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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 

спеціалізацією «Товарознавство та комерційна логістика» 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 
Вінницький торговельно-економічний інститут 
Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного 
підприємництва  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти магістр спеціальність 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціалізація «Товарознавство та комерційна логістика» 

Офіційна назва освітньої 

програми 
«Товарознавство та комерційна логістика» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитована, Акредитаційна комісія України, до 01.07.2018 

Цикл/рівень FQ-ENEA – другий цикл, НРК України – 8 рівень,  
EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Ступінь бакалавра 

Мова (и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01.07.2018 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.vtei.com.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з товарознавства та комерційної логістики, 
товарознавців-експертів, науковців, для цілеспрямованої діяльності у галузі 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з метою формування інтегрованого 
ланцюга поставок споживних товарів із забезпечення гарантованого рівня їх якості та 
конкурентоспроможності  

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 
Спеціалізація «Товарознавство та комерційна логістика» 
Обов’язкові компоненти 50,0 %, вибіркові – 26,7 %, практика 
– 10,0 %, випускна кваліфікаційна робота – 13,3 % 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. 
Програма спрямована на надання знань в сфері 
підприємницької, торговельної, митної діяльності та 
отримання навичок наукової діяльності 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Вища спеціальна освіта за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціалізацією «Товарознавство та комерційна логістика» 
Ключові слова: підприємництво, торгівлі, товарознавство, 
комерційна логістика, товарознавець 

Особливості програми Програма спрямована на вирішення конкретних наукових і 
виробничих завдань щодо формування ефективного ланцюга 
поставок із забезпеченням прогнозованого рівня якості та 

http://www.vtei.com.ua/


конкурентоспроможності споживних товарів.  
Практична підготовка на виробничих та торговельних 
підприємствах 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідно до Національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010 магістр може 

обіймати первинні посади, а також посади заступників в 

органах Державної фіскальної служби України відповідно до 

професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних 

групувань: 

2419.1 – Молодший науковий співробітник (маркетинг, 

ефективність господарської діяльності, раціоналізація 

виробництва) 

2419.2 – Експерт із зовнішньоекономічних питань 

2419.2 – Логіст 

2419.2 – Фахівець з методів розширення ринку збуту 

(маркетолог) 

2419.2 – Фахівець із якості 

2419.2 – Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 

2441.1 – Науковий співробітник (економіка) 

Подальше навчання Навчання для здобуття 3 рівня вищої освіти – НРК України 9 

рівень 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно-

орієнтованого навчання через комбінацію лекцій, наукових 

семінарів, лабораторних і практичних занять із ситуаційним 

вирішенням аналітико-практичних завдань контролю якості 

та експертизи, самостійна робота на основі літературних 

джерел, підготовка випускних кваліфікаційних проектів 

(робіт) 

Оцінювання Письмові екзамени, презентації індивідуальної роботи, 

поточний і підсумковий контроль, захист випускних 

кваліфікаційних проектів (робіт) 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що 

передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до формування світогляду, розуміння 

принципів розвитку суспільства 

ЗК 2. Здатність спілкуватися професійною іноземною мовою 

ЗК. 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), 

ініціативність та дух підприємництва 

ЗК 4. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 

спроможність забезпечувати їх правомочність 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 6. Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. Вміння 

виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення 

ЗК 7. Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань 



ЗК 8. Здатність працювати з інформацією, у т. ч. в 

глобальних комп’ютерних мережах. Уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з різних джерел 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність забезпечити підприємства торгівлі 

відповідними товарами у необхідному обсязі 

ФК 2. Здатність визначати критерії формування товарного 

асортименту 

ФК 3. Здатність до втілення заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективності технології торговельних процесів 

ФК 4. Здатність до удосконалення організації торгівлі та 

комерційної діяльності 

ФК 5. Здатність здійснювати формування асортименту 

товарів на підприємстві 

ФК 6. Здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього 

середовища на функціонування торговельної організації 

ФК 7. Здатність створювати умови для ідентифікації товарів, 

застосовуючи електронно-довідкову інформацію щодо їх 

походження, складу, способу виробництва, умов 

використання тощо 

ФК 8. Здатність проводити експертизу товарів 

ФК 9. Здатність формувати інформаційне середовище щодо 

якості і безпечності товарів, товарної асортиментної 

структури, правого поля здійснення торговельно-

технологічного процесу 

ФК 10. Здатність до вирішення проблемних питань і 

нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов 

невизначеності та ризиків 

ФК 11. Здатність використовувати знання щодо методів, 

засобів, критеріїв ідентифікації та виявлення фальсифікацій 

харчових продуктів та непродовольчих товарів 

ФК 12. Здатність застосовувати загальні принципи 

комерційної логістики; закономірності інтегрованого 

управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та 

іншими потоками з урахуванням специфіки логістичної 

діяльності торговельних підприємств 

ФК 13. Здатність продемонструвати та застосувати знання з 

комерційної логістики, правознавства, товарної 

номенклатури, інформаційних технологій та систем, 

товарознавства харчових продуктів та непродовольчих 

товарів, технічних засобів для здійснення контролю 

безпечності та якості товарів в процесі інтегрованого 

ланцюга просування 

ФК 14. Здатність використовувати знання щодо теорії та 

методології управління якістю, принципів побудови та 

функціонування систем управління якістю, опанувати 

нормативно-правові, організаційні та економічні питання 

щодо управління якістю 

ФК 15. Здатність застосовувати сучасні концепції і 

технології, які використовуються при організації процесу 

управління ланцюгами поставок; приймати рішення в 

управлінні ланцюгами поставок 



7 - Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Застосовувати нормативно-правові акти та документи 

з державного регулювання функціонування підприємств 

торгівлі та організації продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів 

ПРН 2. Знати порядок здійснення експортно-імпортних 

операцій із закупівлі, постачання, зберігання, 

транспортування та реалізації продовольчих та 

непродовольчих товарів 

ПРН 3. Застосовувати Технічні регламенти щодо якості 

сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

ПРН 4. Демонструвати знання щодо порядку вилучення з 

обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої 

сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають 

установленим нормам 

ПРН 5. Знати положення про штрихове кодування товарів 

ПРН 6. Знати і використовувати порядок приймання товарів 

за кількістю та якістю 

ПРН 7. Визначати якість товарів 

ПРН 8. Знати порядок укладання договорів постачання 

товарів, пред'явлення претензій та позовів 

ПРН 9. Застосовувати порядок обліку та проведення 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей 

ПРН 10. Здійснювати ідентифікацію товарів 

ПРН 11. Вміти забезпечувати підприємства торгівлі 

відповідними товарами у необхідному обсязі 

ПРН 12. Вміти обирати правильне позиціювання товару на 

ринку 

ПРН 13. Здійснювати формування асортименту товарів на 

підприємстві 

ПРН 14. Розробляти заходи щодо формування попиту на 

товари 

ПРН 15.Оцінювати асортимент та якість товарів 

ПРН 16. Вміти забезпечувати ефективність торговельних 

процесів 

ПРН 17. Прогнозувати зміну якості товару впродовж 

інтегрованого ланцюга поставок, застосовуючи методи 

математичного прогнозування та експертної оцінки 

ПРН 18. Здійснювати прогнозування ринкових ситуацій, 

організацію та проведення товаропостачання, контролю й 

оформлення товарів та інших предметів з погляду мінімізації 

ризиків та забезпечення продовольчої безпеки України 

ПРН 19. Вміти оптимізувати технологію інтегрованого 

ланцюга поставок під час перевезення товарів різними 

видами транспорту 

ПРН 20. Розробляти пропозиції щодо організації нових 

ефективних форм та методів логістичного ланцюга  

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Проектна група: 1 доктор наук, професор; 2 кандидати наук, 

доценти 

Гарант програми кандидат наук, доцент 

Усі науково-педагогічні працівники є штатними викладачами 



ВТЕІ КНТЕУ 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютерних та спеціалізованих лабораторій 

ВТЕІ КНТЕУ 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання Системи управління навчанням MOODLE 

ВТЕІ КНТЕУ та авторських розробок науково-педагогічних 

працівників 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

 
2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Комерційна логістика 6 Екзамен 
ОК 2. Ідентифікація та методи визначення фальсифікації 

товарів 
6 

Екзамен 

ОК 3. Управління якістю 6 Екзамен 
ОК 4. Логістичний менеджмент 7,5 Екзамен 
ОК 5. Експертиза товарів 7,5 Екзамен 
ОК 6. Транспортно-експедиційна діяльність 6 Екзамен 
ОК 7. Управління безпечністю товарів 6 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 45  
Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 
ВБ 1.1. Електронний документообіг 

6 Екзамен ВБ 1.2. Кваліметрія 
ВБ 1.3. Комерційне право 

Вибірковий блок 2 
ВБ 2.1. Методологія і організація наукових досліджень 

6 Екзамен 
ВБ 2.2. Міжнародне технічне регулювання 

Вибірковий блок 3 
ВБ 3.1. Проектування логістичних мереж 

6 Екзамен 
ВБ 3.2. Торговельні мережі 

Вибірковий блок 4 
ВБ 4.1. Оптимізація логістичних рішень 

6 Екзамен 
ВБ 4.2. Управління ланцюгами поставок 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24  
Практична підготовка   

Виробнича (переддипломна) практика 9  
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист 12  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 
2.2. Структурно-логічна схема ОПП  
 
Програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (за спеціалізацією 
«Товарознавство та комерційна логістика» освітнього ступеня «магістр» 
загальним обсягом 90 кредитів ЄКТС передбачає оволодіння студентами 11 
навчальними дисциплінами, проходження виробничої (переддипломної) 
практики, проведення підсумкової атестації у формі публічного захисту 
випускної кваліфікаційної роботи. 

Навчальний план складається з обов’язкової компоненти, яка становить 
50,0 % і включає 7 дисциплін (45 кредитів); вибіркової компоненти – складає 
26,7 % і включає 9 дисциплін на вибір (24 кредити); виробничої 
(переддипломної) практики (9 кредитів, або 10,0%) та підсумкової атестації у 
вигляді підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи (12 кредитів, 
або 13,3 %). 

Структурно-логічна схема підготовки магістрів зі спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціалізацією 
«Товарознавство та комерційна логістика» представлена на рисунку. 



Структурно-логічна схема ОП 

 

І курс 1 семестр  І курс 2 семестр  ІІ курс 3 семестр  ІІ курс 4 семестр 
       

ОК 1. 

Комерційна логістика 

 ОК 4. 

Логістичний менеджмент 

 ОК 6. 

Транспортно-експедиційна 

діяльність 

  

       

ОК 2. 

Ідентифікація та методи 

визначення фальсифікації товарів 

 ОК 5. 

Експертиза товарів 

 ОК 7. 

Управління безпечністю товарів 

  

       

ОК 3. 

Управління якістю 

 ВБ 3.1. 

Проектування логістичних 

мереж 

 ВБ 4.1. 

Оптимізація логістичних 

рішень 

  

       

ВБ 1.1. 

Електронний документообмін 

 ВБ 3.2. 

Торговельні мережі 

 ВБ 4.2. 

Управління ланцюгами 

поставок 

  

       

ВБ 1.2. 

Кваліметрія 

 Виробнича 

(переддипломна) практика 

    

       

ВБ 1.3. 

Комерційне право 

      

       

ВБ 2.1. 

Методологія і організація 

наукових досліджень  

      

       

ВБ 2.2. 

Міжнародне технічне 

регулювання торгівля 

      

       

 
     Захист випускної 

кваліфікаційної роботи 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» проводиться у формі 

захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти магістр спеціальність 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація 

«Товарознавство та комерційна логістика». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 

 
 

О
К

 1
. 

О
К

 2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

 5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

В
Б

 1
.1

. 

В
Б

 1
.2

. 

В
Б

 1
.3

. 

В
Б

 2
.1

. 

В
Б

 2
.2

. 

В
Б

 3
.1

. 

В
Б

 3
.2

. 

В
Б

 4
.1

. 

В
Б

 4
.2

. 

ЗК 1.         +  +      
ЗК 2.            +     
ЗК 3. +      + +     + +   
ЗК 4. + + + + + +         + + 
ЗК 5.  +  + +  +   +       
ЗК 5.                 
ЗК 6. + +  +   +     +    + 
ЗК 7.        +    +     
ЗК 8.     +    + +  + +  +  
ФК 1.    +          +   
ФК 2.    +    +     +    
ФК 3. +     +         +  
ФК 4.      +  +        + 
ФК 5. +                
ФК 6.          +  +     
ФК 7.    +             
ФК 8.             + +   
ФК 9.  + +  +  +   +     +  

ФК 10.         +  +     + 
ФК 11.  +   +            
ФК 12. +   +           + + 
ФК 13. +      +   +      + 
ФК 14.   +       +       
ФК 15.    +            + 

 

 

 

 

 
 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 
 

О
К

 1
. 

О
К

 2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

 5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

В
Б

 1
.1

. 

В
Б

 1
.2

. 

В
Б

 1
.3

. 

В
Б

 2
.1

. 

В
Б

 2
.2

. 

В
Б

 3
.1

. 

В
Б

 3
.2

. 

В
Б

 4
.1

. 

В
Б

 4
.2

. 

ПРН 1. +   +      + + +     
ПРН 2. +     +  +  +       
ПРН 3.  +     +          
ПРН 4.  +     +          
ПРН 5.         +   +     
ПРН 6.         +        
ПРН 7.  + +  +  +  +        
ПРН 8.          +  +     
ПРН 9.        +         
ПРН 10.  +   +            
ПРН 11.    +             
ПРН 12.               +  
ПРН 13.    +             
ПРН 14.               +  
ПРН 15.   +  +            
ПРН 16.    +             
ПРН 17. +  +          +   + 
ПРН 18.             + +  + 
ПРН 19.      +        +  + 
ПРН 20.    +  +       + +   

 

 

 

 

 

 

 


