
Зміст навчання 

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

Спеціальність 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» 

Спеціалізація «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна 

діяльність» 

 

Підготовка спеціалістів зі спеціальності «Товарознавство і комерційна 

діяльність» спеціалізації «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна 

діяльність» у Донецькому національному університеті економіки та торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського здійснюється з 2006 року. 

Підготовка спеціалістів здійснюється відповідно до навчального плану, 

затвердженого Постановою Вченої ради університету. 

Навчальний план підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03051001 

«Товарознавство і комерційна діяльність» спеціалізації «Товарознавство 

продовольчих товарів і комерційна діяльність» передбачає: 

1800 годин (60 кредитів ECTS) навчання (один рік). 

вивчення двох блоків навчальних дисциплін: дисципліни самостійного 

вибору навчального закладу та дисципліни вільного вибору студента. 

 

Таблиця 1 - Дисципліни самостійного вибору навчального закладу  

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  Міжнародне право 1 5 150/5 Екзамен 

2.  Стратегічний  маркетинг 1 5 150/6 Екзамен 

3.  Управління якістю 1 5 150/6 Екзамен 

4.  Експертиза товарів 1 5 150/6 

Екзамен/ 

курсова 

робота 

5. 
 Ідентифікація продовольчих 

товарів світового ринку    
2 5 150/6 Екзамен 

6. 
Технологія транспортування та 

зберігання харчових продуктів  
2 5 150/6 

Екзамен/ 

курсова 

робота 

7. Віртуальний тренінг 3 3 90/3 Залік 

8. 
Виробнича переддипломна 

практика 
3 6 180 Залік 

 

 

Таблиця 2- Дисципліни вільного вибору студента 

 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  Комерційна логістика 2 3 90/3 Екзамен 



2. Електронна комерція 

3. 
Спецкурс з товарознавства 

продовольчих товарів 

2 3 90/4 Екзамен 

4. 
Товарознавство та експертиза 

продовольчих товарів 

функціонального  призначення 

5. Статистика якості 

2 3 90/4 Залік 
6. 

Кваліметричні методи оцінки рівня 

якості продовольчих товарів 

 

 

 

Атестація здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь 

та навичок, передбачених «Освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

спеціаліста» з галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» зі 

спеціальності 7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» 

спеціалізації «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність». 

Атестація включає: 

8 екзаменів; 

3 заліки; 

2 курсові роботи; 

виконання та захист випускної роботи. 

 

Таблиця 3 – Атестація  

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1 Виконання та захист випускної 

роботи 
3 12 360 Екзамен 

 

 

 

 


