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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Товарознавство в митній справі» 

освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня професійна програма (ОПП) «Товарознавство в митній справі» 
спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі управління та 
адміністрування, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» на рівні вимог сучасного ринку.

Освітньо-професійна програма «Товарознавство в митній справі» розроблена 
співробітниками коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту 
після консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили 
потребу в підготовці фахівців даної спеціальності.

Програмні компетентності фахівця сформовані в ОПП як комбінація знань, 
умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей і визначають здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність. 
Компетентності розподілені на загальні та фахові, які найбільш відповідні для 
запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний характер і 
можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, 
перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» і покликані сприяти забезпеченню відповідності 
програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців

Навчальний план підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної 
програми «Товарознавство в митній справі» повністю відповідає завданням 
освітньо- професійної програми.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітньо- 
професійну програму можна рекомендувати для підготовки здобувачів освітньо - 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності:076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Заступник голови Вінницьі£вго=:::;̂

галузі знань 07 Управління та адміністрування

В. М. Редчик



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Товарознавство в митній справі» 

освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо -  професійна програма (ОПП) «Товарознавство в митній справі», 
що реалізується у коледжі економіки і права Вінницького кооперативного 
інституту зі спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
визначає нормативну частину змісту навчання, встановлює вимоги до змісту, 
обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки фахівця та покликана сприяти 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних 
роботодавців (стейкхолдерів).

Освітня програма визначається як узгоджений комплекс видів освітньої 
діяльності, що розроблений та організований для досягнення навчальних цілей 
упродовж певного тривалого і безперервного часу.

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста має 
наступну структуру і містить розділи з наступним змістом: загальна інформація; 
мета та характеристика; придатність випускників до працевлаштування; програмні 
компетенції та програмні результати навчання; ресурсне забезпечення програми; 
академічну мобільність; перелік компонентів та їх логічну послідовність; форма 
атестації здобувачів освітньо -  кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Програмні компетентності фахівця сформовані в ОПП як комбінація знань, 
умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей і визначають здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, 
перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» і покликані сприяти забезпеченню відповідності 
програмних результатів навчання відповідно до запитів вимог сучасного ринку.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітньо- 
професійну програму можна рекомендувати для підготовки здобувачів освітньо - 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності: 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

галузі знань 07 Управління та адміністрування

Віце-президент
Вінницької торгово-промислової  
палати



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК  
на освітньо-професійну програму «Товарознавство в митній справі» 

освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Підприємницька діяльність є рушійною силою економічного зростання 
країни та дозволяє втілювати в практику інноваційні ідеї, створювати нові 
підприємства та робочі місця, відкривати нові ринки, а також сприяє 
створенню новітніх навичок та професійних здібностей.

Освітня професійна програма (ОПП) «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» спрямована на теоретичну і практичну підготовку 
фахівців у галузі підприємництва та біржової діяльності на рівні вимог 
сучасного ринку.

0 1 IIІ сформована як система освітніх компонентів освітньо - 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», спеціальності: 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», визначає вимоги до рівня 
освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності).

За програмними результатами навчання ОПП фахівець у галузі 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це спеціаліст, здатний 
ефективно працювати на сучасному ринку праці, який може аналізувати 
ресурси, процеси і результати діяльності підприємства, розробляти загальні 
та функціональні стратегії" підприємства і організовувати та здійснювати 
власний бізнес.

Навчальний план підготовки освітньо-професійної програми повністю 
відповідає завданням ОПП.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітньо- 
професійну програму можна рекомендувати для підготовки здобувачів 
освітньо - кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності: 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізації 
товарознавство в митній справі, кваліфікації «Товарознавець»

Комерційний директор/
ТОВ НВП «Аргон» ї Г і С.А. Петров



1. Профіль освітньо-професійної програми 
«Товарознавство в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність»

1. 1 Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу

Коледж економіки і права
Вінницького кооперативного інституту
Кафедра товарознавчих дисциплін та комерційної діяльності.

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст 
3419 Товарознавець

Офіційна назва освітньо- 
професійної програми

Товарознавство в митній справі

Тип диплому 
та обсяг програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 120 кредитів 
ЄКТС.
Термін навчання:

за базовою освітою - 3 роки; 
за повною загальною середньою освітою - 2 роки; 
за осві тньо-кваліфікаційним рівнем 
кваліфікованого робі тпика - 1 рік.

Наявність акредитації -

Цикл/рівень

НРК України -  5 рівень початковий. 
PKCnBO(QF-EHEA) -  короткий цикл. 
ЄРК НВЖ (EQF LLL) -  5 рівень

Передумови
Базова освіта, повна загальна середня освіта або освітньо- 
кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Мова(и) викладання Українська мова
Термін дії освітньої програми 5 років
Інтернет адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми

vki.vin.ua@outlook.com

1. 2. Мета освітньої програми
Забезпечення умов для оволодіння студентами загальними і фаховими компетентностями. 

в галузі управління та адміністрування які будуть сприяти його соціальній мобільності та стійкості 
на ринку праці; формування соціально-особистісних якостей випускників; здобуття професійно- 
орієнтованих знань, вмінь та здатності фахово вирішувати типові професійні завдання відповідно 
до кваліфікації.

1. 3. Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь 
знань, спеціальність, 
спеціалізація)

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 
положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з 
підприємництва, торгівлі та біржової справи та орієнтує на 
актуальну спеціалізацію, в рамках якої можлива подальша 
професійна та наукова кар’єра.

mailto:vki.vin.ua@outlook.com


Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації

Програма: 076 Підприємництво.торгівля та біржова діяльність 
Загальна: акцент на системному аналізі здобутків вітчизняних та 
зарубіжних дослідників для прийняття обгрунтованих професійних 
рішень за умов невизначеності та мінливості зовнішнього 
середовища з врахуванням резервів та можливостей інноваційного 
розвитку підприємства на основі широкого використання сучасних 
інформаційних технологій.

Особливості програми Поєднання компетентностей за різними напрямками- 
підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Програма орієнтована на комплекс знань і навичок з питань 
підприємницької діяльності; організації та здійснені митного 
контролю особливих процедур митного контролю переміщення і 
пропуску товарів; роботи з нормативно-правовими актами; 
виконання операції торгово-технологічного процесу; визначення 
об’єктів комерційної та підприємницької діяльності; врахування 
функцій, принципів і методів менеджменту при здійсненні 
підприємницької діяльності; визначення складових комплексу 
маркетингу; використання знань основ економіки торговельного 
підприємства , а також володіння основами комп’ютерної 
грамотності та навичками роботи з прикладним програмним 
забезпеченням.

1. 4. Придатність випускників до працевлаштування га подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різнихі 
підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та 
організаційно-правових форм (комерційні, некомерційні, 
державні, муніципальні тощо) у якості керівників структурних 
підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату 
управління; в органах державного та місцевого самоврядування: 
на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені заі 
власною ініціативою: в науково-дослідницьких організаціях.! 
пов’язаних з вирішенням управлінських проблем; в закладах 
системи вищої освіти.
Випускник придатний до працевлаштування на посаду у 
відповідності до Національного класифікатора професій 
ДК 003:2010:

-  Завідувач ринку
-  Завідувач секції
-  Завідувач складу
-  Завідувач відділу
-  Директор (керівник) малої торгівельної фірми
-  Керуючий магазином
-  Інспектор з контролю якості продукції
-  Технік-інспектор.
-  Агент комерційний
-  Аген т торго вел ь н и й
-  Комівояжер
-  Представник торговельний
-  Товарознавець комерсан т
-  Торговельний брокер (маклер)
-  Фахівець з біржових операцій
-  Експедитор
-  Організатор зі збуту



-  Організатор з постачання
Подальше навчання Продовження навчання за освітнім ступенем бакалавр

1. 5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Використовуються проблемно-орієнтоване навчання, навчання 

через навчальну практику та самонавчання, технології 
продуктивного навчання.
Система методів навчання базується на принципах 
цілеспрямованості та активності безпосередньої участі викладача і 
студента.
Навчання здійснюється у вигляді тематичних лекції, лекцій з 
візуальним супроводженням, лекцій-бесід. практичних занять із 
розв’язанням ситуаційних завдань і використанням кейс-методів. 
ділових ігор, тренінгів. що розвиваюсь практичні навички, уміння 
та формують креативне мислення, лабораторних занять, 
самонавчання, консультацій з викладачами.

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 4- х бальною 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») системою. 
Поточне опитування, тестовий контроль, директорські та 
комплексні контрольні роботи, курсова робота, звіти з практики. 
Підсумковий контроль- t кзамени та заліки з дисциплін та практик. 
Підсумкова атестація-комплексний кваліфікаційний екзамен.

1. 6. Програмні компетенції
Загальні
компетенції (КЗН)

КЗН-1. Базові знання фундаментальних та професійно-орієнтованих наук в 
обсязі, необхідному для освоєння соціальних дисциплін.
КЗН-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗН-З. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, 
виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.
КЗН-4.Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у 
професійній сфері.
КЗН-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.
КЗН-6. Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу 
життя .
КЗН-7. Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього 
природного середовища та здійснення безпечної діяльності.
КЗН-8. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 
торговельній та біржовій діяльності.
КЗН-9. Знання про закономірності розвитку небезпек, надзвичайних 
ситуацій та формування вмінь і навичок для їх запобігання і ідентифікації.
КЗН-10. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у 
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
КЗН-11. Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати 
навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних 
цілей.
КЗН-12. Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах 
професійної діяльності, брати відповідальність за результати.

Фахові компетенції ФК-1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної 
та біржової діяльності.



ФК-2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 
підприємницьких, торговельних і біржових с труктур.
ФК-3. Розуміння форм взаємодії суб'єктів ринкових відносин.
ФК-4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
ФК-5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в 
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
ФК-6. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
ФК-7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових с труктур.
ФК-8. Знання і розуміння основ облік)' та оподаткування в підприємницькій, 
торговельній, біржовій діяльності.
ФК-9. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності і 
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
ФК-10. Здатність до бізнес-планування. оцінювання кон'юнктури ринків і 
результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики 
з урахуванням ризиків.
ФК-11. Базові уявлення про облік господарювання операцій діяльності 
підприємств.

1. 7. Прог рамні результати навчання
Програмні
результати
навчання

ПРН-1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 
цілях.
ПРН-2. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 
обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльнос ті.
ПРН-3. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
ПРН-4. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв'язувати проблеми 
у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх виливів.
ПРН-5. Використовувати знання основ обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.

ПРН-б. Демонструвати вміння бізнес-планування. оцінювання кон’юнктури 
ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 
структур з урахуванням ризиків.
ПРН-7. Використовувати набуті знання для виявлення, постановки та 
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 
торговельній та біржовій діяльності.
ПРН-8. Вміти застосовувати одержані знання і уміння для ініціювання та 
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 
здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 
структур.

ПРН-9. Вміти аналітично мислити та оцінювати соціально-економічні процеси і 
явища ефективно використовувати економічні знання у професійній діяльності.

ПРН-10. Використовувати знання щодо інноваційних підходів в 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.



ПРН-11. Уміти застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації 
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур з урахуванням ринкової кон'юнктури і діючих правових норм._________
ПРН-12. Здатність до використання навичок письмової та усної професійної 
комунікації державною й іноземною мовами.
ПРН-13. Використовувати знання форм взаємодії суб'єктів ринкових відносин 
для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.______________________________________________________________ -_____
ПРН-14. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації 
з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності. Використовувати інформаційні і комунікаційні 
технології, оброблення та аналіз інформації для формування банків даних у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. ___________________
ПРН-15. На підставі інформації про головні завдання, напрями та функції 
логістики використовувати методи, способи і моделі логістичного підходу для 
аналізу роботи логістичних служб.
ПРН-16. На підставі інформації про митну вартість, порядок нарахування та 
сплати митних платежів,нарахування та стягнення акцизного податку і податку 
на додану вартість при ввезенні товарів в Україну, працювати з законодавчими 
актами та нормативними документами;визначати коди товарів відповідно
УКТЗЕД.______________________________ _______  ______ ________ ________
ПРН-17. Декларувати митну вартість; нараховувати митні платежі та плату за 
виконання митних формальностей; заповнювати відповідні графи митної 
декларації. ___________________ ___________________________________________ j

1. 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
забезпечення

Вимоги до кадрового забезпечення підготовки молодших 
спеціалістів у Коледжі економіки і права Вінницького 
кооперативного інституту визначаються нормативами для 
ліцензування та акредитацій спеціальності. Положенням 
про організацію освітнього процесу у Коледжі економіки і 
права Вінницького кооперативного інституту.

Матеріально-
технічне
забезпечення

навчальний корпус: 
гуртожиток; 
тематичні кабінети; 
комп'ютерні ауди торії; 
пункти харчування;
точки бездротового дос тупу до мережі Інтернет: 
мультимедійне обладнання: 
спортивний зал; 
тенісний корт.

Матеріально технічне забезпечення дозволяє повністю 
забезпечити освітній процес протягом всього циклу 
підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень 
засвідчено санітарно-технічними паспортами, що 
відповідають існуючим нормативним актам.

Інформаційне 
та навчально- 
методичне 
забезпечення

офіційний сайт коледжу економіки і права ВКІ 
vki.vin.ua@outlook.com:

- точки бездротового доступ}' до мережі Інтернет; 
необмежений доступ до мережі Інтернет; 
наукова бібліотека;

mailto:vki.vin.ua@outlook.com


читальний зал: 
навчальні і робочі плани: 
графіки навчального процесу: 
навчально-методичні комплекси дисциплін; 
навчальні та робочі програми дисциплін;

- дидактичні матеріали для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів з дисциплін; 

програма практики;
методичні вказівки щодо виконання курсових 

проектів (робіт);
критерії оцінювання рівня підготовки:
пакет директорських і комплексних контрольних

робіт.

1. 9. Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність

Підвищення кваліфікації (стажування) науково -  
педагогічних працівників у вітчизняних закладах 
вищої освіти

Міжнародна
кредитна
мобільність

У рамках програми на основі двосторонніх 
договорів між Коледжем економіки і права 
Вінницького кооперативного інституту та 
навчальними закладами країн-партнерів:Вища 
школа економіки, права та медичних наук ім. гіроф. 
Едуарда Ліпінського

Навчання 
іноземних 
здобувачів 
вищої освіти

Можливе на загальних умовах.



2. Перелік компонентів освітньо-професійної/ наукової програми
та їх логічна послідовність.

2.1. Перелік компонент ОП

Код н\д Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові проекти(роботи), практика, 
кваліфікаційні робота)

Загальний
обсяг
кредитів

Форма
контролю

1 2 3 4
Обов'язкові компонент и O il

OK 1. Основи філософських знань оJ залік
OK 2. Історія України: історія України, історія української 

культури
J залік

О КЗ. Фізичне виховання 5 залік
OK 4. Українська мова (за професійним спрямуванням) -> екзамен
OK 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 залік
OK 6. Основи правознавства -> залік
OK 7. Соціологія J залік
OK 8. Вища математика о залік
OK 9. Основи екології та безпеки товарів народного 

споживання

~) залік

OK 10. Інформатика і комп’ютерна техніка 4 залік
екзамен

OK 11. Політична економія ->
J залік

OK12. Товарознавство 15 залік
залік
екзамен

OK 13. Основи охорони праці, безпека життєдіяльності 4 залік
OK 14. Організація і технологія торговельних процесів J екзамен
OK 15. Обладнання підприємств торгівлі екзамен
OK 16. Комерційна діяльність ~>

J екзамен
OK 17. Основи маркетингу ->

J екзамен
OK 18. Основи менеджменту п екзамен
OK 19. Основи торговельного підприємництва - і

J екзамен
OK 20. Економіка торговельного підприємництва о екзамен
OK 21. Бухгалтерський облік ~> екзамен
OK 22. Навчальна практика 13 залік
OK 23 Технологічна практика 5 залік
Загальний обсяг обов'язкових компонент 95

Вибіркові компонент и ОГІ
ВК 1 Основи кооперації ~)

.У залік
ВК 2 Основи психології та етика бізнесу .■) залік
ВК 3 Основи митної справи J залік



ВК 4 Митний контроль , митні платежі та правові засади 
митної справи

5 екзамен

ВК 5 Логістика J залік

ВК 6 Торговельна реклама залік
ВК 7 Основи біржової діяльності л

J залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 23
П ідсумкова атестація 2 ККЕ
Загальний обсяг осв ітн ьо ї програм и 120



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
МОЛОДШ ОГО СПЕЦІАЛІСТА

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та 
навичок випускників, передбачених освітньо-професійною програмою молодшого 
спеціаліста за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», з 
використанням методу комплексної діагностики: складання комплексного 
кваліфікаційного екзамену.

Атестація молодших спеціалістів щодо встановлення фактичної відповідності 
рівня освітньої підготовки вимогам ОПП здійснюється кваліфікаційною комісією із 
зазначеної спеціальності після виконання студентами у повному обсязі навчального 
плану.

Атестація студентів, які навчалися за програмою підготовки молодших 
спеціалістів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок 
випускників у формі комплексного кваліфікаційного екзамену.

Кваліфікація: молодший спеціаліст: 3419 «Товарознавець» присвоюється 
кваліфікаційною комісією.

Комплексний кваліфікаційний екзамен складається з двох етапів:
Перший етап-тестове оцінювання знань за допомогою комп'ютерної техніки, 

на якому визначаються основні компетенції молодшого спеціаліста, зазначені у 
Галузевому стандарті вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
молодшого спеціаліста та її варіативній частині, затвердженої Департаментом 
кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки від 06 грудня 2016 року з наступних 
дисциплін: товарознавство; основи охорони праці: організація і технологія 
торговельних процесів; комерційна діяльність: основи маркетингу; основи 
менеджменту; економіка торговельного підприємства; основи митної справи, митний 
контроль, митні платежі та правові засади митної справи.

Другий етап-вирішення комплексного кваліфікаційного завдання, що дозволяє 
перевірити сформованість відповідних умінь та навичок з вищезазначених дисциплін.

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного екзамен) (ККЕ) складається 
з усередненої оцінки за кожне з його завдань.

Засідання підсумкової атестації протоколюються. У протоколи вносяться 
оцінки, запитання до випускників з боку членів та голови ККГ. окремі особливі думки 
членів кваліфікаційної комісії, вказується здобутий освітній рівень, а також 
державний документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою чи без відзнаки видається 
студенту, який закінчив навчальний заклад.

За результатами успішної здачі ККЕ комісія приймає рішення про присвоєння 
кваліфікації 3419 «Товарознавець» і про видачу випускнику диплома державного 
зразка.



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

«Товарознавство в митній справі»
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-BIC5 X X X X X X
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньої-професійної програми 

«Товарознавство в митній справі»
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ПОЯСН Ю ВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до освітньо-професійної програми «Товарознавство в митній справі»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти молодший спеціаліст

Освітня програма підготовки фахівців вищої освіти

Форма навчання денна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи та строк навчання 120 кредитів/ 3 роки 

Навчальний план, затверджений Вченою радою протокол №1 від 31.08.2017 р.
(лата та помер протоколу)

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) -  відповідає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)- 

Д К  009:2010 Національний класифікатор У країни: «Класифікатор видів 

економічної діяльності», затверджений наказом Держспоживстандарту 

України № 457 від 11.10.2010р.

Д К  003:2010 Національний класифікатор України: «Класифікатор 

професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України № 3 2 7  

від 28 07.2010 р.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми підготовки фахівців вищої освіти 

за кваліфікаційним, рівнем молодший спеціаліст , особи повинні мати базову 

загальну середню освіту /повну загальну середню освіту /диплом 

кваліфікованого робітника.

Компетентності, якими 
повинен оволодіти 
здобувач

Програмні результати навчання Найменування 
навчальних дисциплін, 
практик

Базові знання 
фундаментальних та 
професійно-орієнтованих 
наук в обсязі, необхідному 
для освоєння соціальних 
дисциплін (КЗН 1).

Уміння використовувати базові 
знання з підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності й уміння 
критичного мислення, аналізу та 
синтезу в професійних цілях. 
(ПРН 1).

Основи філософських 
знань.
І Іолітекономія.
Соціологія.
Вища математика.
Історія України.



Компетентності, якими 
повинен оволодіти 
здобувач

Програмні результати навчання Найменування 
навчальних дисциплін, 
практик

Здатність застосовувати 
отримані знання в практич
них ситуаціях, виявляти, 
ставити та вирішувати 
завдання у сфері професійної 
діяльності (КЗН 2).

Уміти застосовувати набуті знання 
для виявлення, постановки та 
вирішення завдань за різних 
практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності (ПРН 7).

Організація і технологія 
торговельних процесів. 
Товарознавство.. 
Комерційна діяльність. 
Основи маркетингу. 
Основи менеджменту. 
Основи біржової 
діяльності.

Здатність спілкуватися 
державною та іноземною 
мовами у професійній сфері 
(КЗН 3).

Здатність до усної та письмової 
ділової комунікації державною та 
іноземною мовами для 
спілкування у професійній сфері 
(ПРН 12)

Українська мова ( за 
професійним 
спрямуванням). 
Іноземна мова ( за 
професійним 
спрямуванням). 
Основи психології та 
етика бізнесу.

Навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій 
(КЗН 4).

Здатність використовувати сучасні 
комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології обміну та 
розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності ( ПРН 2).

Інформатика та 
комп'ютерна техніка. 
Електронна комерція.

Здатність до пошуку, оброб
лення та аналізу інформації з 
різних джерел (КЗН 5).

Здатність до використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій, пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел для формування банків 
даних у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 
(ПРН 14).

Інформатика та 
комп'ютерна техніка. 
Електронна комерція.

Здатність працювати 
автономно та в команді, 
навички міжособистісної 
взаємодії (КЗН 6).

Здатність показувати уміння 
працювати автономно та в 
команді, маги навички 
міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягти професійних 
цілей (ПРН 15).

Фізичне виховання.
Основи психології та 
етика бізнесу.
Основи менеджменту.

і

1

Здатність виявляти 
ініціативу та 
підприємливість

Здатність проявля ти ініціативу та 
підприємливість в різних 
напрямах професійної діяльності.

Основи психології та 
етика бізнесу.
Основи менеджменту.



Компетентності, якими 
повинен оволодіти 
здобувач

Програмні результати навчання Найменування 
навчальних дисциплін, 
практик

(КЗН 7). брати відповідальність за 
результати (ПРН 16).

Основи торговельного 
підприємництва. 
Основи маркетингу. 
Комерційна діяльність

Здатність ініціювати заходи 
щодо збереження 
навколишнього природного 
середовища та здійснення 
безпечної діяльності (КЗН 8).

Здатність застосовувати одержані 
знання й уміння для ініціювання 
та реалізації заходів у сфері 
збереження навколишнього 
природного середовища і 
здійснення безпечної діяльності 
підприємницьких, торговельних та 
біржових структур (ПРН 8).

Основи екології та 
безпеки товарів 
народного споживання. 
Основи охорони праці, 
безпека життєдіяльності

Здатність діяти 
відповідально та свідомо 
(КЗН 9).

Знати термінологію і маги базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці (ПРН 17).

Основи правознавства. 
Основи кооперації. 
Основи охорони праці, 
безпека життєдіяльності 
Основи екології та 
безпеки товарів 
народного споживання

Здатність до оцінки та 
аналізу соціально- 
економічних процесів і явищ, 
до використання основи 
економічних знань у різних 
сферах діяльності (КЗН 10).

Здатність аналітичного мислення 
та оцінки соціально-економічних 
процесів і явищ, ефективного 
використання економічних знань у 
професійній діяльності. (ПРН 9).

Історія України. 
Соціологія. 
Політекономія. 
Економіка торговельного 
підприємства.

Знання і розуміння 
теоретичних засад 
підприємницької, 
торговельної та біржової 
діяльності (ФК 1).

Знати термінологію і мати базові й 
структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності для 
подальшого використання на 
практиці (1ІРН 4).

Організація і технологія 
торговельних процесів. 
Обладнання підприємств 
торгівлі.
Комерційна діяльність. 
Ос н о в и тор і овел ь н 01 0 

підприємництва. 
Економіка торговельного 
підприємства.
Основи біржової 
діяльності.

Здатність обирати та 
використовувати відповідні 
методи, інструментарій для 
обґрунтування рішень щодо 
створення, функціонування 
підприємницьких,

Володіти методами та 
інструментарієм для 
обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й 
функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур

Основи менеджменту. 
Основи біржової 
діяльності.
Бухгалтерський облік. 
Логістика.
Основи торговельного



Компетентності, якими 
повинен оволодіти 
здобувач

Програмні результати навчання Найменування 
навчальних дисциплін, 
практик

торговельних і біржових 
структур (ФК 2).

(ПРН 2). підприємництва. 
Комерційна діяльність.

Розуміння форм взаємодії 
суб’єктів ринкових відносин 
(ФК 3).

Здатність використовувати знання 
форм взаємодії суб'єктів ринкових 
відносин для забезпечення 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур (ПРН 13).

Основи правознавства.
Ми тний контроль, митні 
платежі, та правові засади 
ми тної справи.
Основи митної справи. 
Комерційна діяльність. 
Логістика.

Здатність застосовувати 
інноваційні підходи в 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур (ФК 4).

Володіння знаннями щодо 
інноваційних підходів та 
здатністю застосовувати їх в 
підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності.( ПРН 10).

Основи торговельного 
.

підприємництва. 
Комерційна діяльність. 
Логістика.
Електронна комерція. 
Основи біржової 
діяльності.

Здатність визначати та 
оцінювати характеристики 
товарів і послуг в 
підприємницькій, 
торговельній, біржовій 
діяльності ( ФК 5).

Здатність оцінювати 
характеристики товарів і послуг у 
підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності за допомогою 
сучасних методів ( ПРН 3).

Товарознавство. 
Комерційна діяльність. 
Курсова робота.
Основи екології та 
безпеки товарів 
народного споживання

Знання і розуміння 
нормативно-правового 
регулювання у сфері 
підприємницької, 
торговельної та біржової 
діяльності (ФК 6).

Знати основи нормативно- 
правового забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних та 
біржових структур і застосовувати 
на практиці ( ПРН 3).

Основи торговельного 
підприємництва.
Митний контроль, митні 
платежі, та правові засади 
митної справи.
Основи митної справи. 
Основи біржової 
діяльності.

Здатність визначати і 
виконувати професійні 
завдання з організації 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур (ФК 7).

Вміти вирішувати професійні 
завдання з організації діяльності 
підприємницьких. торговельних, 
біржових структур і розв'язувати 
проблеми у кризових ситуаціях з 
урахуванням зовнішніх та 
внутрішніх впливів ( ПРН 4).

Навчальна практика 
Технологічна практика.

Знання і розуміння основ 
обліку та оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній, біржовій 
діяльності (ФК 8).

Здатність використовувати знання 
основ обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній і 
біржовій діяльності ( ПРН 5).

Бухгалтерський облік. 
Економіка торговельного 
підприємства.
Митний контроль, митні 
платежі, та правові засади



Компетентності, якими 
повинен оволодіти 
здобувач

Програмні результати навчання Найменування 
навчальних дисциплін, 
практик
митної справи.
Основи митної справи. 
Основи біржової 
діяльності.

Знання та розуміння орга
нізації зовнішньоекономічної 
діяльності підприємницьких, 
торговельних і біржових 
структур (ФК 9).

Здатність застосовувати знання й 
уміння щодо ефективної 
організації зовнішньоекономічної 
діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових 
структур з урахуванням ринкової 
кон’юнктури і діючих правових 
норм (ПРН 11).

Митний контроль, митні 
платежі, та правові засади 
митної справи.
Основи біржової 
діяльності.

Здатність до бізнес- 
планування, оцінювання 
кон'юнктури ринків і 
результатів діяльності у 
сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової 
практики з урахуванням 
ризиків (ФК 10).

Здатність демонструвати вміння 
бізнес-планування. оцінювання 
кон’юнктури ринків та результатів 
діяльності підприємницьких, 
торговельних і біржових структур 
з урахуванням ризиків (І ІРН 6).

Основи менеджменту. 
Основи маркетингу.
Ос н о  в и то р т  о вел Ь Н 0  го  

підприємництва.
Основи торговельного 
підприємництва. 
Комерційна діяльність. 
Основи біржової 
діяльності

Гарант освітньо-професійної 
програми «Товарознавство в митній справі»
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