
 
освітньо-професійної програми 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг 

програми 
Одиничний, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про акредитацію освітньої діяльності до 

01липня 2025 р. 

Рівень програми EQF-LLL – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, НМК – 6 рівень 

Кваліфікація Бакалавр з товарознавства та експертизи в митній справі 

А Ціль програми 

 Забезпечити формування і розвиток у бакалаврів сучасного підприємницького мислення та 

інтегральних, загальних і професійних компетентностей у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, які необхідні для ефективної аналітичної і організаційно-управлінської 

роботи випускника 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Управління та адміністрування 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна: освіта і професійна підготовка у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, яка передбачає зайнятість та 

можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 

Програма орієнтована на сучасні професійні та наукові досягнення в 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, враховує 

специфіку роботи та особливості розвитку у сферах, в рамках яких 

студент визначає професійну та наукову кар'єру 

4 Особливості 

програми 

Виконується з активному дослідницькому середовищі, забезпечує 

набуття практичних навичок шляхом проходження виробничої 

практики на профільних підприємствах, реалізується шляхом 

проведення практичних і лабораторних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи, розвиває перспективи підготовки магістрів 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Здійснюється відповідно до вимог ринку праці на підприємствах 

різних галузей діяльності і організаційно-правових форм на 

первинні посади відповідно до національного класифікатора видів 

економічної діяльності ДК 009:2010 і національного класифікатора 

професій ДК 003:2010. Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти Можливість навчання на програмою другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в галузях, які узгоджуються з отриманим дипломом 

бакалавра, або суміжних (включаючи післядипломну освіту) 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до Базові підходи до викладання – студентоцентризм, програмно-



викладання та 

навчання 

орієнтований, комунікативний, міждисциплінарний. Лекційні курси 

поєднані з лабораторними, практичними і виїзними заняттями, 

семінарами, діловими іграми, диспутами, «мозковими штурмами». 

У навчальному процесі застосовані методи: організації і здійснення, 

стимулювання і мотивації, контролю, корекції ефективності 

навчально-пізнавальної діяльності, проблемно-пошукові. 

Самостійна робота на основі підручників і конспектів лекцій в 

бібліотеці через мережу Інтернет, очних консультацій та 

інтерактивного спілкування з викладачами, самонавчанням через 

електронне модульне середовище освітнього процесу університету.  

2 Система оцінювання Поточне оцінювання здійснюється за результатами участі в роботі 

на лекціях, семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

(опитування, дискусії тощо). Тестування знань, презентації усні і 

письмові, звіти з практики, письмові есе, контрольні, курсові роботи та 

їх захист, опитування, самоконтроль та самооцінка, поточні усні та 

письмові екзамени, підсумкова атестація. Підсумкове оцінювання 

здійснюється на підставі результатів поточного контролю, 

підсумкової роботи (якщо така передбачена програмою). 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання і проблеми 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на практиці або в процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов 

2 Загальні 

(універсальні) 

 Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних 

процесів і тенденцій науково-технічного прогресу 

 Здатності до системного мислення, креативність 

 Володіння базовими знаннями з управління та адміністрування, 

здатність засвоїти теоретико-практичну базу професійної підготовки 

 Здатності до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, 

самостійного опанування нових знань 

 Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат 

 Здатності до проведення наукових, теоретичних та експериментальних 

досліджень 

 Адаптивні та комунікативні здатності 

 Здатності до новаторства та інноваційної активності в 

підприємницькій діяльності 

 Управління інформацією 

 Критичне осмислення поведінки і здатності до самокритики 

3 Спеціальні 

(фахові) 
 вміння аналізувати і структурувати проблеми діяльності 

підприємства та знаходити конструктивні рішення на базі спеціальних 

знань з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та інструментів, 

застосування інноваційних підходів; 

 наявність базових знань (наукових понять, теорій і методів), 

необхідних для розуміння систематизації та впровадження принципів 

організації підприємницької, торговельної, біржової діяльності, 

розуміння теоретичних засад, інструментарію і методології дослідження 

проблем формування торгового асортименту, процесу розвитку оптової, 

роздрібної та біржової торгівлі, системного підходу до управління 

діяльністю суб'єктів торгівлі; 

 уміння формувати товарний асортимент, використовувати сучасні 

методи оптимізації господарських зав’язків підприємства оптової та 

роздрібної торгівлі, проводити ідентифікацію товарів, використовувати 



сучасні методи визначення якості та безпечності товарів відповідно 

до вимог чинних нормативних документів, застосовувати та 

інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших спеціальностей галузі 

знань “Управління та адміністрування”; 

 знання обчислювальної техніки і основ програмування, володіння 

навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач спеціальності з 

використанням інформаційних технологій, здатність формувати 

інформаційне середовище, систематизувати та аналізувати 

інформаційний продукт; 

 Уміння використовувати положення законодавчих нормативно-

правових та підзаконних актів, на основі знань діючого трудового, 

адміністративного, господарського та митного законодавства 

забезпечувати сталу торговельно-господарську діяльність суб’єктів 

підприємництва, в т. ч. – підприємств торгівлі та митних підрозділів 

ДФС України; 

 Знання загальних основ технологій виробництва, товарознавства, 

організації та технології продажу товарів і надання послуг, правових 

засад захисту прав споживачів, здатність оцінювати вплив чинників 

зовнішнього середовища, організаційних та технологічних 

особливостей різних галузей економіки та їх впливу на функціонування 

торговельної організації, бізнесову (підприємницьку), комерційну, 

товарознавчу, маркетингову та логістичну діяльність торговельного 

підприємства; 

 уміння працювати з партнерами на зовнішньому, внутрішньому, 

регіональному, локальному ринку, дотримуватися професійної етики, 

здатність розуміти і враховувати соціальні, етичні, історичні аспекти, 

що впливають на формування рішень у сфері підприємництва; 

 здатність аналізувати чинники забезпечення ефективності суб'єктів 

оптової, роздрібної, біржової торгівлі та розробляти пропозиції з 

удосконалення управління їх ресурсним потенціалом та комплексом 

основних, допоміжних і забезпечуючих процесів підприємства 

торгівлі; 

 застосовувати системи опису та кодування товарів, використовуючи 

міжнародні класифікатори відповідно до особливостей класифікації 

товарів в митних цілях, здійснювати ідентифікацію товарів за 

визначеним кодом згідно із УКТЗЕД, за якістю і безпечністю, 

маркуванням з урахуванням вимог національних і міжнародних 

нормативних документів, формування асортименту товарів у 

підприємствах торгівлі, забезпечення ефективності створення 

логістичних формувань, здійснення експертизи та контролю за 

виконанням договорів, угод, контрактів, управління запасами в 

торговельних підприємствах, організації перевезень торговельних 

вантажів;  

  здійснювати експертизу товарів: документальну, якості, кількості, 

комплектності, пакування та маркування відповідно до умов контрактів 

або регламентів, з метою прогнозування динаміки якості товарів на 

основі аналізу закономірностей змін їх споживних властивостей, 

консультувати покупців з питань вибору товарів, спираючись на 

системи інформування споживачів за результатами тестування якості 

та безпечності з метою формування інформаційного банку даних про 

споживні властивості, щодо їх раціонального використання, правил 

користування та догляду 

 розуміння технологій у сферах виробництва, оптової, роздрібної, 

біржової торгівлі, логістики, державної закупівлі; здатність 



передбачати економічні, соціальні і морально-етичні наслідки 

застосування на практиці нових розробок і методики у сфері обігу; 

 здатність до організації, управління, адміністрування в сфері торго-

вельного підприємництва з урахуванням асортименту товару та їх 

збереженості, вміння приймати оперативні рішення у межах 

компетенції для оптимізації та удосконалення процесів управління 

діяльністю підприємств торгівлі, застосовувати на практиці конкретні 

методи і методики управління торговельно-господарською діяльністю 

підприємства торгівлі, менеджменту персоналу, управління 

матеріально-фінансовим станом підприємства та ринкових прийомів 

підтримання рентабельної роботи підприємства; 

 застосовувати категорійний апарат в галузі державної митної справи 

відповідно до рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, 

використовувати засоби митно-тарифного та нетарифного регулювання 

у реалізації митної політики та митної безпеки України, застосовувати 

методи і технічні засоби митного контролю під час митних формаль-

ностей з метою мінімізації ризиків у здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності; підрозділами ДФС України, використовуючи міжнародний 

досвід щодо технологічних схем митних процедур;  

 контролювати відповідність опису товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон 

України відповідно даних у митних деклараціях, розробляти 

методологію формування комерційної, митної і статистичної вартості 

товарів  у митній брокерській діяльності. 

F Програмні результати навчання 

 За результатами навчання випускник спроможний: 

- застосовувати положення законодавчих і нормативно-правових актів для ефективного 

здійснення підприємницької, торговельної і біржової діяльності, оцінювання і оптимізування 

процесів і явища у цих сферах; 

- засновувати і реєструвати суб'єкти підприємництва і торгівлі, вибирати форми 

організації комерційного бізнесу, формувати організаційно-управлінську структуру суб’єкта 

підприємництва, оперативно контролювати дії суб’єкта торговельного підприємництва і його 

забезпеченість ресурсами, здійснювати налагодження зав’язків суб’єкта торговельного 

підприємництва із суб’єктами товарного ринку, обирати і впроваджувати оптимальні 

системи організації матеріальної відповідальності, системи оплати праці та матеріального 

стимулювання працівників суб’єкта підприємницької діяльності у сфері товарного обігу; 

- аналізувати і розробляти тактичні та оперативні плани комерційної діяльності, 

розробляти і обґрунтовувати функціональну (комерційну) стратегію підприємства, 

розробляти плани проведення ділових переговорів з партнерами по бізнесу, представниками 

органів державного управління і влади, засобів масової інформації, аналізувати і планувати 

обсяг оптових закупівлі окремих видів продукції, обґрунтовувати господарські зв'язки з 

партнерами по каналах збуту окремих видів продукції (сировини, матеріалів, засобів 

виробництва, ужиткових товарів тощо); 

- організовувати, здійснювати і оформляти комерційні операції з врахуванням сфери 

діяльності підприємства, досліджувати і вибирати оптимальні канали і форми оптових 

закупівлі товарів, їх оптового та/або роздрібного продажу, оптимальні джерела постачання 

товарів, обґрунтовувати комерційну угоду на постачання та/або оптовий продаж товарів 

стосовно номенклатури асортименту, рівня якості, ціни, термінів постачання та 

документально її оформляти; 

- з врахуванням специфіки окремих видів товарів налагоджувати оптову і/або роздрібну 

торгівлю окремими групами і видами товарів, управляти технологічним процесом в 

магазинах і на складах підприємств оптової та роздрібної торгівлі, управляти процесами 

закупівлі і продажу товарів, торговельним обслуговуванням покупців на підприємствах 

торгівлі, використовувати сучасні методи оптимізації господарських зав’язків підприємства 



оптової та роздрібної торгівлі; 

- оцінювати стан ринку конкретних товарів, аналізувати та оцінювати умови сфери 

споживання конкретних груп товарів, ефективно реалізувати цільові критерії товарної 

асортиментної структури; 

- формувати відповідну до потреб ринку номенклатуру та оптимальну структуру 

торговельного асортименту товарів, аналізувати їх динаміку за ознаками і властивостями, що 

впливають на рівень задоволення потреб і попиту споживачів, кодувати товари для обробки 

інформації; 

- вільно оперувати професійною мовою товарознавства і технологій виробництва 

товарів; ідентифікувати, описувати, кодувати і характеризувати товари з позицій сучасного 

товарознавства; встановлювати чинники ціноутворення і конкурентоспроможності товарів; 

формувати торговельний асортимент товарів; самостійно здійснювати пошук джерел 

інформації про товари, а також накопичувати, аналізувати і кодувати її для комп’ютерної 

обробки; самостійно вдосконалювати набуті знання і навички з товарознавства та еспертизи 

в митній справі та міжнародній торгівлі; 

- визначати, оцінювати та контролювати якість і безпечність різних груп товарів 

встановленим вимогам, контролювати дотримання вимог до зберігання згідно із чинними 

нормативними документами; 

- оцінювати ознаки, властивості і показники якості матеріалів та виробів, що впливають 

на рівень забезпечення вимог споживачів, безпеку, надійність і ефективність споживання; 

- здійснювати професійне оцінювання рівня якості товарів та послуг, використовуючи 

сучасні методи кваліметрії відповідно до стандартів якості, відповідних технічних 

регламентів,  проводити вимірювання фізичних величин та визначати зведені характеристики 

результатів вимірювань; 

-  здійснювати експертизу товарів: документальну, якості, кількості, комплектності, 

пакування та маркування відповідно до умов контрактів або регламентів, з метою 

прогнозування динаміки якості товарів на основі аналізу закономірностей змін їх споживних 

властивостей; 

- консультувати покупців з питань вибору товарів, спираючись на системи інформування 

споживачів за результатами тестування якості та безпечності з метою формування 

інформаційного банку даних про споживні властивості, щодо їх раціонального використання, 

правил користування та догляду; 

- знати класифікацію, номенклатуру асортименту і чинники утворення цін біржових 

товарів на провідних товарних біржах світу, уміти самостійно знаходити джерела інформації 

про біржові товари, накопичувати її, аналізувати та використовувати в професійній 

діяльності із здійснення комерційних операцій на біржах; 

-  застосовувати системи опису та кодування товарів, використовуючи міжнародні 

класифікатори відповідно до особливостей класифікації товарів в митних цілях, здійснювати 

ідентифікацію товарів за визначеним кодом згідно із УКТЗЕД; 

-  контролювати відповідність опису товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України відповідно даних у митних 

деклараціях, розробляти методологію формування комерційної, митної і статистичної 

вартості товарів під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 

-  застосовувати категорійний апарат в галузі державної митної справи відповідно до 

рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, спираючись на досвід митних 

адміністрацій зарубіжних країн, використовувати засоби митно-тарифного та нетарифного 

регулювання у реалізації митної політики та митної безпеки України прогнозуючи ринкові 

ситуації під час митних формальностей з метою мінімізації ризиків у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 

 



 
 


