
• Товарознавство продовольчих товарів
• Основи стандартизації, метрології та управління якістю
• Організація і технологія торговельних процесів
• Обладнання підприємств торгівлі
• Товарознавство непродовольчих товарів
• Комерційна діяльність
• Основи маркетингу

     Ця спеціальність має значні переваги у майбутньому для 
кожного молодого фахівця,  який  не тільки набуде у нас в 
коледжі  глибоких теоретичних знань з дисциплін, але й 
оволодіє практичними навиками у виконанні поставлених 
цілей. Саме вивчення таких дисциплін допоможе стати тобі 
успішним, висококваліфікованим спеціалістом:

     Заняття проходять цікаво, із застосуванням різних методів 
активного навчання: ділові ігри, кейс-стаді, науково-теоретичні 
конференції, майстер-класи та інші. 

• вільна зона Wi-Fi ; 
• кабінети з комп’ютерною технікою; 
• лінгафонно - комп'ютерний кабінет 
іноземної мови; 
• мультимедійні комплекси. 

     Всього за 3 роки навчання у нашому коледжі 
здійснюється підготовка молодших спеціалістів. Стати 
успішним Вам допоможуть висококваліфіковані викладачі, 
які тісно взаємодіють зі студентами і активізують їх 
креативність та кмітливість. Кожен із студентів задіяний у 
захоплюючому процесі пізнання дисциплін. А для цього у 
коледжі створено : 

Розпочни свою кар’єру вже зараз! 
Стань успішним і креативним разом з нами!

Чому саме спеціальність «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»?



Ти будеш конкурентоспроможним спеціалістом! 

       Поглиблюючи теоретичні знання з дисциплін, ти 
зможеш активно долучатися до пізнання всіх 
тонкощів практичних вмінь та навичок, це є 
важливим аспектом для майбутнього професіонала. 
Ти зможеш з легкістю зорієнтуватися у вирішенні 
будь-яких виробничих ситуацій та проблем, що 
постануть перед тобою і дадуть можливість впевнено 
рухатися  кар’єрними сходинками вгору. Виробничу 
практику студенти денної форми навчання проходять 
на сучасних торговельних підприємствах:

•  ТМ «Варшава»
•  ТОВ ТВФ Рось – 
«Українські товари»
•  Універсам «Київський»
•  ТОВ НВП «Аргон»
•  ПП «Культтовари -Вінниця» Ця спеціальність – твій шлях до успіху! 

      Чи задавався ти запитаннями: «А що дасть мені ця 
спеціальність?», «Які перспективи цієї спеціальності?», «Ким 
я зможу бути надалі?», «Які обов’язки зможу виконувати?».
      Отже, після отримання диплому молодшого спеціаліста 
ти зможеш займати такі первинні посади: 

• агент комерційний
• агент торговельний
• комівояжер
• товарознавець

• експедитор
• інспектор
• інструктор
• торговельний брокер 
(маклер)

•  Мережа супермаркетів 
«Сільпо»
•  ТОВ «Еко»
•  Гіпермаркет Епіцентр-К
•  Метро Кеш енд Кері 
Україна


