернет-адреса постійного
Сайт НАУ http://nau.edu.ua/,
1.10 розміщення опису освітньоhttp://logistic.iclick.in.ua/
професійної програми
Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми
Поглиблення професійної підготовки менеджерів з логістики з орієнтацією на
управління змінами в логістичних системах та впровадженням інновацій, здійснення
2.1. наукових досліджень в сфері логістики та управління ланцюгами поставок,
підготовка до здійснення керівних функцій в логістичних підрозділах різних
організацій.
Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область (галузь
Галузь знань: 07 «Управління та
знань, спеціальність,
3.1
адміністрування».
спеціалізація (за
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
наявності)
Орієнтація освітньо3.2.
Освітньо-професійна.
професійної програми
Загальна вища освіта у галузі знань 07
«Управління та адміністрування» з поглибленою
спеціальною підготовкою в сфері стратегічного
Основний фокус освітньоуправління логістикою для підприємств різних
3.3. професійної програми та
галузей економіки та управління міжнародними
спеціалізації
ланцюгами поставок з використанням
рекомендацій ООН щодо спрощення процедур
торгівлі.
3.4. Особливості освітньоПрограма орієнтована на підготовку інтегральних
професійної програми
менеджерів і керівників логістичних підрозділів
підприємств різних форм власності та галузей
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економіки, а також координаторів ланцюгів
поставок. Передбачає глибоку практичну
підготовку, проведення наукових досліджень на
мікро – і/або макрорівнях, вільне володіння
іноземною мовою з можливістю навчання
англійською мовою, а також стажування за
кордоном.
Відмінність програми від інших – формування
професійних компетенцій за міжнародними
стандартами (Європейської логістичної асоціації,
ФІАТА, ІАТА, ІКАО) з можливістю отримання
відповідних професійних сертифікатів. Більшість
магістерських курсів є авторськими і мають
проінноваційний характер.
Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Випускники підготовлені до роботи за
національним класифікатором України
«Класифікація видів економічної діяльності» ДК
009:2010 (група Н «Транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність»).
Первинні посади за ДКП: менеджер (управитель) з
Придатність до
логістики (код 1475.4), логіст (код 2419.2)
4.1.
працевлаштування
начальник (завідувач) відділу (служби) логістики,
консультант.
Споріднені первинні посади: директор (керівник)
малого підприємства (транспортного,
складського), директор з транспорту, заступник
директора департаменту - начальник відділу,
консультант із зовнішньоекономічних питань
Можливість навчатися за програмою 3-го циклу
4.2. Подальше навчання
(доктор філософії) та за програмами МВА.
Розділ 5. Викладання та оцінювання
Комбінація лекцій, практичних занять із
розв’язування проблем, виконання проектів,
5.1. Викладання та навчання
дослідницькі лабораторні роботи, підготовка
магістерської роботи.
Усні та письмові екзамени, курсові роботи
(проекти), есе, презентації, ділові та рольові ігри,
ситуаційні завдання, участь у наукових
5.2. Оцінювання
товариствах, практика і стажування на
підприємствах, державний кваліфікаційний
екзамен, захист магістерської роботи.
Розділ 6. Програмні компетентності
6.1. Інтегральні компетентності
ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі і
проблеми у сфері стратегічного управління
логістикою для підприємств різних галузей
економіки та управління міжнародними
ланцюгами поставок, а також у процесі навчання,
що передбачає проведення досліджень та/або
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здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог
ЗК1. Вміння правильно давати юридичну
кваліфікацію подіям, явищам та фактам у межах
спільного ринку ЄС.
ЗК2. Оригінальне мислення, провадження
дослідницької та/або інноваційної діяльності.
ЗК3. Вміння використовувати автоматизовані
системи та програми обробки інформації у
наукових дослідженнях.
ЗК4. Вміння формувати висновки і рекомендації
за наслідками досліджень, розраховувати
ефективність наукових досліджень.
ЗК5. Вміння створювати, підтримувати та
покращувати ефективні ділові відносини та
запобігати внутрішньофірмовим та міжфірмовим
соціально-економічним конфліктам
ЗК6. Здатність організовувати ділові контакти з
іншими підприємствами та зовнішнім
середовищем.
ЗК7. Використання іноземних мов у
професійній діяльності.
ЗК8. Здатність до генерації та захисту
інновацій, їх трансферу, комерціалізації і дифузії.
ЗК9. Здатність до прийняття рішень у складних
і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів та прогнозування.
ЗК10. Вміння визначати шляхи джерела
фінансування, проводити економічну оцінку та
аналіз соціальних витрат і вигід
ЗК11. Відповідальність за розвиток професійного
знання і практик, оцінювання стратегічного
розвитку команди та окремих працівників.
ЗК12. Здатність оперативно приймати
управлінські рішення в умовах невизначеності і
ризику.
ЗК13. Уміння планувати, організовувати,
спрямовувати і контролювати роботу інших,
здійснювати пошук та підбір персоналу з
урахуванням компетенцій, якими має володіти
особа на відповідній позиції;
ЗК14. Здатність управляти знаннями;
ЗК15. Здатність проводити імітаційне
моделювання для побудови прогнозів поведінки
процесу або системи.
ФК1. Здатність визначати логістичні потреби
організації, розробляти логістичну стратегію
підприємств та узгоджувати її з корпоративною
стратегією.
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ФК2. Здатність оцінювати та здійснювати
атестацію логістичного персоналу, розробляти
стратегію його розвитку та підвищення
кваліфікації.
ФК3. Визначати шляхи розвитку логістичної
інфраструктури.
ФК4. Здатність розробляти, підтримувати і
покращувати системи управління ефективністю
логістичних систем та ланцюгів (мереж) поставок.
ФК5. Здатність проектувати ланцюги поставок,
узгоджувати стратегію ланцюга поставок з бізнесстратегією, визначати, яким чином ланцюг
поставок сприяє одержанню конкурентних
переваг, підвищенню гнучкості та стійкості,
збалансування економічних інтересів його
учасників.
ФК6. Визначати можливості співробітництва з
постачальниками і клієнтами для покращення
взаємодії руху потоків в ланцюгах (мережах)
поставок.
ФК7. Здатність вибирати методи та інструменти
аналізу та підвищення ефективності логістичної
діяльності підприємства, управління фінансовими
потоками в логістичних системах, проведення
логістичного аудиту та контролінгу.
ФК8. Здатність до здійснення контролю за
фінансовим та документаційним забезпеченням
логістичної діяльності.
ФК9. Виявляти можливості використання
електронного бізнесу/ ІТ інтеграції для
покращання взаємодії руху потоків в ланцюгах
(мережах) поставок.
ФК10. Ідентифікувати ризики локальних і
глобальних ланцюгів поставок, розробляти заходи
щодо запобігання ризиковим ситуаціям,
впроваджувати міжнародні стандарти безпеки
ланцюгів поставок.
ФК11. Здатність здійснювати консультаційну та
інноваційну діяльність, впроваджувати інновації
в логістичну діяльність.
ФК12. Здатність застосовувати маркетингові
технології в управлінні сервісноорієнтованими
організаціями логістичного спрямування.
ФК13. Здатність розробляти та оптимізувати
бюджет логістичної діяльності підприємства.
ФК14. Вміння визначати, планувати,
впроваджувати та управляти інноваціями в
логістичних системах.
ФК15. Здатність приймати обґрунтовані
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стратегічні рішення щодо формування досконалих
ланцюгів поставок.
ФК16. Вміння визначати ефективну структуру
конкурентоспроможного ланцюга поставок, що
генерує цінність.
ФК17. Вміння здійснювати обґрунтований вибір
стратегічних партнерів для формування
досконалих ланцюгів поставок.
ФК18. Здатність генерувати інноваційні підходи
до стратегічної трансформації в ланцюгах
поставок.
ФК19. Вміння оцінювати ризики реалізації
альтернативних стратегій управляння ланцюгами
поставок, знаходити шляхи їх мінімізації та
впроваджувати міжнародні стандарти безпеки
ланцюгів поставок.
ФК20. Здатність приймати управлінські рішення
стосовно доцільності та засобів формування
транспортного забезпечення міжнародного
бізнесу та розуміння тенденцій його розвитку.
ФК21. Здатність приймати стратегічні рішення
стосовно доцільності та напрямків використання
аутсорсингу в управлінні ланцюгами поставок в
сучасних умовах глобалізації економіки.
ФК22. Вміння аналізувати ризики та переваги
аутсорсингу в ланцюгах поставок.
ФК23. Здатність організації конкурсного відбору
логістичного аутсорсера для забезпечення
ефективного управління ланцюгами поставок.
ФК24. Здатність управляти логістичними бізнеспроцесами авіакомпанії з метою логістичного
планування маршрутів, побудови розкладу руху,
дослідження ринку перевезень.
ФК25. Здатність визначати шляхи розвитку
логістичної інфраструктури.
ФК26. Здатність визначати шляхи взаємодії під
час організації авіаційних перевезень.
Розділ 7. Програмні результати навчання
Програмні результати навчання ПРН1. Поглибленні знання юридичної
термінології та понятійного апарату права ЄС.
ПРН2. Цілісне уявлення про господарські
стосунки в ЄС.
ПРН3. Поглибленні знання з методології та
організації наукових досліджень.
ПРН4. Поглибленні знання з методології
дослідження економіки, менеджменту,
маркетингу, логістики та управління ланцюгами
поставок.
ПРН5. Сучасні уявлення про принципи, функції,
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методи та інструменти логістичного
менеджменту.
ПРН6. Поглиблені знання принципів і методів
логістичного консультування, логістичного
аутсорсингу, трансферу інновацій та управління
знаннями в логістичних системах.
ПРН7. Поглиблені знання сутнісних
властивостей та структурних особливостей
формування логістичних систем інноваційного
типу.
ПРН8. Усвідомлення взаємозв’язку логістичних
систем з логістичними концепціями та
технологіями.
ПРН9. Поглиблені знання сучасних логістичних
концепцій, закономірностей проектування,
функціонування і розвитку логістичних систем.
ПРН10. Поглиблені знання з проектування та
управління ланцюгами поставок, забезпечення їх
надійності та стійкості.
ПРН11. Поглибленні знання методології
управління ланцюгами поставок.
ПРН12. Поглиблені знання та навики зі створення
єдиного інформаційного простору учасників
ланцюга поставок.
ПРН13. Поглиблені знання з управління
фінансовими потоками в логістичних системах,
оптимізації логістичних витрат та розробки
бюджету логістичної діяльності.
ПРН14. Поглиблені знання інформаційних
технологій та інформаційних систем для
моніторингу та оптимізації логістичних процесів і
систем.
ПРН15. Поглиблені знання антикризового
управління та забезпечення стійкості логістичних
систем.
ПРН16. Поглиблені знання та практичні навички
планування, виконання та контролювання
логістичної діяльності підприємства.
ПРН17. Поглибленні знання та практичні навички
з використання методологічного інструментарію
під час прийняття управлінських рішень.
ПРН18. Поглиблені знання з ідентифікації та
вирішення внутрішньофірмових та міжфірмових
соціально-економічних конфліктів в логістичній
діяльності.
ПРН19. Поглиблені знання з ведення переговорів
з партнерами, і використання етичних методів
конкуренції, та етики оформлення документації.
ПРН20. Поглибленні знання професійної мови в
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логістичній діяльності.
ПРН21. Поглибленні знання принципів і методів
логістичного консультування, логістичного
аудиту.
ПРН22. Поглибленні знання принципів, процедур
і методів логістичного аудиту, а також вимог
відповідних стандартів, загальносистемних
процедур з управління документами та
процедурами за програмою аудиту.
ПРН23. Поглибленні знання маркетингу
логістичних послуг та маркетингу взаємовідносин
в ланцюгах поставок.
ПРН24. Поглибленні знання щодо використання
принципів і методів інноваційного менеджменту в
процесі управління ланцюгами поставок з метою
підвищення їх конкурентоспроможності,
стійкості, координації логістичних бізнес-процесів
та забезпечення ефективності і рентабельності
логістичної діяльності.
ПРН25. Спеціалізовані концептуальні знання, які
є основою для оригінального мислення та
інноваційної діяльності, зокрема, у контексті
дослідницької роботи.
ПРН26. Поглибленні знання з трансферу,
комерціалізації і дифузії інновацій.
ПРН27. Поглибленні знання щодо використання
принципів і методів трансферу технологій в
процесі управління інноваційною стратегією і
практикою підприємства для підвищення його
конкурентоспроможності, стійкості, координації
інноваційних дій та забезпечення рентабельності
діяльності.
ПРН28. Поглибленні знання принципів і методів
управління знаннями в логістичних системах.
ПРН29. Поглибленні навичок з управління
знаннями в логістичних системах підприємств;
опанування методичним інструментарієм
комплексного рішення задач інформаційної
інтеграції процесів управління продукцією на
засадах логістики.
ПРН30. Поглибленні знання та розуміння
концептуальних підходів і методологічних основ
стратегічного управління ланцюгами поставок,
теорії й практики еволюції процесу управління
ланцюгами поставок та набуття навичок
самостійної роботи щодо прийняття стратегічних
рішень стосовно формування досконалих
ланцюгів поставок.
ПРН31. Поглибленні знання сучасних
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логістичних концепцій, закономірностей
проектування, функціонування і розвитку
логістичних систем в міжнародному середовищі.
ПРН32. Поглибленні знання особливостей
глобальної конкуренції та принципи розвитку
міжнародної логістики у вільних економічних
зонах.
ПРН33. Поглибленні знання в області
логістичного аутсорсингу, що представляє собою
одну з стратегій управління ланцюгами поставок.
ПРН34. Поглибленні знання механізму
імітаційного моделювання для розв’язку
логістичних задач: постачання продукції,
забезпечення виробничого плану, управління
запасами, управління складськими процесами,
транспортуванні та управління ланцюгами
постачань.
ПРН35. Поглибленні знання побудови
логістичних бізнес-моделей авіаційних
перевезень.
ПРН36. Поглибленні знання правил організації
міжнародного та комерційного співробітництва
учасників повітряних перевезень.
ПРН37. Поглибленні знання з планування попиту
та управління запасами в умовах стохастичності.
ПРН38. Поглиблені знання планування,
виконання та контролювання логістичної
діяльності підприємства.
Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Виключно спеціалісти вищої категорії: доктори
Кадрове забезпечення
наук, професори та к.е.н, к.т.н. та к.ф-м.н.,
доценти
Відповідна навчальна лабораторія: «Логістика та
Матеріально-технічне
управління ланцюгами поставок»; аудиторії з
забезпечення
використанням спеціального обладнання та
мультимедіа.
Інформаційне та навчальноЗабезпечення навчальною та навчальнометодичне забезпечення
методичною літературою здійснюється за рахунок
фондів Науково-технічної бібліотеки НАУ.
Фахові періодичні видання професійного
спрямування. Впровадження електронного
каталогу та можливість роботи з електронними
підручниками.
Сучасні технології навчання: робота студентів у
спеціалізованих кабінетах з мультимедійними
технологіями, інтерактивні лекції, пошукова
методика здобуття знань, проектна робота,
комп’ютерізований тестовий контроль якості
знань тощо. Підключення до мережі INTERNET.
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Відповідне інформаційне та навчально-методичне
забезпечення розташоване на кафедральному
сервері, http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10373
Розділ 9. Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
У рамках програми подвійного диплому з Вищою
Міжнародна кредитна
школою логістики у Вроцлаві.
мобільність
Стажування за кордоном в рамках програми
мобільності Erasmus+.
Навчання іноземних здобувачів Створено умови для навчання іноземних
вищої освіти
здобувачів вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОПП
Код н/
д

Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

1
ОК1.

2
Обов’язкові компоненти ОПП
Європейське господарське право

Кількість
кредитів
3
4,0

ОКЗ.
ОК4.
ОК5.
ОК6.

Методологія і організація наукових досліджень в
логістиці
Логістичний менеджмент
Проектування логістичних систем
Управління ланцюгами поставок
Фінансові потоки в логістичних системах

ОК7.

Інформаційні системи і технології в логістиці

4,0

ОК8.

Управління ризиками в логістиці

4,0

ОК9.

Виробнича практика

7,5

ОК10.

Переддипломна практика

3,0

ОК2.

4,0
4,5
5.0
4,5
4,0

ОК11. Кваліфікаційний екзамен
ОК12. Дипломна робота
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОПП
Вибірковий блок 1

1,5
21,0
67,0

ВБ 1.1.

4,0

1

Управління конфліктами
2

3

Форма
підсумкового
контролю
4
Диференційований
залік
Диференційований
залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Диференційований
залік
Екзамен
Диференційований
залік
Диференційований
залік

Диференційований
залік
4
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ВБ 1.2.

Бізнес-етика

4,0

ВБ 1.3.

Іноземна мова в логістиці

4,0

Диференційований
залік
Диференційований
залік

Вибірковий блок 2
ВБ 2.1.

Логістичний консалтинг

3,0

ВБ 2.2.

Логістичний аудит

3,0

ВБ 2.3.

Маркетинг логістичних послуг

3,0

Диференційований
залік
Диференційований
залік
Диференційований
залік

Вибірковий блок 3
ВБ 3.1.

Інноваційна логістика

4,0

ВБ 3.2.

Трансфер інновацій в логістичних системах

4,0

ВБ 3.3.

Управління знаннями в логістичних системах

4,0

Вибірковий блок 4
Стратегічне управління ланцюгами поставок
Міжнародна логістика
Аутсорсинг в ланцюгах поставок
Вибірковий блок 5
ВБ 5.1. Імітаційне моделювання в логістиці
ВБ 5.2. Логістичні бізнес-моделі авіаційних перевезень
ВБ 5.3. Логістика на повітряному транспорті
Вибірковий блок 6
ВБ 6.1. Планування попиту і управління запасами
ВБ 6.2. Управління логістичними витратами
ВБ 6.3. Функціонально-вартісна стратегія логістики
Загальний обсяг вибіркових компонент
Загальний обсяг освітньо-професійної програми
ВБ 4.1.
ВБ 4.2.
ВБ 4.3.

Диференційований
залік
Диференційований
залік
Диференційований
залік

3,0
3,0
3,0

Екзамен
Екзамен
Екзамен

5,0
5,0
5,0

Екзамен
Екзамен
Екзамен

4,0
4,0
4,0
23,0
90,0

Екзамен
Екзамен
Екзамен
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2.2. Структурно-логічна схема ОПП
Перший семестр

Другий семестр

ОК1

ОК4

ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК8

ОК2

Третій семестр

ОК9

ОК6

ОК11

ВБ6.1
ВБ2.1
ВБ6.2
ВБ2.2

ОК10

ВБ6.3
ВБ2.3

ОК12

ВБ5.1
ВБ3.1
ВБ5.2
ВБ3.2
ВБ5.3
ВБ3.3
ВБ1.1
ВБ4.1
ВБ1.2
ВБ4.2
ВБ1.3
ВБ4.3

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація
випускників
освітньо-професійної
програми
«Логістика»
проводиться у формі кваліфікаційного екзамену, захисту дипломної роботи та
завершується видачою документу встановленого зразка про присудження
випускнику освітнього ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації:
«Менеджер (управитель) з логістики» за спеціальністю 073 «Менеджмент».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
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ЗК2.

+

ЗК3.

+

ЗК4.

+

10
+

11
+

12
+

13
+

14
+

15
+

16
+

17
+

18
+

ВБ6.1, ВБ6.2, ВБ6.3

9
+

ВБ5.1, ВБ5.2, ВБ5.3

8
+

ВБ4.1, ВБ4.2, ВБ4.3

7
+

ВБ3.1, ВБ3.2, ВБ3.3

ОК8

1
ІК1.
ЗК1.

ВБ2.1, ВБ2.2, ВБ2.3

ОК7

6
+

Компетентності

ВБ1.1, ВБ1.2, ВБ1.3

ОК9

5
+

ОК12

ОК5

4
+

ОК11

ОК4

3
+

ОК10

ОК3

2
+
+

ОК9

ОК2

Компоненти

ОК1

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-професійної програми

19
+

ЗК5.
ЗК6.
ЗК7.

+

ЗК8.

+

ЗК9.

+

ЗК10.

+

ЗК11.

+

ЗК12.

+

ЗК13.

+

ЗК14.

+

ЗК15.

+

ЗК16.

+

ЗК17.

+

ЗК18.

+

ФК1.

+

+
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+

+

ФК3.

+

ФК4.

+

ФК5.

+

ФК6.

+

ФК7.

+

ФК8.

+

ФК9.

+

+

ФК10.

+

ФК11.

+

ФК12.

+

ФК13.

+

+

ФК14.

+

ФК15.

+

ФК16.

+

ФК17.

+

ФК18.

+

1
ФК19.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
+

ФК20.

+

ФК21.

+

ФК22.

+

ФК23.

+

18

ФК24.

+

ФК25.

+

ФК26.

+

19
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стор. 17 з 20

10

11

12

13

14

15

16

ВБ6.1, ВБ6.2, ВБ6.3

9

ВБ5.1, ВБ5.2, ВБ5.3

8

ВБ4.1, ВБ4.2, ВБ4.3

7

ВБ3.1, ВБ3.2, ВБ3.3

ОК8

1
ПРН1.
ПРН2.
ПРН3.
ПРН4.
ПРН5.
ПРН6.
ПРН7.
ПРН8.
ПРН9.
ПРН10.
ПРН11.
ПРН12.
ПРН13.
ПРН14.
ПРН15.
ПРН16.
ПРН17.
ПРН18.
ПРН19.
ПРН20.
ПРН21.
ПРН22.
ПРН23.
ПРН24.
ПРН25.
ПРН26.
ПРН27.
1
ПРН28.
ПРН29.
ПРН30.
ПРН31.
ПРН32.
ПРН33.
ПРН34.
ПРН35.

ВБ2.1, ВБ2.2, ВБ2.3

ОК7

6

Програмні
результати
навчання

ВБ1.1, ВБ1.2, ВБ1.3

ОК9

5

ОК12

ОК5

4

ОК11

ОК4

3

ОК10

ОК3

2
+
+

ОК9

ОК2

Компоненти

ОК1

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньо-професійної програми

17

18

19

17

18

19

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+
+
+
+
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+
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+
+
+
+
+
+

Система менеджменту якості
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ЛОГІСТИКА»

ПРН36.
ПРН37.
ПРН38.

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП
11.02.04 - 01 - 2018

стор. 18 з 20

+
+
+

Система менеджменту якості
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Шифр
документа

«ЛОГІСТИКА»

СМЯ НАУ ОПП
11.02.04 - 01 - 2018

стор. 19 з 20

(Ф 03.02 – 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди
передано
(підрозділ)

Дата
видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис
отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої особи

Дата
ознайомлення

Примітки

Шифр
документа

Система менеджменту якості
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ЛОГІСТИКА»

СМЯ НАУ ОПП
11.02.04 - 01 - 2018

стор. 20 з 20

(Ф 03.02 – 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Висновок щодо
адекватності

Підпис

(Ф 03.02 – 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа (сторінки)
№
зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульованого

Підпис
особи, яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

