
«Управління безпечністю та якістю товарів» 
Види діяльності  
Робота на керівних посадах та у структурних підрозділах корпоративних та 

франчайзингових торговельних мереж, в підприємствах торгівлі, виробництва, послуг, у 
громадських організаціях та центрах соціальної роботи, у відділах виробничих та 
торговельних підприємств, у державних органах та установах. 

Основні напрями професійної діяльності: товарознавчо-експертна, контрольно-
інспекційна, організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична.  

Посади  
Після закінчення навчання за спеціальністю «Управління безпечністю та якістю 

товарів» випускник може обіймати посади менеджера систем харчової безпеки, 
 менеджера систем якості,  інженера з якості, державного інспектора з якості товару та 
торгівлі, інспектора з контролю якості продукції; керівника підприємства, регіонального 
структурного підрозділу, експерт-консультанта з питань безпечності і якості товарів, 
товарознавця, торговельного інспектора, завідувач відділу (центральні органи влади), 
фахівець управління (центральні органи влади), завідувача відділу (місцеві органи 
влади). 
Фахівець з управління безпечністю та якістю товарів знає:  
• засади формування та гарантування безпечності та якості товарів; 
• особливості законодавчо-нормативного і технічного регулювання безпечності та 
якості товарів; 
• сутність методів дослідження безпечності та якості товарів;  
• чинники впливу на формування безпечності та якості товарів; 
• методи управління якістю товарів; 
• технологію виробництва товарів; 
• процедуру розроблення та впровадження систем управління безпечності та якості; 
• сутність системного підходу до управління безпечністю та якістю товарів. 
Фахівець з управління якістю  та безпечністю товарів вміє: 
• аналізувати ресурсне забезпечення підприємства з метою оцінювання можливості 
створення ефективної системи управління безпечністю та якістю; 
• визначати якість продукції відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів;  
• аналізувати технологічні процеси та оцінювати їх гнучкість, контрольованість та 
можливість  поліпшення; 
• ідентифікувати небезпеки та оцінювати ризики їх виникнення на різних етапах 
життєвого циклу товарів; 
• оцінити рівень забезпечення контролю безпечності та якості товару протягом 
товароруху; 
• обґрунтовувати вибір контрольних точок, критичних точок контролю та їх робочих і 
критичних меж; 
• оцінювати перспективність та економічну ефективність впровадження систем 
управління безпечністю та якістю; 
• розробляти заходи і рекомендації щодо простежуваності безпечності та якості товару 
протягом товароруху; 
• розробляти заходи щодо впровадження та підтримування системи управління якістю; 
• розробляти заходи щодо впровадження та підтримування системи управління 
безпечністю; 
• оцінювати ефективність систем управління безпечністю та якістю і розробляти заходи 
з їх подальшого вдосконалення. 
 


