
Інформація для абітурієнтів  

щодо особливостей спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

спеціалізації «Оптова і роздрібна торгівля»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 
Назві спеціалізації/освітньої програми Оптова і роздрібна торгівля 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Опис спеціалізації Спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з 
організації  оптової і роздрібної торгівлі для ефективного вирішення 
конкретних комерційних завдань щодо проектування торговельних 
об’єктів, організації торговельно-технологічних процесів у магазинах 
і на складах, забезпечення високого рівня якості торговельного 
обслуговування покупців, оцінки економічної ефективності 
комерційної діяльності та мінімізації комерційного ризику. 

Партнери освітньої програми ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», мережа гіпермаркетів «Ашан»; 

ТОВ «АйДіЕнТі», проектування торговельних об’єктів  

Бази практик ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 

ТОВ «АйДіЕнТі» 

ТОВ «РІТЕЙЛ-ТРЕНД», мережа супермаркетів «Фуршет» 

ТОВ «Фоззі-Фуд», мережа супермаркетів «Сільпо» 

ТОВ «Епіцентр К» 

ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» 

ТОВ «Нова лінія» 

ТОВ «Фокстрот» 

ТОВ «Пакко Холдінг» 

ТОВ «Пектораль» 

ТОВ «Сав-Дістрибьюшн» 

ТОВ «Паларіс Трейд» 

ТОВ «Т-Компані Україна» 

ТОВ «ОМЕГА» 

ТОВ «Форум»  

ПрАТ ВТФ «ГЛОРІЯ» 

ПАТ «САН ІнБев Україна»  

ДП  «Адідас-Україна» тощо  

Дисципліни навчального плану Українська мова (за професійним спрямуванням) 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
Вища та прикладна математика 
Економічна інформатика 
Фізичні методи дослідження 
Хімія 
Історія України 
Історія української культури 
Історія торгівлі 
Фізичне виховання 
Правознавство 
Безпека життєдіяльності 
Економічна теорія 
Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці 
Соціологія 
Основи фізіології та гігієни харчування 
Торговельне підприємництво 
Поведінка споживачів 
Фінанси, гроші та кредит 
Матеріалознавство та основи 
технології виробництва товарів 
Фінансова математика 
Математичне програмування 
Сенсорний аналіз 
Інструментальні методи дослідження 
Мікробіологія 
Стандартизація, метрологія та управління якістю 
Філософія 
Товарознавство. Біржові товари 
Статистика 
Торговельне обладнання 
Статистика ринку товарів та послуг 



Світовий ринок товарів та послуг 
Підприємницьке право 
Господарське право 
Товарознавство. Харчові продукти 
Товарознавство. Непродовольчі товари 
Організація оптової торгівлі 
Організація роздрібної торгівлі 
КР з організації торгівлі 
Економіка торгівлі 
Психологія торгівлі 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
Просторова економіка 
Організація зовнішньоторговельних операцій 
Маркетинг 
Логістика 
Комерційна діяльність 
Мерчандайзинг 
Електронна торгівля 
Менеджмент 
Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства 
Бухгалтерський облік 
Реклама в торгівлі 
Маркетингові комунікації 
Фінанси підприємства 
Безпека товарів та довкілля 
Митна справа 
Захист прав споживачів 
Проектування торговельних об'єктів 
КР з проектування торговельних об’єктів 
Охорона праці 
Біржова діяльність 
Маркетингові дослідження 
Дослідження та регулювання споживчого ринку 

Можливості працевлаштування Фахівець ступеня вищої освіти «бакалавр» згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні 

первинні посади: торговець комерційний, організатор з постачання, 

організатор із збуту, товарознавець, інспектор-товарознавець, 

інспектор торговельний, брокер торговий, дилер (торговий), агент 

комерційний, агент торговельний, агент з постачання, інспектор з 

контролю якості продукції, комерційний директор, фахівець-аналітик 

з дослідження товарного ринку, комерсант, комівояжер, мерчендайзер 

Олімпіади, конкурси Олімпіада з хімії, олімпіада з організації торгівлі, олімпіада з 

логістики  

Контакти кафедри Головна сторінка кафедри торговельного підприємництва та 

логістики КНТЕУ 

Контакти кафедри торговельного підприємництва та логістики 

КНТЕУ 

Електронна пошта кафедри торговельного підприємництва та 

логістики КНТЕУ: torg@knteu.kiev.ua 
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