
Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Освітня програма: «Товарознавство та комерційна логістика» 

 

Форма навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 3р. 10 міс. 

Спрямування: підготовка фахівців з моделювання 

власного бізнесу, розроблення і реалізації бізнес-проектів 

та бізнес-планів, створення і розвиток стартапів, 

провадження підприємницької діяльності в різних сферах 

та галузях економіки з використанням як традиційних, 

так і інноваційних методів торгівлі (зокрема, інтернет-

трейдингу, електронної комерції, on-line/off-line рітейлу) 

та реалізації практичних навичок роботи на платформах бірж, в тому числі 

фондових, валютних і товарних.  

Випускник може займати такі посади: 

 мерчандайзер, супервайзер, дистриб’ютор, логіст; 

 керуючий торговельним агентством, магазином; 

 агент з клірингу, торгівлі майном, комерційних послуг; 

 начальник комерційного відділу; 

 начальник та працівник консумерської організації комерційного директора; 

 інспектор-товарознавець; 

 товарознавець-експерт. 

Перелік основних навчальних дисциплін

 Економічна теорія 

 Економічна інформатика 

 Правознавство 

 Торговельне підприємництво 

 Торговельне обладнання 

 Теоретичні основи товарознавства 

 Економіка торгівлі 

 Організація торгівлі 

 Біржова торгівля 

 Маркетинг 

 Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства 

 Логістика 

 Товарознавство. Непродовольчі 

товари 

 Товарознавство. Харчові продукти 

 Електронна торгівля 

 Бухгалтерський облік 

 Менеджмент 

 Моделювання фінансово-

господарської діяльності підприємства 

Бази практики: провідні підприємства Вінниці і Вінницької області, зокрема 

ТОВ НПП «АРГОН», ПрАТ «ПлазмаТек», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ 

«ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «АВІС-АКВА», ТОВ «Вінниця-млин». 

 

 



Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Освітня програма: «Товарознавство та експертиза в митній справі» 

 

Форма навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 3р. 10 міс. 

Спрямування: підготовка фахівців для роботи в 

системі Державної митної служби України, митних та 

інших структурних підрозділах, що здійснюють 

митне оформлення зовнішьоекономічних операцій і 

контроль за переміщенням товарів та інших 

предметів з використанням в діяльності технічних 

засобів контролю, а також в митних лабораторіях, інформаційно-обчислювальних 

центрах, господарських організаціях, консультативно-інформаційних установах та 

підрозділах з підготовки та перепідготовки кадрів на посадах інспекторів різних 

категорій, експертів лабораторій, викладачів та посадах, пов'язаних з управлінською 

діяльністю.  

Випускник може займати такі посади: 

 торговельний брокер, брокер з купівлі-продажу товарів; 

 агент з митного оформлення або представник митного брокера; 

 товарознавець-декларант; 

 фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, з державних закупівель; 

 інспектор-товарознавець; 

 оцінювач та аукціоніст; 

 консультант експертних організацій та наукових лабораторій. 

Перелік основних навчальних дисциплін

 Codex Alimentarius 

 Безпечність товарів 

 Експертиза товарів 

 Експертиза транспортних засобів 

 Ідентифікація та методи 

визначення фальсифікації товарів 

 Кваліметрія 

 Контроль якості надання послуг 

 Митна справа 

 Митно-посередницькі послуги 

 Товарна номенклатура ЗЕД 

 Міжнародне технічне регулювання 

 Обладнання торговельних 

підприємств 

 Оптово-посередницька діяльність 

 Стандартизація, метрологія та 

управління якістю 

 Оцінка відповідності 

 Товарознавство 

 Управління якістю 

 Фізичні методи дослідження 

 Харчова хімія 

Бази практики: провідні підприємства Вінниці і Вінницької області, 

зокрема ТОВ НПП «АРГОН», ПрАТ «ПлазмаТек», ТОВ «Аграна Фрут Україна», 

ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «АВІС-АКВА», ТОВ «Вінниця-млин», департамент 

податкових та митних експертиз. 


