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Ціль програми
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі
товарознавства і комерційної діяльності (з різними об'єктами професійної діяльності), що
направлені на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок планово-економічної,
організаційно-управлінської, аналітичної роботи в галузі комерційної діяльності
виробничих та посередницьких підприємств, підприємств сфери послуг та сфери
торговельного обслуговування споживачів, набуття характеристик лідера-професіонала у
цій сфері.
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Характеристика програми
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Предметна
область, напрям

Дисципліни
гуманітарної
підготовки
(17%),
дисципліни
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (13%),
дисципліни професійної та практичної підготовки (35%),
дисципліни вільного вибору студента (25%). Основний предмет –
Товарознавство, дотичні предмети – Товарознавство (харчові
продукти, пакувальні матеріали та тара), Товарознавство
(непродовольчі товари, послуги), Торгівельне підприємництво,
Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та
управління якістю), Інформаційні системи та технології, Економіка
підприємства, Маркетинг, Сертифікація продукції та безпека,
Інфраструктура сервісної діяльності, Статистика, Технології легкої
промисловості та сфери обслуговування, Іноземна мова, Іноземна
мова фахового спрямування, факультативи – Друга іноземна
(польська) мова (5%), Компютерне прикладне програмне
забезпечення (SPSS- пакет статистичного аналізу, Project Expert. –
пакет для фінансового аналізу, 1С Підприємство) (10%).
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Фокус програми та
спеціалізації

Загальна програма: «Товарознавство та комерційна діяльність».
Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну
діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських,

3

Орієнтація
програми
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Особливості
програми

C
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Працевлаштування

Продовження
освіти

підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань
товарознавчо-комерційної діяльності щодо асортименту, якості,
експертизи продовольчої сировини і товарів та іншої продукції,
збереження якості в процесі товаропросування від виробника до
споживача та забезпечення ефективної комерційної діяльності
підприємства на ринку .
Спеціалізації: тільки основна програма
Програма професійна прикладна; орієнтується на сучасні наукові
дослідження в галузі товарознавства, комерційної діяльності та
торговельного обслуговування споживачів; враховує специфіку
роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах
господарювання, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких
студент визначає професійну та наукову кар’єру; базується на
загальновідомих
наукових
результатах,
із
врахуванням
сьогоднішнього стану товарознавчо-комерційної діяльності,
орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива
подальша професійна та наукова кар'єра.
Програма розвиває перспективи практичного опанування
результатів професійної освіти у сфері торгівлі, яка ведеться як у
межах внутрішнього, так і на міжнародних ринках, підприємствах
та організаціях які займаються комерційною діяльністю, наданні
торгово-посередницьких
послуг,
зовнішньою
торгівлею
продовольчих і непродовольчих товарів. Виконується в активному
дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою
«Подвійний диплом». Окремі модулі програми викладаються
англійською мовою.
Працевлаштування та продовження освіти
Робочі місця в у відділах збуту виробничих підприємств; на
гуртових
та
роздрібних,
внутрішніх
комерційних
та
зовнішньоекономічних підприємствах (фахівець з методів
розширення ринків збуту, інспектор з контролю якості продукції,
агент комерційний, агент торгівельний, керуючий магазином,
інспектором контролю якості продукції, товарознавець), в
рекламних агентствах; посередницьких структурах; державних
структурах й установах, контролюючих органах; в органах
місцевого й державного управління; фахівець спеціалізованих
лабораторій експертизи та сертифікації товарів (завідувач філіалу
лабораторії); фахівець з питань захисту інтересів споживачів в
іноземних компаніях і фірмах, на промислових підприємствах і
підприємствах торгівлі (завідувач підприємства роздрібної
торгівлі завідувач ринку); на підприємствах малого й середнього
бізнесу (керуючий магазином, керівник малого підприємства,
завідуючий секцією та відділу, директор малої торговельної
фірми, комівояжер, торговельний брокер (маклер);
марчендайзер; інструктор з організаційно-масової роботи
(менеджер з паблік рілейшнз), комірник; експедитор).
Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти в
галузях, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або
суміжною: магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні)
програми вищої освіти.
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Стиль та методика навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне
самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науковопізнавальний характер. Практичні проводяться в малих групах,
поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри,
підготовкою презентацій з використання сучасних професійних
програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і
консультування
самостійної
роботи
здійснюється
через
університетське Модульне середовище освітнього процесу. Акцент
робиться на особистістому саморозвитку, груповій роботі, умінні
презентувати результати роботи, що сприяє формуванню розуміння
потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Методи оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація
проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з практики,
Підсумковий контроль – екзамен/залік або за без сесійною формою
(за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів)
Підсумкова атестація – комплексний екзамен з фаху.
Програмні компетентності
Загальні
Аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу із використанням
(універсальні)
логічних аргументів та доказаних фактів.
Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді,
включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання
обов’язкової роботи в установлені терміни.
Комунікативна активність: здатність ефективно спілкуватися,
надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно
та/або письмово із використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у тому
числі іноземною.
Навички популяризації: здатність спілкуватися із неспеціалістами,
включаючи формування навичок до викладання.
Соціальні та етичні зобов’язання: формування навиків соціальної
відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’язань з
точки зору професійної етики.
Усне і письмове спілкування рідною мовою: уміння вести
дискусію, використовувати відповідну термінологію та способи
вираження думки в усній та письмовій формах рідною мовою.
Знання іноземної мови: вільне володіння, читання, говоріння,
письмо іноземною мовою, що дозволяє працювати англійською
мовою, наприклад, якщо вона є іноземною.
Спеціальні (фахові) Глибокі знання та розуміння: здійснення торгівельної діяльності,
розуміння, існуючих та новітніх технології надання послуг та їх
наслідків для нових / майбутніх ринків, технології продажу,
обслуговування покупців, управління компанією шляхом
планування та контролю за допомогою концептів, методів та
інструментів (тобто розробка стратегії і використання, дослідження,
загальне управління якістю тощо.)
Навички оцінки: здатність проводити аналіз бізнес-середовища
(галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз), вміння визначати
ключові критерії торгівельних організацій сфери з урахуванням
результату аналізу зовнішнього середовища з метою визначення
перспектив подальшого розвитку (SWOT-аналіз, фактори
внутрішнього та зовнішнього середовища); визначення впливу
Підходи до
викладання та
навчання

макро- і мікроекономічних показників на підприємство, установи та
організації сфери торгівлі.
Інформаційні навички: здатність застосовувати відповідне
програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм,
розробка та запуск інформаційних технологій
організації
торгівельної діяльності, експертизи товарів на підприємстві,
(дослідження ринку, стратегічний аналіз, статистичний аналіз,
порівняння показників, оцінка рівня якості товарів).
Системність здатність орієнтувати інфраструктурну діяльність
підприємства сфери торгівлі на реалізацію суспільних інтересів,
інформаційна
та
організаційно-комерційна
діяльність,
ідентифікувати та оцінювати ризики маркетингової та торгівельної
діяльності, а також контролювати їхній рівень засобами ризикменеджменту, виявляти суб’єктів здатних формувати інноваційні
ідеї в сфері торгівлі та обслуговування споживачів, будувати дієві
механізми мотивування працівників.
Професійні якості та особисті якості: спеціальні знання, аналіз і
вирішення проблем, усна й письмова комунікація, міжособистісне
розуміння, гнучкість, стабільність, особиста мотивація
Організаційна компетентність здатність прийняття рішень,
збиранні й аналізу інформації, методах роботи з людьми,
використанні комп'ютерної та обчислювальної техніки і технології
тощо на підприємствах, установах та організаціях сфери торгівлі.
Аналізування та структурування проблем підприємств, установ
та організацій сфери торгівлі та розробка рішень їх подолання:
здатність розв’язувати широке коло проблем торговельних
підприємств, установ та організацій та розробляти рішення
(наприклад, вихід на новий ринок); вирішення задач торгівельного
підприємства шляхом розуміння їх фундаментальних економічних
основ та використання як теоретичних, так і експериментальних
методів маркетингової та комерційної діяльності, проводити аналіз
бізнес-середовища (галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз,
SWOT-аналіз, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища)
визначення ключових критеріїв та пов’язування результатів з
аналізом навколишнього середовища з метою визначення
перспектив; визначення впливу макро- і мікроекономічних
показників на підприємство, установи та організації сфери торгівлі,
використовуючи теоретичні знання та практичні навички.
Підприємницькі якості та розвиток бізнесу здатність до генерації
ідей, рішучість, стратегія, лідерство, планування й організація,
орієнтація на якість, переконливість, особистий розвиток,
генерування й обґрунтування ідей.
Інтегративна компетентність здатність до інтеграції знань,
умінь і навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої
адаптації підприємств, установ та організацій сфери торгівлі до
вимог зовнішнього середовища, розуміння інженерних принципів
та їх зв’язок із бізнес технологіями та управлінськими знаннями.
Соціально-психологічна компетентність здатність до лідерства,
до цілепокладання, уміння реалізувати стратегії, плани і здатність
до новаторської діяльності, знання і вміння у сфері сприйняття,
розуміння поведінки людей, мотивація їх діяльності, високий рівень
емпатичності й комунікативної культури.
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Програмні результати навчання
 Вміння формувати системи даних про товари, ідентифікувати товар за
класифікаційними ознаками; формувати структуру асортименту для конкретного
торгівельного підприємства; визначати походження товарів за штриховим кодом,
використовуючи різні технічні засоби; визначати виробників товарів за особливостями
маркування;
 Володіння базовими знаннями та методами користування нормативною
документацією з питань сертифікації, реклами; вміння узагальнювати інформацію щодо
рівня якості товарів, вміння користуватися
інструментами та нормативними
документами, які регламентують якість товарів;
 Здатність
продемонструвати
знання
навички
ідентифікувати
товар,
використовуючи органолептичні, фізико-хімічні та інші методи, використовуючи
інформацію про споживчі властивості і товарів, розробляти товарознавче забезпечення
рекламноінформаційних
заходів,
використовуючи
засоби
вимірювання,
товаротранспортні документи, проводити приймання товарів за кількістю;
 Здатність продемонструвати на підставі інформації бізнес-карт, прайс-листів,
виробників, комп’ютерних даних знання та розуміння процесів вивчення внутрішнього
та зовнішнього ринку товарів та послуг; визначати товарні ринки, їх структуру,
особливості і тенденції розвитку; вибирати ринки, проводити вивчення чинників
формування потреб споживачів та їх поведінки в окремих сегментах ринку;
 Здатність на підставі оперативного обліку продаж, джерел та видів інформації
вивчати попит, розраховувати потребу в товарах, складати угоди на поставку товарів в
асортиментному розрізі із урахуванням строків постачання; оцінювати товарні запаси
та проводити їх оптимізацію, розраховувати отримані партії та інтервали постачання
товарів;
 Здатність продемонструвати високій рівень знань та розуміння структури, широти,
повноти, глибини, ступіню оновлення асортименту товарів;
 Володіння базовими знаннями та методами формування баз даних щодо споживчих
властивостей товарів різних виробників; інформування покупців щодо асортименту та
споживчих властивостей товарів; визначати споживчі переваги різних асортиментних
груп товарів;
 Здатність обґрунтовувати ефективні варіанти розміщення торговельного
обладнання та допоміжних технічних засобів з урахуванням купівельних потоків,
впроваджувати і раціонально вибирати, використовувати сучасне технологічне
обладнання і тару для зберігання товарів, користуватися приладами для контролю і
підтримання необхідних режимів зберігання, здійснювати оперативний контроль за
дотриманням правил і режимів зберігання товарів;
 Здатність удосконалювати роботу щодо зберігання товароматеріальних цінностей і
розробляти необхідні рекомендації щодо організації матеріальної відповідальності в
підприємствах роздрібної торгівлі, розробляти пропозиції щодо організації нових
прогресивних форм торгівлі та удосконалення господарського механізму сфери торгівлі;
 Здатність організовувати діяльність щодо перевірки якості та встановлювати
відповідність товару нормативним документам, встановлювати сортність товару,
перевіряти відповідність маркування товарів вітчизняного та закордонного виробництва;
перевіряти відповідність пакування й тари, використовуючи нормативну документацію,
перевіряти комплектність товару згідно технічного опису, паспорта; визначати ступінь
екологічної безпеки товарів, визначати ступінь екологічної безпеки тари.
 Здатність продемонструвати високі знання та розуміння питань контролю
додержання технології обслуговування, додержання правил охорони праці, техніки
безпеки та захисту довкілля, забезпечення торгівельних організацій необхідними
технологічним обладнанням для зберігання товарів; з питань усунення причин

порушень торговельно-технологічних процесів; здійснювати заходи щодо підвищення
якості обслуговування, оперативно контролювати дотримання режимів зберігання
товарів;
 Здатність організовувати діяльність щодо укладання і оформлення угоди щодо
закупівлі товарів, обґрунтовувати обсяг та структуру товарообігу, організовувати
використання контрактів і угод, організовувати і впроваджувати прогресивні методи
продажу товарів, брати участь у формуванні бізнес-плану, організовувати роботи щодо
приймання, зберігання, підготовки до продажу товаро-матеріальних цінностей з
урахуванням раціонального використання торговельного обладнання, складських і
торговельних площ, тари, інвентарю;
 Володіння сучасними знаннями діючої законодавчо-нормативної бази з питань
функціонування підприємств, що здійснюють торговеньну та коменрційну діяльність
(правознавство, підприємницьке право, організація захисту прав споживачів,
матеріалознавство, товарознавство, безпека життєдіяльності, основи охорони праці);
 Володіння сучасними практичними навичками роботи з комп'ютерною технікою та
у сфері інформаційних технологій (інформатика, інформаційні системи та технології).
 Розуміння основ економічної безпеки торговельного підприємства на сучасному
етапі економічного розвитку. Рівень цих знань дасть змогу проаналізувати проблеми й
визначити перспективні напрями забезпечення економічної безпеки діяльності
підприємств, запропонувати відповідні антикризові заходи;
 Володіння базовими знаннями та методами організації логістичного сервісу, які
дозволять проектувати логістичні системи різних рівнів, розробити концепцію
реінжинірингу на торговельному підприємстві, розробити механізм організаційної
координації.
 Здатність до самостійного обґрунтовування та визначення мети та завдань
особистої та колективної діяльності (менеджмент у сфері торгівлі). Рівень знань
забезпечить оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна
діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), керівництві
підлеглими нижчих посадових рівнів, а також самостійними організаціями, які переважно
не мають апарату управління; керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за
технічних службовців чи молодших спеціалістів;
 Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до проблем
організації та управління товарознавчо-комерційною діяльністю, використовуючи
належне програмне забезпечення та принаймні одну мову програмування, знання як
аналізувати та відображати результати;
 Оволодіння робочими навичками працювати самостійно (курсова робота), або в
групі (практичні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння
отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та
унеможливлення плагіату;
 Вільне володіння іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для
проведення літературного пошуку, усного обміну інформацією в процесі повсякденних
контактів з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань
діяльності.
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