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Засідання кафедри товарознавства і комерційної діяльності в будівництві 

Голова –Захарченко П. В. 

Секретар – Алавердян Л. М. 

 

Присутні:  

Зав. каф. канд. техн. н., проф. Захарченко П. В., канд. екон. н. Алавердян Л. М., канд. екон. 

н. Вотченікова О.В., д-р екон. н., проф. Лич В.М., д-р техн. н., доц. Ляліна Н.П., д-р екон. 

н., доц. Дименко Р.А., канд. тенх. н.,  проф. Самойленко А.А., канд. техн. н., доц. Огороднік 

І.В., канд. екон. н., доц. Романенко О.В., канд. техн. н., доц. Юдічева О.П. 

 

Запрошені: роботодавці – генеральний директор ТПК ТОВ «Агромат» Войтенко С.В., 

директор ТОВ «Фасад» Варшавець П.Г.,  заступник голови Державної інспекції архітектури 

та містобудування України Дюжилова Н.О; здобувачі освітньої програми – Сауляк О., 

Зеленська А. 

 

Порядок денний: 

3. Про затвердження ОП на 2022-2023 н.р. з урахуванням інтересів роботодавців у змісті 

ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» другого (магістерського) рівня освіти зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Повідомлення голови методичної комісії спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» проф. кафедри ТКДвБ Самойленко А. А. 

 

СЛУХАЛИ: 

Професорку кафедри ТКДвБ Самойленко А. А. – про відображення інтересів 

роботодавців у змісті ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» другого 

(магістерського) рівня освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність».  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 1. Генеральний директор ТОВ «Фасад» Варшавець П.Г. у своєму виступі дав високу 

оцінку спеціальним компетентностям, зазначеним у проекті ОП «Товарознавство і 

комерційна діяльність» другого (магістерського) рівня освіти зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ФК1-ФК5). Варшавець П.Г. підкреслив 

важливість такої компетентності випускників, як здатність розробляти системи управління 

асортиментом, якістю та життєвим циклом будівельних товарів.   

 2. Заступник голови Державної інспекції архітектури та містобудування України . 

зазначила у своєму виступі, що здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів 

в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності (в тому числі, інноваційних 

моделей торгівлі будівельними товарами та об’єктами нерухомості) - це важлива сучасна 

компетентність, необхідна для ефективного управління підприємствами торгівлі, і може 

бути забезпечена за рахунок таких ОК: «Стратегічне управління», «Товарознавство комерційної і 

торговельної нерухомості» та «Товарознавство інноваційних будівельних товарів». 

 3. Генеральний директор ТПК ТОВ «Агромат» Войтенко С.В. запропонував додати 

до змісту освітньої програми компоненти «Товарознавча експертиза будівельних товарів» 

та «Міжнародна та біржова торгівля». 



ВИРІШИЛИ: 

3.1. Доповнити зміст ОПП «Товарознавство і комерційна діяльність» другого 

(магістерського) рівня освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» спеціальними (фаховими) компетентностями ФК 6. 

3.2. Оновити  перелік обов’язкових фахових дисциплін освітньої програми, додавши 

наступні компоненти:  «Міжнародна та біржова торгівля», «Товарознавча експертиза 

будівельних товарів», «Стратегічне управління». 

Голова П. В. Захарченко 

Секретар Л. М. Алавердян 

«08» грудня 2021 р. 


