
 



 



 

Передмова 
 

Освітньо-професійна програма “Товарознавство та експертиза в митній 

справі” є нормативним документом, який регламентує нормативні, 

компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні 

вимоги у підготовці магістрів у галузі 07 “Управління та адміністрування” 

спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

Освітньо-професійна програма “Товарознавство та експертиза в митній 

справі” заснована на компетентністному підході підготовки магістра у галузі 

07 “Управління та адміністрування” спеціальності 076 “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність”. 

Освітньо-професійна програма “Товарознавство та експертиза в митній 

справі”  розроблена робочою групою кафедр митного та технічного 

регулювання, товарознавства та технології непродовольчих товарів, 

товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів у складі: 

  

1. Ємченко І.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри митного  та 

технічного регулювання – гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи; 

2. Доманцевич Н. І. – д.т.н., проф., професор  кафедри товарознавства 

та технології непродовольчих товарів – член робочої (проектної) 

групи; 

3. Шестопал Г. С. – к.с-г.н., доц., доцент кафедри митного  та 

технічного регулювання – член робочої (проектної) групи.  

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістер-

ського) рівня вищої освіти за спеціальністю  076 “Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність” розроблена відповідно до Закону України “Про вищу 

освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2011 р. “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” від 

30.12.2015 р. № 1187, “Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти” від 20.12.2015 р., “Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” від 

23.03.2016 р. № 261. 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у 

освітньо-професійну програму регулюється “Положенням про організацію 

освітнього процесу у Львівському торговельно-економічному університеті”. 

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-

методичною радою та затверджена Вченою радою Львівського торговельно-

економічного університету.  

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Львівського 

торговельно-економічного університету. 

 

 



ПРОФІЛЬ 

 освітньо-професійної програми  

"ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ" 

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

1  Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет,  

факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування, 

кафедри митного та технічного регулювання, товарознавства та 

технології непродовольчих товарів, товарознавства, технологій і 

управління якістю харчових продуктів  

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

ОС “Магістр” 

магістр з товарознавства та експертизи в митній справі 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма “Товарознавство та експертиза в 

митній справі” 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 6 місяців 

Наявність акредитації Назва організації – Акредитаційна комісія України 

Країна – Україна 

Період акредитації – 2018-2019н.р. 

Цикл/рівень НРК України  7 рівень; QF-EHEA  другий цикл;  

EQF-LLL  7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Вступні іспити з фаху та іноземної мови. 

Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-

професійну програму магістра. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2017-2019 рр. 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Os

vita /OPP_Magistr/2017_MAG-tovaroznavstvo.pdf 

2  Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють фундаментальними теоретико-

методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління 

торговельного підприємства. 

3  Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність)  

07  Управління та адміністрування 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Підготовка висококваліфікованих фахівців до організаційно-

управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, 

товарознавство, експертиза, митна справа 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita%20/OPP_
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Osvita%20/OPP_


 Особливості програми Програма передбачає надання фундаментальних знань щодо 

механізмів функціонування та розвитку торговельного 

підприємства, організації торгівлі та біржової діяльності; 

реалізації товарознавчо-експертних завдань щодо визначення 

якості та безпечності товарів та прийняття оперативних рішень 

щодо їх збереження у процесі товароруху. 

Програма орієнтована на вирішення конкретних практичних 

завдань, пов`язаних із проведенням ідентифікаційної 

експертизи товарів в митних цілях; гармонізацією митних 

процедур до міжнародних стандартів; на поглиблену наукову 

підготовку висококваліфікованих фахівців товарознавців, 

аналітиків, експертів в митній справі та міжнародній торгівлі, 

які є ініціативними та здатні до швидкої адаптації у сучасному 

конкурентному бізнес-середовищі.  
 

4  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Керівник підприємств роздрібної та оптової торгівлі; керівник 

структурних підрозділів підприємств, установ та організацій; 

директор малого підприємства (за видами економічної 

діяльності); посадова особа громадської організації із захисту 

прав споживачів; керівник  виробничих  підрозділів в оптовій та 

роздрібній торгівлі; керівник  відділу асортименту та якості 

товарів у підприємствах торгівлі; фахівець із якості продукції; 

інженер-товарознавець; товарознавець-консультант; директор 

лабораторії; начальник відділу стандартизації; начальник 

дослідної лабораторії; фахівець з експертизи у митній справі; 

інженер-експерт із забезпечення та визначення якості; інспектор 

з контролю якості продукції; інспектор державний з якості 

товарів та торгівлі; інспектор із закупівлі та якості продуктів; 

експерт із зовнішньоекономічних питань; фахівець з біржової 

торгівлі; митний брокер; фахівець із біржових операцій; агент з 

митного оформлення; асистент та викладач вищого навчального 

закладу; самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання 
Можливість навчання за програмою: 8 рівня НРК України, 

третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

5  Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтовані лекційні курси; практичні заняття із 
розв’язанням ситуаційних завдань та використанням кейс-
методів; семінари, тренінги, тестування, що розвивають 
комунікативні та лідерські навички; групові та індивідуальні 
консультації; самостійна робота як особистісно-орієнтована 
педагогічна взаємодія суб’єктів навчання з метою написання 
наукових статей та науково-дослідних робіт; застосування 
дистанційних курсів; участь у наукових дискусіях; практична 
підготовка, переддипломна практика.  

Оцінювання Тестування знань, виконання завдань в дистанційних курсах,  

наукові презентації, контрольні індивідуальні роботи, звіти про 

практику. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з 

урахуванням накопичених балів поточного контролю, державна 

атестація у вигляді захисту кваліфікаційної роботи. Оцінювання 

навчальних досягнень студентів здійснюється за національною 

шкалою(відмінно, добре,задовільно, незадовільно), 100-бальною 

шкалою. 



6  Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК-Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог – 

удосконалення, розширення та поглиблення проектно-

професійних компетентностей з товарознавства та експертизи в 

митній справі 

Загальні 

компетентності 

(ЗК)  

ЗК 1. Здатність до проведення наукових, теоретичних та 

експериментальних досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися професійною іноземною мовою.  

ЗК 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути 

критичним та самокритичним. 

ЗК 4. Здатність до системного мислення, новаторства, 

інноваційної активності в сфері професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність та 

адаптивність). 

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність до реалізації особистісного потенціалу і 

саморозвитку, самостійного опанування нових знань, критичне 

осмислення поведінки і здатності до самокритики. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність аналізувати і структурувати проблемні області в 

діяльності підприємства, здійснювати аналіз стану та проблем 

реалізації стратегії та завдань підприємства, аналізувати 

чинники забезпечення ефективності суб'єктів торгівлі. 

ФК 2. Здатність раціонально розподіляти повноваження та 

компетенції у організаційній структурі управління 

підприємством, вміння приймати управлінські рішення у межах 

компетенції для оптимізації та удосконалення процесів 

управління діяльністю підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі, реалізовувати на практиці конкретні методи і методики 

управління торговельно-господарською діяльністю підприємства 

торгівлі, впроваджувати інструментарій реінжинірингу 

організації бізнес-процесів підприємств торгівлі. 

ФК 3. Здатність оцінювати та ідентифікувати вироби, 

забезпечувати їх якість, використовуючи сучасні методи 

визначення їх якості та безпечності товарів відповідно до вимог 

нормативних документів, здійснювати стандартні процедури з їх 

експертизи та сертифікації, здійснювати стратегічне та 

оперативне планування і прогнозування діяльності 

торговельного підприємства та ринкових процесів. 

ФК 4. Вміння використовувати положення законодавчих та 

нормативно-правових актів, на основі знання чинного 

господарського законодавства забезпечувати сталу торговельно-

господарську діяльність підприємств торгівлі, розробляти 

проекти управлінських рішень та нормативно-правових 

документів для подання їх в органи влади та самоврядування з 

подальшою імплементацією в практику торгівлі 

ФК 5. Здатність визначати оптимальну структуру асортименту 

товарів для конкретного торговельного підприємства, 

використовувати знання й фактичні навички щодо техніко-



економічного обґрунтування вибору сировини, устаткування 

технологічних об'єктів та оптимізації їх функціонування, 

експлуатації та контролю  якості.  

ФК 6. Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на 

ринку асортимент товарів, їх споживні властивості, перелік 

послуг, виробників та ступінь забезпечення прав споживачів у їх 

діяльності 

ФК 7. Здатність забезпечувати  якість сировини і виробів та 

уміння застосовувати сучасні експериментальні методи оцінки 

якості у лабораторних умовах та умовах виробництва. Здатність 

обґрунтовувати та обирати критерії оцінки якості проектних 

робіт 

 ФК 8. Здатність здійснювати зовнішньоторговельні операції 

відповідно до міжнародних угод, законодавчих та нормативно-

правових актів, що діють в системі міжнародного технічного 

регулювання 

ФК 9. Вміння застосовувати правові і методологічні принципи 

здійснення митних процедур під час зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, використовуючи міжнародний досвід 

механізмів та методів регулювання, використовувати технічні 

засоби і методи митного контролю в системі оперативних 

завдань митних органів та під час здійснення експертних 

досліджень в галузі державної митної справи. 

ФК10. Вміння визначати номенклатуру показників якості і 

безпечності, які використовуються під час здійснення судово-

товарознавчої експертизи. 

7 - Програмні результати навчання 

ПРН 1. Володіти фундаментальними знаннями економічних процесів та закономірностей 

функціонування та розвитку підприємства, організації торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 2. Вміти проводити науково-методологічні дослідження діяльності підприємства, аналіз 

та оцінку використання його потенціалу в досягненні цілей. 

ПРН 3. Вміти приймати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційного 

портфеля підприємства. 

ПРН 4. Вміти проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємства в умовах 

ризику та невизначеності. 

ПРН 5. Володіти методологією прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у 

сферах виробництва та надання послуг. 

ПРН 6. Уміти розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення 

конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства. 

ПРН 7. Володіти професійними навичками реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо 

асортименту і якості товарів. 

ПРН 8. Вміти приймати тактичні і стратегічні рішення в межах своєї компетенції. 

ПРН 9. Вміти оцінювати якість основних груп товарів у ринкових умовах з урахуванням чинної 

законодавчої бази, створювати або вдосконалювати послуги з метою захисту інтересів 

споживачів. 

ПРН 10. Вміти визначати якість товарів на різних етапах товароруху із застосуванням 

органолептичних та інструментальних методів дослідження. 

ПРН 11. Вміти прогнозувати динаміку якості товарів упродовж товароруху на основі аналізу 

закономірностей змін споживних властивостей та безпечності товарів. 

ПРН 12. Володіти системою професійних навичок здійснювати експертні дослідження 

товарів, використовуючи арсенал сучасних методів, засобів, методик та інструментарію. 

ПРН 13. Вміти прогнозувати та виявляти небезпечні товарні позиції щодо можливих 



порушень у митному оподаткуванні, використовуючи засоби діагностики, профілактики та 

ідентифікації митної експертної діяльності. 

ПРН 14. Вміти прогнозувати та проводити дослідження існуючих класифікаційних ознак 

видів ризику в державній митній справі з метою їх мінімізації під час митного оформлення та 

на шляху товаропросування. 

ПРН 15. Уміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і 

стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду з економіки 

підприємства, організації торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 16. Уміти організовувати колективну працю з досягнення цілей підприємства. 

ПРН 17. Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для 

проведення науково-дослідних досліджень. 

 

8  Ресурсне забезпечення програми 

Кадрове 

забезпечення 

Наявна проектна група відповідальна за підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність”, до складу якої входять 2 доктори наук, 

професори, 1 кандидат наук,  доцент, усі вони є штатними 

працівниками Львівського торговельно-економічного університету. 

Гарант освітньої програми: Ємченко І.В.  завідувач кафедри 

митного та технічного регулювання, д.т.н., професор. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

Проведення лекцій здійснюють науково-педагогічні працівники 

відповідної спеціальності, з яких частка штатних відповідає 

нормативу, в т.ч. докторів наук, професорів. 

Проведення лекцій з фахових дисциплін здійснюють визнані 

професіонали з досвідом роботи за фахом (дослідницької, 

управлінської, інноваційної або практичної роботи). 

Усі науково-педагогічні працівники виконують не менше трьох 

умов, зазначених у пункті 5 приміток до Додатку 12 Ліцензійних 

умов. 

Наявні випускові кафедри із спеціальної підготовки, які очолюють 

фахівці відповідної спеціальності – д.т.н., проф. Ємченко І.В., 

д.т.н., проф. Пелик Л.В., д.т.н., проф. Сирохман І.В. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 

Наявні трудові договори, укладені з усіма науково-педагогічними 

працівниками та накази про їх прийняття на роботу тощо. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

ЛТЕУ має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуса, 3 

студентські гуртожитки, які є власністю університету. 

Проведення навчальних занять та контрольних заходів забезпечене 

відповідними приміщеннями, площа яких перевищує встановлені 

вимоги. Більше третини навчальних аудиторій забезпечено 

мультимедійним обладнанням для одночасного використання. 

В університеті наявні спеціалізовані лабораторії; бібліотека 

(наукова та електронна) у т.ч. читальні зали з сучасною 

навчальною літературою, науковими, довідковими та іншими 

виданнями; 2 їдальні власного комбінату громадського харчування; 

актовий зал; спортивний комплекс; спортивний майданчик; 

медичний пункт; власне видавництво; спортивно-оздоровчий табір 



“Латориця”. 

Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Бібліотека ЛТЕУ забезпечена фаховими періодичними виданнями 

відповідного профілю, в т.ч. у електронному вигляді. Наявний 

доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 

мовою. 

Наявний офіційний веб-сайт ЛТЕУ: http://www.lute.lviv.ua, на 

якому розміщена основна інформація про освітню, освітньо-

наукову, видавничу діяльність університету, структуру, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні 

підрозділи та їх склад, правила прийому, контактна інформація та. 

Наявні необмежений доступ до мережі Інтернет; точки 

бездротового доступу до мережі Інтернет; навчальне середовище 

Moodle; інтернет-зв’язок; електронний ресурс, який містить 

навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, в т.ч. у 

системі дистанційного навчання, який відповідає встановленим 

вимогам; технічні засоби навчання. 

В університеті наявні: навчальні плани і робочі навчальні плани; 

графіки навчального процесу; робочі навчальні програми 

дисциплін; належне навчально-методичне забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану; дидактичні матеріали 

для самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисциплін; 

програми практичної підготовки і робочі програми практик; 

методичні вказівки для виконання курсових проектів (робіт), 

дипломних робіт (проектів); критерії оцінювання рівня підготовки; 

пакети комплексних контрольних робіт; підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій тощо згідно з переліком 

рекомендованої літератури з кожної навчальної дисципліни, 

кількість яких відповідає встановленим вимогам; методичні 

матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9  Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах-партнерах. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Лодзьким 

університетом (Республіка Польща); 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Вроцлавським 

економічним університетом (Республіка Польща); 

Угода з Вроцлавським економічним університетом (Республіка 

Польща) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Пардубіце (Чеська Республіка) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Дебрецена (Угорщина) в рамках програми 

Erasmus+; 

Угода з університетом  Варни (Республіка Болгарія) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з університетом прикладних соціальних наук  Клайпеди  

(Литовська Республіка) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з Західним університетом  Тімішоари (Румунія) в рамках 

програми Erasmus+. 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

Довузівська Довузівська підготовка іноземних громадян. 



підготовка 

іноземних громадян 

Україномовні програми за всіма спеціальностями для іноземних 

громадян. 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

1. 1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ОК 1. Ділова іноземна мова 4 залік 

ОК 2. Соціальна відповідальність 4 залік 

ОК 3. Інтелектуальна власність 4 залік 

Всього 12  

1. 2. Дисципліни, які формують професійні компетенції   

ОК 4. 
Організація та управління  інноваційними 

бізнес-процесами 

5 
екзамен 

ОК 5. Управління якістю 4 екзамен 

ОК 6. Товари світового рівня якості 4 екзамен 

ОК 7. Судова товарознавча експертиза 3 екзамен 

ОК 8. Міжнародне технічне регулювання 4 залік 

ОК 9. 
Експертиза в митній справі та міжнародній 

торгівлі 

4 
екзамен 

Практика 18  

Виконання та захист дипломних робіт 13  

Всього 55  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 67 

    

2. Вибіркові компоненти ОП   

2.1. Дисципліни, які формують загальні компетенції 

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1. Біржова діяльність    
4 залік 

ВБ 1.2. Інноваційний розвиток підприємства 

Всього 4  

2.2. Дисципліни, які формують професійні компетенції 

Вибірковий блок  2 

ВБ 2.1. Митне регулювання ЗЕД 
4 екзамен 

ВБ 2.2. Методи і технічні засоби митного контролю 

Вибірковий блок  3 

ВБ 3.1. Методологія безпечності товарів   

3,5 залік 
ВБ 3.2. 

Якість та безпечність харчових продуктів 

традицйних та інноваційних технологій 

Вибірковий блок 4 

ВБ 4.1. 
Товарознавство харчових продуктів 

функціонального призначення   4 екзамен 

ВБ 4.2. Сучасні досягнення харчової науки 

Вибірковий блок  5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВБ 5.1. 
Безпечність та контроль якості 

непродовольчих товарів    
4 залік 

ВБ 5.2. Товарна інформація 

Вибірковий блок  6 

ВБ 6.1. Системи торговельного обслуговування  

3,5 екзамен 
ВБ 6.2. 

Організація, проектування та управління 

логістичними системами 

Всього 19  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 1 семестр 

ОК 1. Ділова іноземна мова 

ОК 3. Інтелектуальна власність 

ОК 2. Соціальна 

відповідальність 

Виконання дипломної роботи Виконання дипломної роботи 

Виконання дипломної роботи 

Практика 

Захист дипломної 

роботи 

Практика 

ВБ 2.1. Митне регулювання ЗЕД 

ВБ 2.2. Методи і технічні засоби 

митного контролю 

ВБ 6.1. Системи торговельного 

обслуговування 

ВБ 6.2. Організація, 

проектування та управління 

логістичними системами 

ОК 5. Управління якістю 

ОК 6. Товари світового рівня 

якості 

ОК 7. Судово-товарознавча 

експертиза 

ОК 8. Міжнародне технічне 

регулювання 

ОК 9. Експертиза в митній 

справі та міжнародній торгівлі 

Практика 

ОК 4. Організація та управління 

інноваційними бізнес-

процесами 

ВБ 1.1. Біржова діяльність 

ВБ 1.2. Інноваційний розвиток 

підприємства 

ВБ 4.1. Товарознавство 

харчових продуктів 

функціонального призначення 

ВБ 4.2. Сучасні досягнення 

харчової науки 

ВБ 5.1. Безпечність та контроль 

якості непродовольчих товарів 

ВБ 5.2. Товарна інформація 

ВБ 3.1. Методологія безпечності 

товарів 

ВБ 3.2. Якість та безпечність 

харчових продуктів традиційних 

та інноваційних технологій 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” проводиться у формі 

захисту кваліфікаційної дипломної роботи та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації магістр з товарознавства та експертизи в митній 

справі. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7 

ЗК 1 +  +  + + + + + +  + + +  + 

ЗК 2 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3 + +   +  + + + + + + + + + + 

ЗК 4   +   +   + + +   + +  

ЗК 5 + +  + +    + +    +  + 

ЗК 6 + + + +  + +  + + + +  + + + 

ЗК 7   + +  + +  + +  +  + + + 

ФК 1 + +     +   +  +  +  + 

ФК 2 + +  + + + + +  +  + + + + + 

ФК 3 + +  + + + + +  + + + + + + + 

ФК 4 + +  + + + + +  +  + +   + 

ФК 5 +  + + + + +   + +  + + + + 

ФК 6 + + + + + + + +  + + + + + + + 

ФК 7 + + + + + + + +  +  + + + + + 

ФК 8 + +   + +   + + +   + + + 

ФК 9         +  +      

ФК 10         +        

 

 

 

 



 

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-

професійної програми 

   

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 

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       +  +       

                   

               

                

 


