
Інформація для абітурієнтів  

щодо особливостей спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

спеціалізації «Організація оптової та роздрібної торгівлі»  

освітнього ступеня «магістр» 

 
Назві спеціалізації/освітньої 

програми 

Організація оптової та роздрібної торгівлі 

 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Опис спеціалізації Спрямована на вирішення конкретних завдань щодо особливостей організації 

торгівлі в Україні й зарубіжних країнах з акцентом на критичному мисленні та 

практичних навичках, набуття компетентностей, необхідних для здійснення 

професійної діяльності, поширення інформації, реалізації проектів та 

управління бiзнес-процесами підприємств оптової і роздрібної торгівлі та їх 

об’єднань. 

Програма дозволяє отримати навички розв'язання складних спеціалізованих 

задач і надає можливість вирішувати практичні проблеми з організації оптової 

та роздрібної торгівлі, що передбачає застосування сучасних теорій, технологій 

та методів в умовах невизначеності. 

Партнери освітньої програми ТОВ «Торговий Дім «Золотий Соверен», оптова та роздрібна торгівля 

Бази практики ТОВ «Торговий Дім «Золотий Соверен» 

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 

Управління бізнес процесами у торгівлі 

Комерційна логістика 

Міжнародне технічне регулювання 

Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації товарів 

Управління персоналом 

Комерційне право 

Інтелектуальна власність 

Електронний документообіг 

Управління безпечністю товарів 

Психологія бізнесу 

Ділові переговори  

Професійна комунікація іноземною мовою 

Управління проектами 

Управління змінами 

Антикризове управління підприємством 

Системний аналіз 

Оптово-посередницька діяльність 

Електронна комерція 

Логістичний менеджмент 

Експертиза товарів  

Управління якістю 

Міжнародна торгівля 

Європейська інтеграція 

Міжнародне торгове право 



Бренд-менеджмент 

Управління лояльністю споживачів 

Торговельні мережі 

Стратегічний маркетинг 

Стратегічний менеджмент 

Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності 

Юридична відповідальність в сфері підприємницької діяльності 

Управління вартістю підприємства 

Контролінг 

Можливості 

працевлаштування 

Фахівець ступеня вищої освіти «магістр» згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні первинні 

посади: директор (керівник) малої торговельної фірми, керівник регіонального 

структурного підрозділу, директор філіалу, директор представництва, директор 

департаменту, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, менеджер 

(управитель) із збуту, менеджер (управитель) з постачання, менеджер 

(управитель) з питань регіонального розвитку, менеджер (управитель) з 

логістики, менеджер (управитель) з маркетингу, менеджер (управитель) в 

оптовій торгівлі, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими 

товарами, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та 

непродовольчими товарами, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі 

побутовими товарами та їх ремонті, менеджер (управитель) в роздрібній 

торгівлі продовольчими товарами, менеджер (управитель) в торгівлі 

транспортними засобами, менеджер (управитель) з адміністративної 

діяльності, начальник відділу збуту (маркетингу), консультант з ефективності 

підприємництва, завідувач відділу (у складі управління), завідувач відділу 

(центральні органи державної влади), завідувач відділу (самостійного), 

завідувач відділу (місцеві органи державної влади) 

Олімпіади, конкурси Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних 

закладів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 

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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