
 

 

 



 

 

 



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”. 

За розробку та впровадження освітньо-професійної програми відповідає 

проектна група у складі: 

  

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

експертизи в митній справі – керівник проектної групи (гарант освітньої 

програми); 

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

експертизи в митній справі – член проектної групи;  

3. Шестопал Галина Сергіївна – к.с-г.н., доц., доцент кафедри товарознавства 

та експертизи в митній справі – член проектної групи. 

 Рецензенти освітньо-професійної програми:  

1. Герц Олександр Йосифович заступник начальника управління 

сертифікації та експертиз Львівської торгово-промислової палати, м. Львів; 

2. Заяць Роман Ярославович – директор Львівського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України, д.ю.н., доцент, Заслужений 

юрист України, академік Української академії наук,  м. Львів.   

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю  076 “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, розглянутого і 

схваленого на засіданні підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та 

права Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 21.11.2018 р., 

протокол № 6.  

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. 

 

 

 

 

 



1. ПРОФІЛЬ 

 освітньо-професійної програми  

"ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ" 

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

другий (магістерський) рівень вищої освіти ПРОФІЛЬ 

  

1  Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет,  

факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування, 

кафедра товарознавства та експертизи в митній справі 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти - Магістр 

Кваліфікація - магістр підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

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 Акредитована до 01.07.2024 р. 

Період акредитації – Сертифікат УП № 14008244 від 08.01.2019  

Цикл/рівень НРК України  8 рівень; FQ-EНEA  другий цикл;  

EQF-LLL  7 рівень 

Передумови Ступінь вищої освіти «бакалавр»; освітньо-кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст»; зовнішнє незалежне тестування з іноземної мови та 

вступне випробування за фахом. 

Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-

професійну програму магістра. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

до наступного планового оновлення 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-

magistra / 

2  Мета освітньої програми 

Забезпечити компетентісно-орієнтовану підготовку 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 торговельним підприємством. 

3  Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність)  

07  Управління та адміністрування 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма магістра. 

 Спрямована на методологію та фундаментальні засади науки та 

практики, а також  на результати сучасних наукових досліджень, 

професійних досягнень у галузі підприємницької, торговельної, 

митної діяльності, здійснювати апробацію та практичне 

впровадження набутих знань у процесі подальшого 

http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-magistra_
http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-magistra_


працевлаштування та навчання 

Основний фокус 

освітньої програми  

Підготовка висококваліфікованих фахівців до організаційно-

управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в 

галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Приймати 

відповідні аналітичні та управлінські рішення у даній сфері або у 

процесі навчання, проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, 

товарознавство, експертиза, митна справа 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкти вивчення: діяльність суб'єктів господарювання 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з 

виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з метою 

забезпечення їх ефективного управління і розвитку.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати  

складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає  

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

 невизначених умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні, 

науково-методичні і прикладні засади підприємницької, 

 торговельної та біржової діяльності, які забезпечують прийняття 

обґрунтованих професійних рішень.  

Методи, методики та технології: система інноваційних  

методів, професійних методик та технологій управління.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні 

 системи, прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети 

прикладних програм, програмні продукти тощо). 
 

 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. Інструментарій та 

обладнання:спеціалізовані аудиторії та лабораторії, технічне 

обладнання та оснащення для обробки інформації ;наявність 

широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість 

кожному здобувачеві вищої освіти  сформувати власну траєкторію 

навчання; участь здобувачів у виконанні кафедральних тем, 

наукових проектів; можливість брати участь у програмах 

академічної мобільності 
 

4  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 



Придатність до 

працевлаштування  

Випускники є придатними для працевлаштування на 

підприємствах, в організаціях, установах та закладах, що 

функціонують у сфері підприємницької діяльності, оптової та 

роздрібної торгівлі, закладах освіти на посадах (за чинним 

Класифікатором професій України ДК 003:2010):  
 - 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; 
-  товарознавець;  
- директор лабораторії;  
- начальник відділу сертифікації та експертиз; 
-  начальник дослідної лабораторії;  
- фахівець з експертизи у митній справі;  
- інженер-експерт із забезпечення та визначення якості;  
- державний інспектор з ринкового нагляду; 
- інспектор з контролю якості продукції; 
-  інспектор державний з якості товарів та торгівлі;  
- інспектор державний із закупівлі та якості с/г продуктів;  
- експерт із зовнішньоекономічних питань;  
- брокер;  
- фахівець із біржових операцій;  
- агент з митного оформлення; 
- асистент та викладач вищого навчального закладу 
Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання 

Можливість навчання за програмою: 9 рівня НРК України, 

третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL для здобуття 

ступеня доктор філософії PhD 

5  Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання - проблемно-орієнтований. Лекційні 
курси поєднуються з практичними заняттями, із розв’язанням 
ситуаційних завдань та використанням кейс-методів; проводяться 
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; 
самопідготовка у бібліотеці та мережі Інтернет; участь у наукових 
дискусіях; педагогічна практика. Проходження практики на 
підприємствах та установах.  

Оцінювання Тестування знань, виконання завдань у 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.  

 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 адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професій-

них груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК 6. Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів. Вміння виявляти, 

ставити, вирішувати проблеми та приймати обгрунтовані рішення 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

спеціальності (СК) 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  
СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг 
в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності  
СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 
господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 
діяльності.  
СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 
управлінських рішень у професійній діяльності.  
СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів 
в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності 
СК 6. Здатність проводити експертні дослідження товарів щодо 
виявлення фальсифікації  
СК 7. Здатність використовувати знання з методів та критеріїв 
ідентифікації з метою запобігання контрабанді і митним 
правопорушенням та мінімізації ризиків у митній справі  
СК 8. Здатність до аналізу нормативно-правового забезпечення 
експертної митної діяльності в Україні та розроблення заходів 
щодо його вдосконалення з врахуванням сучасного міжнародного 
досвіду. 
СК 9. Здатність здійснювати зовнішньоторговельні операції 
відповідно до міжнародних угод, законодавчих та нормативно-
правових актів, що діють в системі міжнародного технічного 
регулювання 
СК 10. Вміння застосовувати правові і методологічні принципи 
здійснення митних процедур під час зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств, використовуючи міжнародний досвід 
механізмів та методів регулювання, застосовувати технічні засоби 
і методи митного контролю в системі оперативних завдань 
митних органів та під час здійснення експертних досліджень в 
галузі митної справи. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 

виникають в професійній діяльності.  

ПРН2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та 

розробляти заходи щодо їх вирішення.  

ПРН3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати 



інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.  

ПРН4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних 

професійних груп.  

ПРН5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати 

поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.  

ПРН6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних 

робіт і визначати їх ефективність.  

ПРН7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у 

сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 

ПРН8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки 

для прийняття управлінських рішень. 

ПРН9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової 

діяльності.  

ПРН10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та 

ризиків.  

ПРН11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур. 

ПРН12. Вміти формувати комплексний підхід до вжиття контрольних заходів у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності та застосування сучасного інструментарію здійснення 

експертної діяльності в митній галузі, що є основою для реалізації ефективної митної 

політики відповідно до міжнародних стандартів. 

ПРН13. Вміти прогнозувати та виявляти небезпечні товарні позиції щодо можливих 

порушень у митному оподаткуванні, досліджувати існуючі класифікаційні ознаки видів 

ризику, використовуючи засоби діагностики, профілактики та ідентифікації митної 

експертної діяльності. 

ПРН14. Вміти прогнозувати та виявляти небезпечні товарні позиції щодо можливих 

порушень у митному оподаткуванні, досліджувати існуючі класифікаційні ознаки видів 

ризику, використовуючи засоби діагностики, профілактики та ідентифікації митної 

експертної діяльності. 

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 

товарознавства та експертизи в митній справі, 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, управлін-

ської, інноваційної або практичної роботи). 

Усі науково-педагогічні працівники виконують не менше чотирьох 

умов, передбачених у пункті 30 Ліцензійних умов. 

Наявні випускові кафедри із спеціальної підготовки, які очолюють 



фахівці відповідної спеціальності – д.т.н., проф. Ємченко І.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. Для проведення аудиторних занять з освітніх 
компонент Програми, які формують спеціальні (фахові) 
компетентності, використовуються спеціалізовані лабораторії 
(мікробіології, м’ясних і рибних товарів, фрукто-овочевих та 
смакових товарів, зерно- борошняних і кондитерських товарів, 
фізико-механічних досліджень, технічних засобів митного 
контролю).  

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. 
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  робіт, дипломних 
робіт; 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 закладах вищої освіти-партнерах: 

Київському торговельно-економічному університеті, Луцькому 



національному технічному університеті, Львівському інституті 

економіки і туризму та інших. 

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. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Довузівська підготовка іноземних громадян. 
Україномовні програми за всіма спеціальностями для іноземних 
громадян після довузівської підготовки та відповідно до Правил 
прийому у Львівський торговельно-економічний університет 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 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. Стратегія та інструментарій біржової торгівлі 4 екзамен 

ОК 2. Соціальна відповідальність 4 залік 

ОК 3. Методика викладання 4 залік 

Всього 12  

1. 2. Дисципліни, які формують професійні компетентності  

ОК 4. 
Організація та управління  інноваційними 

бізнес-процесами 
4 екзамен 

ОК 5. 
Експертиза в митній справі та міжнародній 

торгівлі 
4 екзамен 

ОК 6. 
Сучасні способи зберігання і транспортування 

харчових продуктів та продовольчої сировини 
4 екзамен 

ОК 7. 
Управління якістю та безпечністю харчових 

продуктів 
5 екзамен 

ОК 8. 
Боротьба з контрабандою та порушеннями 

митних правил 
4 екзамен 

ОК 9. 
Безпечність та фальсифікація непродовольчих 

товарів 
4 екзамен 

Всього 25  



 

1. 3. Практична підготовка 

ОК10 Практика 14 захист 

ОК11 Педагогічна практика 3  

1.4. Атестація 

ОК12 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 12 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 

2. Вибіркові компоненти ОП   

Перший семестр - студент обирає дві дисципліни (8кредитів) 

ВК1.1 Ділова іноземна мова    4 залік 

ВК1.2. Інноваційний розвиток підприємства 4 залік 

ВК1.3. Глобальна економіка   4 залік 

ВК1.4. Методологія наукових досліджень 4 залік 

ВК1.5. Митне регулювання ЗЕД 4 залік 

ВК1.6. Креативний менеджмент 4 залік 

ВК1.7. Міжнародна логістика    4 залік 

ВК1.8. 
Теорія та практика торговельного 

обслуговування 
4 залік 

ВК1.9. Інтелектуальна власність   4 залік 

Другий семестр - студент обирає дві дисципліни (8 кредитів) 

ВК2.1. 
Інноваційне підприємництво та управління 

стартаппроєктами 
4 залік 

ВК2.2. Товари світового рівня якості 4 залік 

ВК2.3. Інноваційна техніка для побуту 4 залік 

ВК2.4. 
Організація, проектування та управління 

логістичними системами 
4 залік 

ВК2.5. Фінансовий аналіз 4 залік 

ВК2.6. Міжнародне технічне регулювання 4 залік 

ВК2.7. Управління потенціалом підприємства 4 залік 

Третій семестр - студент обирає дві дисципліни (8 кредитів) 

ВК3.1 Корпоративне управління 4 залік 

ВК3.2. Ідентифікація непродовольчих товарів 4 залік 

ВК3.3. 
Товарознавство харчових продуктів 

функціонального призначення 
4 залік 

ВК3.4. Фінансово-економічна безпека підприємства 4 залік 

ВК3.5. 
Проблеми відповідальності у сфері 

господарювання 
4 залік 

ВК3.6. Управління персоналом 4 залік 

ВК3.7. Психологія управління та конфліктологія 4 залік 

ВК3.8. Економічна дипломатія 4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 



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

біржова діяльність» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 семестр 

 

1 семестр 

 

 
ОК 3. Методика викладання 

 

ОК 4. Організація та управління  
інноваційними бізнес-процесами 

ОК 5. Експертиза в митній справі 
та міжнародній торгівлі 

ОК 6. Сучасні способи зберігання і 
транспортування харчових  
продуктів та продовольчої 
сировини 

Вибіркова дисципліна  1  

ОК1. Ділова іноземна мова 

 

 

Вибіркова дисципліна 2 

ОК 2. Соціальна відповідальність 

ОК9. Безпечність та фальсифікація 

непродовольчих товарів 

ОК 7. Управління якістю та 
безпечністю харчових продуктів 

ОК 8.  Боротьба з контрабандою та 
порушеннями митних правил 

Вибіркова дисципліна 3 

Вибіркова дисципліна 4 

Вибіркова дисципліна 5 

Вибіркова дисципліна 6 

ОК 10. Практика 

ОК12. Підготовка та захист кваліфікаційної роботи  

3 семестр 

 

ОК 1. Стратегія та інструментарій 
біржової торгівлі 

ОК 11. Педагогічна практика 



 

3. Форма державної атестації здобувачів вищої освіти 

 
           Атестація випускників освітньо-професійної програми "Товарознавство та 

експертиза в митній справі" за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи і 

завершується видачою документу встановленого зразка  про присудження ступеня 

магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

          Кваліфікаційна робота повинна свідчити про оволодіння магістром з 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності системи загальнонаукових, 

спеціальних та професійних методик дослідження, володіння відповідними 

компетентностями, необхідними для розробки і прийняття рішень, спрямованих на 

забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності. 

          Кваліфікаційна робота кожного здобувача вищої освіти повинна пройти 

перевірку на плагіат та незалежне експертне оцінювання (рецензування) фахівцями 

з підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності. 

          Атестація здобувачів здійснюється екзаменаційною комісією, робота якої 

регулюється Положенням про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії . 

         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 ОК10 ОК11 ОК12 

ІК + + + + + + + + + + + + 

ЗК 1 +  + +  +  +  + + + 

ЗК 2 +  + + + + + + +  + + 

ЗК 3  + + +  +     + + 

ЗК 4 + +  + + +  + + + + + 

ЗК 5  + + + + + +   +  + 

ЗК 6 +  + + +  + +   +  

СК 1 + +  +       +  

СК 2 +     + + + + +  + 

СК 3 + + + +   +   +   

СК 4  + + + + + + +  + +  

СК 5 +  + + +      + + 

СК 6     +   + + +  + 

СК 7     + + + +  +  + 

СК 8  +  + +   +    + 

СК 9 + +  + + +  +  +  + 

СК 10  +  + +   +    + 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам  

освітньо-професійної програми 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК10 ОК11 ОК12 

ПРН 1   + + + +  +   + + 

ПРН 2 +   + + + + + + +  + 

ПРН 3  + + +       +  

ПРН 4  + + +      +   

ПРН 5 + +  +   +   + + + 

ПРН 6   + + + + + + +    

ПРН 7 + +  +       +  

ПРН 8 +   + + + + + + +  + 

ПРН 9 + + + +  + +   + +  

ПРН10 + + + + + + + + + + + + 

ПРН 11 +   + + + +    + + 

ПРН 12  +  + +   +    + 

ПРН 13  +  + +   + + +  + 

ПРН 14 + + +  + +  + + +  + 

   

    



 

 



 

 


