
ННаашшіі  ппааррттннееррии::  
 

ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

ВГО “Українська Асоціація Маркетингу” 

    
 

НУ “Львівська політехніка” 
ВГО “Українська асоціація логістики” 

Всеукраїнська спілка вчених-економістів (ВСВЕ) 

    

 
Кафедра маркетингу і товарознавства співпрацює 

з партнерами в розрізі навчально-методичної та 
наукової роботи. Зокрема, навчальні плани, за 
якими навчаються студенти, повною мірою 
відповідають навчальним планам провідних 
українських вузів у галузі маркетингу і торгівлі – 
це ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та  
НУ “Львівська політехніка”.  

  

ННаашшіі  ккооннттааккттии::  
Адреса: 
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 

Хмельницький національний університет, кафедра 
маркетингу і товарознавства, ауд. 4-407. 

Телефони: 
Завідувач кафедри  
д.е.н., проф. Ковальчук Світлана Володимирівна  

                                                                     (067) 966 86 60 
Дражниця Сергій Анатолійович  

(067) 303 35 37 
Андрушкевич Зінаїда Миколаївна   (067) 456 73 61 
Гвоздецька Ірина Василівна          (097) 973 13 25 
Електронна пошта (e-mail): market_konf@ukr.net 
Сайт кафедри:  http://marketing-khnu.in.ua/ 

 

Перелік сертифікатів УЦОЯО з конкурсних 
предметів для вступу на спеціальність 
«Підприємництво, Торгівля та Біржова діяльність 
(спеціалізація «Торгівля»)»: 

 українська мова і література; 
 математика; 
 історія України або географія. 

 
Посади, які можуть займати випускники 

спеціальності «Підприємництво, Торгівля та 
Біржова діяльність (спеціалізація «Торгівля»)»: 

 
Посади, що пов’язані з підприємництвом: 

 організація комерційної та 
зовнішньоекономічної діяльності; 

 керівництво підприємствами оптової та 
роздрібної торгівлі; 

 директор підприємств з надання послуг 
(консалтингових, страхових, рекламних тощо); 

 
Посади, що пов’язані з торгівлею: 

 комерсант; 
 товарознавець продовольчих та непродовольчих 

товарів; товарознавець-аудитор; 

 завідувач торговельного залу; 
 менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; 
 експерт експортно-імпортних установ; 
 фахівець із технології експертизи товарів; 
 фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; 
 фахівець із електронної комерції; 
 торговий представник, дистриб'ютор; 
 організатор збуту товарів. 

 
Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю: 

 організація роботи підприємства з біржами й 
брокерськими конторами; 

 фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; 
 фахівець із біржових операцій; 
 аукціоніст (ліцитатор); 
 торговельний брокер (маклер).  
 фахівець із інтернет-трейдингу; 
 фахівець із торгівлі на фондових, валютних 

платформах і товарних біржах; 
 митний брокер. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І 
ТОВАРОЗНАВСТВА 

 
 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

  

««ППііддппррииєєммннииццттввоо,,  
ТТООРРГГІІВВЛЛЯЯ  ТТАА  ББІІРРЖЖООВВАА  

ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ»»    
  

ТТВВІІЙЙ  ППЕЕРРШШИИЙЙ  ККРРООКК  ДДОО  
УУССППІІХХУУ!!!!!!  

   
 

 

mailto:market_konf@ukr.net
http://marketing-khnu.in.ua/


ШШААННООВВННИИЙЙ  ААББІІТТУУРРІІЄЄННТТЕЕ!!  
Обравши спеціальність «Підприємництво, 

Торгівля та Біржова діяльність» (спеціалізація 
«Торгівля») – Ви отримаєте сучасні знання з бізнес-
планування, запуску стартапів, ефективного 
продажу, інтернет-трейдингу, електронної комерції, 
торгівлі на платформах фондових, валютних і 
товарних бірж, фандрейзингу (залучення інвестицій, 
грантів) і багато ін.. 

Хмельницький національний університет є 
найпотужнішим на Поділлі вищим навчальним 
закладом із більш ніж 50-річний досвід освітньої та 
наукової діяльності.  

Університет має розвинену інфраструктуру  
(5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, спортивний 
комплекс та стадіон, будинок культури та одну з 
найкращих бібліотек в Україні), сучасну 
комп’ютерну базу з Wi-Fi-доступом до Internet-
мережі у навчальних корпусах та гуртожитках.  

 
Студенти спеціальність «Підприємництво, 

Торгівля та Біржова діяльність» (спеціалізація 
«Торгівля») навчаються за трьома освітньо-
кваліфікаційними рівнями: 

 бакалавр; 
 магістр; 
денної, заочної та дистанційної форм 
навчання. 
Випускники можуть продовжити навчання в 

аспірантурі, докторантурі та Європейських 
університетах. 

Головними причинами, які спонукали керівниц-
тво університету розпочати підготовку за 
спеціальністю «Підприємництво, Торгівля та 
Біржова діяльність» (спеціалізація «Торгівля»): 

 дефіцит висококваліфікованих 
спеціалістів даної спеціальності на ринку 
праці; 

 перспективність працевлаштування, 
професійного зростання та пріоритетність 
галузей економіки як національного так і 
європейського простору. 

 

Наш колектив зможе Вас навчити! 
 

На кафедрі працює: 14 викладачів, з яких 4 

доктори економічних наук, професори, 9 

кандидатів наук, доцентів, 1 викладач. 

 

Усі без винятку члени кафедри мають значну 

базу теоретичної підготовки та чималий досвід 

практичної роботи в галузі маркетингу, торгівлі та 

підприємницької діяльності. 
 

 
 

Викладачі постійно працюють над підви-

щенням кваліфікації та рівня викладання дисцип-

лін, приймаючи участь в багатьох навчально-

методичних семінарах та наукових конференціях та 

інших науково-методичних заходах. 

Отже, кваліфікація професорсько-викладаць-

кого складу кафедри, сучасні форми і методи 

організації навчального процесу, можливість 

стажування за кордоном під нас навчання 

надають можливість студентам отримати глибокі 

теоретичні знання і практичні навики, що 

забезпечить ЇХ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ! 
 

КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

Студенти за період навчання здобувають 

знання та навики з аналізу та прогнозування ринків, 

організації оптової та роздрібної торгівлі, методів та 

основних підходів проведення рекламних кампаній, 

способів організації та ведення маркетингової 

діяльності й реклами, експертизи товарів та послуг; 

у сфері управління і контролю безпечності та якості 

товарів. 

ННаашшіі  ввииппууссккннииккии  ааббоо  ВВаашшіі  ппееррссппееккттииввии!!  
 

Випускники кафедри можуть працювати на 

підприємствах та організаціях усіх форм 

власності, різного профілю та рівня; торговельних 

підприємствах, органах державної влади сфери 

захисту прав споживачів, експортно-імпортних 

установах, митних службах, у проектних 

організаціях, консультативних центрах, наукових та 

освітніх закладах на посадах вищого та середнього 

управлінського персоналу, зокрема, у таких 

підрозділах та відділах: маркетингу; інформаційного 

забезпечення; постачання; збуту; виробництва; 

міжнародних зв’язків; планово-економічному; 

контролю якості; маркетингових досліджень; 

реклами та PR. 

Окрім того, високоякісна різнопланова еконо-

мічна підготовка надає реальну можливість 

випускникам відкривати власні підприємства і 

успішно займатися ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ. 

Це може підтвердити велика кількість 

випускників кафедри, які дійсно працюють на 

підприємствах усіх форм власності, різного 

профілю та рівня, зокрема: 
 

 Каневська Уляна, (випуск 2004 р.) - начальник 

відділу маркетингу мережі автоцентрів «Ліга»;  

 Кутей Євгеній, (2004 р.) - виконавчий директор 

ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРАНС-ЛІЗИНГ»;  

 Кулик Віктор (2006 р.) - директор Хмельницького 

відділення страхової кампанії «Уніка»;  

 Мальцев Максим, (2012 р.) - провідний менеджер 

мережі супермаркетів «Кошик» та «Триде»; 

 Сердуніч Наталя (2012 р.) - маркетолог  в 

канадській компанії Nett Technologies Inc., яка 

займається виготовленням автомобільних 

запчастин;  

 Кострубська Алла (2015 р.) - маркетолог  

ТМ «Насолода» та інші. 


