
 
освітньо-професійної програми  

"ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ" 

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг 

програми 
Одиничний, 90 кредитів ЄКТС за 1 рік 6 місяців 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти та науки України 

Акредитаційна комісія України 

Період акредитації 2018 рік (сертифікат НІ 1485960 від 21.08.17р. до 01.07.2025р.) 

Рівень програми QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Кваліфікація магістр з товарознавства та експертизи в митній справі 

А Ціль програми 

 Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють фундаментальними теоретико-
методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва, 
торгівлі і біржової діяльності та закладів департаменту податкових та митних експертиз; 
вміють їх застосовувати з метою ефективного управління торговельного підприємства та 
у посередницькій митній діяльності. 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Управління та адміністрування 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна програма: загальна освіта в предметній галузі 

товарознавства та експертизи в митній справі 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна. Фундаментальні знання теоретико-
методологічних, науково-методичних та прикладних засад 
економічних процесів та закономірностей функціонування та 
розвитку підприємства, організації торгівлі та біржової 
діяльності; економічного діагностування підприємства, аналізу і 
оцінки використання його потенціалу у досягненні цілей; 
реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту 
і якості товарів; прийняття оперативних рішень в межах своєї 
компетенції щодо збереження якості товарів у процесі 
товароруху; оцінювання якості основних груп товарів у 
ринкових умовах з урахуванням чинної законодавчої бази. 

4 Особливості 

програми 

Програма передбачає надання фундаментальних науково-
методологічних знань з економічних процесів та 
закономірностей функціонування та розвитку торговельного 
підприємства, організації торгівлі та біржової діяльності. 
Програма орієнтована на вирішення конкретних практичних 
завдань пов`язаних із проведенням ідентифікаційної експертизи 
товарів в митних цілях; на поглиблену наукову підготовку 
висококваліфікованих фахівців товарознавців, аналітиків, 
експертів в митній справі та міжнародній торгівлі, які ініціативні 
та здатні до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. 

С Працевлаштування та продовження освіти 



1 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 із стандартизації та сертифікації; 

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; технічний та 

торговельний представник; фахівець з біржової торгівлі; митний 

брокер; агент з митного оформлення; дилер; фахівець із 

біржових операцій; торговельний брокер; начальник лабораторії 

техніко-економічних досліджень; асистент та викладач вищого 

навчального закладу; самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти Навчання на третьому рівні вищої освіти для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтовані лекційні курси; практичні заняття із 

розв’язанням ситуаційних завдань та використанням кейс-

методів; семінари, тренінги, тестування за спеціалізацією, що 

розвивають комунікативні та лідерські навички; групові та 

індивідуальні консультації; самостійна робота; написання 

наукових статей та науково-дослідних робіт; використанням 

дистанційних курсів; переддипломна практика. 

2 Система оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, презентація 

індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль 

– екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного 

контролю. Атестація за спеціальністю – підготовка та захист 

дипломної роботи. 

 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна 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 

2 Загальні Здатність до проведення наукових, теоретичних та експериментальних 

досліджень на відповідному рівні. 

Здатність спілкуватися професійною іноземною мовою.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та 

самокритичним. 

Здатність до системного мислення, новаторства, інноваційної активності 

в сфері професійної діяльності. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність та адаптивність). 



Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення. 

Здатність до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, 

самостійного опанування нових знань, критичне осмислення поведінки і 

здатності до самокритики. 

3 Спеціальні 

(фахові) 

Здатність аналізувати і структурувати проблемні області в діяльності 

підприємства, здійснювати аналіз стану та проблем реалізації стратегії 

та завдань торговельного підприємства, аналізувати чинники 

забезпечення ефективності суб'єктів торгівлі. 

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. 

Здатність оцінювати та ідентифікувати вироби, забезпечувати їх 

якість, використовуючи сучасні методи визначення їх якості та 

безпечності товарів відповідно до вимог нормативних доку-ментів, 

здійснювати стандартні процедури з їх експертизи та сертифікації, 

здійснювати стратегічне та оперативне планування і прогнозування 

діяльності торговельного підприємства та ринкових процесів. 

Вміння використовувати положення законодавчих та норма-тивно-

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 

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.  

Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на ринку 

асортимент товарів, їх споживні властивості, перелік послуг, 

виробників та ступінь забезпечення прав споживачів у їх діяльності 

Здатність забезпечувати  якість сировини і виробів та уміння 

застосовувати сучасні експериментальні методи оцінки якості у 

лабораторних умовах та умовах виробництва. Здатність обґрун-

товувати та обирати критерії оцінки якості проектних робіт 

Здатність здійснювати зовнішньоторговельні операції відповідно до 

міжнародних угод, законодавчих та нормативно-правових актів, що 

діють в системі міжнародного технічного регулювання 
 

  



 

 


