
ЛУЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЛТЕУ  
 

Існує лише один бос, і це покупець. 

Сем Уолтон 

 

 

 

 

 

 
 

Сьогодні у ділових колах торговельна спеціальність 
розцінюється як важлива умова досягнення успіху в бізнесі та як 
необхідний атрибут особистої кар’єри. Спеціальність 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на 
підготовку фахівців з організації власного бізнесу, створення та 
розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності 
в різних сферах економіки, зокрема торгівлі та біржової діяльності з 
використанням традиційних та інноваційних методів (інтернет-
тренінг, електронна комерція та ін.), набуття практичних навичок 
роботи на сучасних торгівельних підприємствах. 

Сучаснийй товарознавець повинен не тільки досконало володіти 
методами оцінки якості товарів, алей й знати сучасні методи та 
прийоми маркетингу і менеджменту, бути добре обізнаним з усіма 
прогресивними формами організації торгівлі, 
тенденціями розвитку галузей, які 
виробляють товари, а також бути 
ознайомленим з їх кращими зразками із 
розвинутих країн світу. 

 

- організацією закупівель товару і перевіркою його якості; 
- формуванням асортименту і ціни; 
- відповідають за зберігання продукції. 

 

 
 
 
 

- комерційний агент; 
-  торговельний агент; 
-  комівояжер; 
-  товарознавець; 
-  транспортний експедитор; 
-  торговельний інспектор; 
-  інспектор-товарознавець;  
- організатор з постачання; 
-  організатор зі збуту. 

 
 
 
 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, 

ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Чим займається товарознавець: 

Випускники можуть обіймати посади: 



ЛУЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЛТЕУ  

 

 

 
 Зародки професії комерсанта були закладені в торговій книзі 

"Книжка описательная, како молодым людям торг весть и знати 
всему цену".  Вперше вона була видана в Росії в 1575 р. 

 
 

 

 На підприємствах роздрібної та 
 гуртової торгівлі; 
 у сфері посередницьких послуг; 
 у підрозділах постачання та збуту; 
 у різних галузях виробництва; 
 у торгово-промислових палатах;  
 в експертних організаціях, бюро; 
 у митних брокерських конторах; 
 на підприємствах, що є учасниками 

зовнішньо-економічної діяльності. 

 
 
 

 Досконале володіння методами оцінки якості товарів. 
 Знання сучасних методів та прийомів маркетингу й менеджменту. 
 Обізнаність із сучасними формами та методами організації 

торгівлі. 
 Знання особливостей виготовлення товарів. 
 Ознайомлення з відомими брендами товарів країн світу тощо. 

 

 
 

День торгівлі           –   остання неділя липня 
День митного брокера –   6 вересня 
День підприємця  –   6 вересня 

Професійні компетенції: 
: 

Де працювати? 
: 

На замітку…  
: 

Професійні свята 
: 


