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ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ
ТОРГІВЛЯ ТА УНІВЕРСИТЕТ –

СИНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ 
Презентація кейсів ефективної співпраці 

торговельної галузі з університетом







Стандарти вищої 
освіти 

Інформаційні 
пакети

Довідник здобувача 
вищої освіти



Реагування на виклик глобалізації 
та діджиталізації



ЗАЛУЧЕННЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВ – ПРОВІДНИХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

РОЗРОБКА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, 
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН ТА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ ГАЛУЗІ, 
ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ



НОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ



Партнери освітніх програм – формування змісту освіти
Митна справа
Логістична діяльність
Торговельний менеджмент
Категорійний менеджмент в ритейлі
Товарознавство і комерційна логістика
Організація оптової та роздрібної торгівлі
Управління безпечністю та якістю товарів
Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Корпоративні фінанси
Фінансове управління
Організація оптової та роздрібної торгівлі
Логістична діяльність
Товарознавство і комерційна логістика
Категорійний менеджмент в ритейлі
Облік і оподаткування



“Економіка та безпека бізнесу” (магістр)
“Корпоративні фінанси” (бакалавр)
“Фінансове управління” (магістр)
“Економіка торгівлі” (магістр)

“Менеджмент організацій” (бакалавр, магістр)
“Торговельний менеджмент” (бакалавр, магістр)
“Менеджмент персоналу” (бакалавр, магістр)

“Організація оптової та роздрібної торгівлі” (бакалавр, магістр)
“Логістична діяльність” (бакалавр)
“Товарознавство і комерційна логістика” (бакалавр, магістр)

Партнери освітніх програм – формування змісту освіти

“Торговельний менеджмент” (бакалавр, магістр)
“Організація оптової та роздрібної торгівлі” (бакалавр, магістр)
“Логістична діяльність” (бакалавр)



“Економіка та безпека бізнесу” (магістр)
“Економіка торгівлі” (бакалавр)
“Організація оптової та роздрібної торгівлі” (бакалавр,
магістр)
“Логістична діяльність” (бакалавр)
“Товарознавство і комерційна логістика” (бакалавр, магістр)
“Управління безпечністю та якістю товарів” (бакалавр)
“Категорійний менеджмент в ритейлі

Партнери освітніх програм – формування змісту освіти

“Економіка торгівлі” (бакалавр)
“Облік і оподаткування” (бакалавр)
“Організація оптової та роздрібної торгівлі” (бакалавр, магістр)
“Логістична діяльність” (бакалавр)



• Економіка торгівлі

• Організація оптової та роздрібної 
торгівлі

• Товарознавство і комерційна 
логістика

• Логістика та управління ланцюгами 
постачання

Нові освітні програми 



• Товарознавство та організація 
зовнішньої торгівлі

• Митна справа

• Категорійний менеджмент в 
ритейлі

Нові освітні програми 



• Маркетинг менеджмент

• Бренд-менеджмент

Нові освітні програми 



• Рекламний бізнес

• Цифровий маркетинг

• Реклама і зв’язки з 
громадськістю

Нові освітні програми 



• Промисловий менеджмент

• Міжнародні фінанси

Нові освітні програми 



• Luxury менеджмент

• Міжнародний Event 
менеджмент в туризмі

Нові освітні програми 



• Соціологія економічної діяльності

• Психологія

• Управління закладами охорони 
здоров’я

Нові освітні програми 



Нові функції товарів Нові компетентності
фахівців

Нові освітні програми

е-комерція, веб-портали, big-data, блокчейн, інші.



ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У 

КІБЕРПРОСТОРІ»

“BIG DATA DAY: UNIVERSE”
КОНФЕРЕНЦІЯ «BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

DOCUMENTORUM»



Обговорення 
актуальних проблем галузі: 

університет – платформа інтеграції



Консолідація дій державних органів влади, бізнесу, громадськості  
● Форум Консумерської Асамблеї України 
“Українська торгівял по-європейськи: доброчесний продавець- проактивний 
споживач” (24 липня 2018р.)
● «Круглий стіл: «Право на безпечну та якісну продукцію: фальсифікована 
реальність» (15 березня 2019р.)



Технічний комітет  118 
«Послуги торгівлі, ресторанного господарства, 

туристичні та виставкові»

ДСТУ 4303   Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення

ДСТУ 3993 Товарознавство. Терміни та визначення.



Науково-технічний Центр з сертифікації 
продукції, послуг та систем якості 

КНТЕУ

Система управління якістю сертифікована 
Національним агентством з акредитації України



НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, 

ПОСЛУГ ТА СИСТЕМ ЯКОСТІ



ПРИКЛАДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗАМОВЛЕННЯ 
СТЕЙКГОЛДЕРІВ (КОМЕРЦІАЛІЗОВАНІ)

Розвиток міжнародного співробітництва вітчизняних 
підприємств у форматах контрактних відносин та прямого 

іноземного інвестування

«Моделювання репутації підприємства засобами
маркетингу»



ПРИКЛАДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗАМОВЛЕННЯ 
СТЕЙКГОЛДЕРІВ (КОМЕРЦІАЛІЗОВАНІ)

«Оптимізація логістики зернових, в тому числі за 
допомогою власного залізничного парку»

«Оцінка ефективності товароруху морепродуктів»



ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2016

2017

2018
Патент 

на винахід
Патент 

на корисну модель
Свідоцтво

авторського
права


Диаграмма1

		патент на винахід		патент на винахід		патент на винахід

		патент на корисну модель		патент на корисну модель		патент на корисну модель

		сівдоцтва авторського права		сівдоцтва авторського права		сівдоцтва авторського права



2016 рік

2017 рік

2018 рік

5

6

11

43

30

31

29

21

57
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										Д 26.055.01		44%

										Д 26.055.02		25%

										Д 26.055.03		17%

										К 26.055.04		3%

										К 26.055.05		8%

										Д 26.055.06		3%

												2016 рік		2017 рік		2018 рік

										кандидатських дисертацій		72		60		53

										докторських дисертацій		10		14		13

												2016 рік		2017 рік		2018 рік

										фундаментальні		1871		2922		3472.1

										прикладні		939		895.5		1081.3

										госпдоговірні		28		112		77.1

										міжнародні проекти						422

										технології і організації ресторанного господарства		13%

										фізичної культури		8%

										товарознавства, управління безпечністю та якістю		24%

										товарознавства та митної справи		5%

										інженерно-технічних дисциплін		3%

										УТЕІ		8%

										ЧТЕІ		10.50%

										ВТЕІ		10.50%

										ХТЕІ		18%

												2016		2017		2018

										Патенти на винахід		5		6		11

										Патенти на корисну модель		43		30		27

										Свідоцтва авторського права		29		21		57

												патент на винахід		патент на корисну модель		сівдоцтва авторського права

										2016 рік		5		43		29

										2017 рік		6		30		21

										2018 рік		11		31		57
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Моніторинг фіскальних чеків через  Е-РЕЄСТР

300 чеків/ 7 груп  ВРАЖАЮЧІ РЕЗУЛЬТАТИ!



Практика   кешбек



Пілотний проект «Оздоровче харчування школярів – здорова нація»

Навчально-виробниче 
об’єднання  КНТЕУ

Доготівельні цехи  

Заклади ресторанного бізнесу

Заготівельний заклад виробництва харчових 
напівфабрикатів Науково-методичний центр при КНТЕУ

Постачання напівфабрикатів високого ступеня готовності

Організація харчування школярів за сучасними 
технологіями

Науково-методичне супроводження 
пілотного проекту

Розроблення і затвердження 
нормативної документації

Розроблення науково обґрунтованих 
раціонів оздоровчого харчування
Підготовка фахівців і підвищення їх 
кваліфікації



● Проведення експертиз товарів 

● Інформування споживачів про безпечність 
та якість товарів на споживчому ринку



Сучасні  кадри для галузі торгівлі



МАЙСТЕР-КЛАСИ   ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ  КОМПАНІЇ



Перший професійний стандарт 
в галузі торгівлі

Паспорт професії «Продавець-консультант непродовольчих 
товарів»

це збірний досвід роботодавців 11 торгових підприємств України («Фокстрот», 
«АТБ-маркет», «Ашан - Україна», «Billa», «Брусничка», «Еко-маркет», 
«Епіцентр», «МТІ», «Новус»,«Секунда»,«Фуршет»), а також галузевих 
громадських організацій (Європейська бізнес асоціація, Українська торгова 
асоціація, Асоціація підприємств побутової техніки та електроніки) і 
профільних навчальних закладів.



ЦЕНТР БІЗНЕС-ТРЕНІНГУ
ОСВОЮЙ | ДОСЛІДЖУЙ | СТВОРЮЙ

РЕЗУЛЬТАТ СИНЕРГІЇ БІЗНЕСУ ТА ОСВІТИ

15 сучасних комп’ютерних кабінетів

150+ комп’ютерів (мін. 2017 р.в.)

200+ індивідуальних робочих місць

1400+ студентів щороку

унікальна платформа бізнес-тренінгів – студентський хакатон 
з моделювання фінансово-господарської діяльності підприємств 

торгівлі



Меморандум  КНТЕУ з  ГО “Платформа інноваційного партнерства” 

Підприємницький клуб YEP в КНТЕУ



Бізнес-Інкубатор
КНТЕУ

Всеукраїнський 
студентський конкурс 

бізнес-проектів 
"Бізнес-трамплін" 64 КОМАНДИ! студентів із різних регіонів України



НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ:

1. Відеореклама 
2. Зовнішня реклама 
3. Друкована реклама 
4. Фірмовий стиль 
5. Інтернет-реклама 
- Інтернет-банер 
- Web-сайти
6. Проект рекламної кампанії 
7. POS-Матеріали 

Ррррр



НОМІНАЦІЯ “ДРУКОВАНА РЕКЛАМА”

Кобилінська Ю.О., КНТЕУ 4 курс  диплом І ст. Радченко В.О., КНТЕУ 4 курс  диплом І ст. Стебловська А., КНТЕУ 4 курс  диплом І ст.



Мамзін Ю.М, КНТЕУ 4 курс Третьякова В., КНТЕУ 4 курс 

НОМІНАЦІЯ “ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА”

Гудзєва Ю.В., КНТЕУ 4 курс 



НОМІНАЦІЯ “ФІРМОВИЙ СТИЛЬ”

Щерба А.М, Теплінська А.В., КНТЕУ 4 курс Доброхлоп К.Е.., КНТЕУ 4 курс Муровецька Д.В., КНТЕУ 4 курс 



Підвищення кваліфікації працівників торгівлі 

Для працівників торговельної мережі «Територія мінімальних цін»  
проведено навчально-консультаційний семінар
“Удосконалення компетентностей з товарознавства непродовольчих 
товарів”



Підвищення якості торговельного 
обслуговування



Підвищення якості торговельного обслуговування 

Проект КНТЕУ та ПрАТ «Фуршет»

Програма «Таємний покупець» (Mystery shopper).

Всеукраїнський рух «Молодь за 
права споживачів»



● Розробка програм порівняльних тестувань 
товарів, послуг торгівлі
● Постійна участь у проведенні порівняльних 
тестувань товарів та послуг

Підвищення якості торговельного обслуговування 

Проект КНТЕУ та Науково-дослідного центру 
незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ»



Підвищення якості торговельного обслуговування

Проект КНТЕУ та Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС»

●Розробка програм та проведення  порівняльних тестувань  
торговельних послуг;

● Проведення тестувань сервісних центрів з ремонту 
мобільних телефонів



● Популяризація знань, які сприяють
формуванню екологічної свідомості споживачів, 
здорового способу життя.

● Моніторинг закладів ресторанного господарства щодо 
виконання антитютюнового законодавства про заборону 
тютюнопаління 



60 
САЙТІВ

3 
КАТЕГОРІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ 
ЗУМОВЛЮЮТЬ 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН

МОНІТОРИНГИ Е-КОМЕРЦІЇ


Диаграмма1

		2017 рік		2017 рік		2017 рік		2017 рік		2017 рік

		2018 рік		2018 рік		2018 рік		2018 рік		2018 рік



Товарний

Фіскальний

Накладна

Інша

Змішана

0.6

0.22

0

0.18

0

0.65

0.25

0.05

0

0.05
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				Товарний		Фіскальний		Накладна		Інша		Змішана

		2017 рік		60%		22%		0		18%		0

		2018 рік		65%		25%		5%		0%		5%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		Самостійно

		Відповіді не було



Фахівець, який відповів на Ваш дзвінок зміг проконсультувати Вас чи переадресував на іншого працівника?

Фахівець, який відповів на Ваш дзвінок зміг проконсультувати Вас чи переадресував на іншого працівника?

13

7



Лист1

				Фахівець, який відповів на Ваш дзвінок зміг проконсультувати Вас чи переадресував на іншого працівника?

		Самостійно		13

		Відповіді не було		7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Викладачами  КНТЕУ на замовлення 
Мережі магазинів побутової техніки та електроніки 

«Фокстрот. Техніка для дому» розроблено та видано друком 

Керівництво для працівників роздрібної торгівлі 

” МАРКУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ ТОВАРІВ 
ТА ТЕЛЕРАДІОТОВАРІВ ” 

на основі вимог Європейських директив та 
технічних регламентів України 

для *) персоналу роздрібної торгівлі та *) державних інспекторів  



Зразок 
енергетичної 

етикетки 
холодильного 
приладу та її 

основні 
складові
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