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Продавець- консультант  

непродовольчих товарів 
 

1. Паспорт професійного стандарту 

1.1 Основна мета виду професійної діяльності – проведення процесу роздрібної торгівлі у 

спеціалізованих магазинах, інтернет-магазинах тощо. 

1.2. Кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій – 4 

1.3. Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010): 

 Секція G Оптова та 

роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів та 

мотоциклів 

Розділ 47 Роздрібна торгівля, 

крім торгівлі 

автотранспортними 

засобами та 

мотоциклами 

Групи: 

47.4 

 

 

47.5 

 

 

47.6 

 

 

47.7 

 

 

 

 

Роздрібна торгівля 

інформаційним і 

комунікаційним 

устаткуванням у 

спеціалізованих магазинах 

Роздрібна торгівля іншими 

товарами господарського 

призначення в спеціалізованих 

магазинах 

Роздрібна торгівля товарами 

культурного призначення та 

товарами для відпочинку в 

спеціалізованих магазинах 

Роздрібна торгівля іншими 

товарами в спеціалізованих 

магазинах 

  



 

1.4. Назва професійної діяльності (код КП ДК 003: 2010):  

Розділ Підрозділ Підклас 

5 522 5220 

Працівники сфери торгівлі і послуг Продавці в магазинах Продавець-консультант  

 

1.5. Узагальнена професія: продавець-консультант  

1.6. Професія (назва та код КП ДК 003: 2010): продавець-консультант непродовольчих товарів 

1.7. Назви типових посад: продавець-консультант непродовольчих товарів 

1.8. Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник. 



2. Загальні вимоги до професійної діяльності 

2.1. Загальні компетенції 

Код Загальні компетенції 

GC01 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності 

GC02 Володіння професійною лексикою 

GC03 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях 

GC04 Здатність працювати в команді 

GC05 Дотримання професійної етики 

GC06 Запобігання конфліктних ситуацій 

GC07 Здатність прогнозувати результати діяльності 

2.2. Базові професійні компетенції 

Код Базові професійні компетенції 

Р
С

re
ta

il
0
0
1
 

Уміння приймати товари: 

Одержувати товар зі складу магазину та від постачальника, визначати якість товару, 

відповідність нормативно-технічній документації,  контролювати повноту маркування на 

товарних позиціях, здійснювати контроль наявності повного пакету супровідних 

документів на товар (інструкції з експлуатації та гарантійний талон). Перевіряти і 

виявляти товари з наявними дефектними ознаками, вивчати і узагальнювати дані про 

попит споживачів, здійснювати повернення та обмін товарів з постачальником в 

гарантійних та не гарантійних випадках, контролювати умови зберігання. 

Р
С

re
ta

il
0
0
2
 

Уміння готувати робоче місце продавця- консультанта непродовольчих товарів  та 

товари до продажу: 

Перевіряти наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та 

інструментів. Розпаковувати товари, розглядати зовнішній вигляд , комплектувати, перевіряти 

експлуатаційні властивості, надавати товарного вигляду.  Розміщувати та викладати товари за 

групами,  видами,  відмінними ознаками з урахуванням зручності в роботі, частоти попиту  та  

товарного сусідства. Вчасно та оперативно аналізувати ціни на товар, оновлювати цінники на 

акційний товар, перевіряти наявність цінників, забезпечувати на всіх товарах. Оформлювати 

зовнішні та внутрішні вітрини. 

Р
С

re
ta

il
0
0

3
 

Уміння працювати з покупцем та його запереченнями: 

       Ввічливо працювати з запереченнями покупців, результативно завершувати продаж. 

Вміти результативно працювати з декількома покупцями одночасно, здійснювати акційні 

та комплексні продажі, ефективно працювати з конфліктними покупцями. Вирішувати 

спірні питання.  Узагальнювати дані про попит споживачів, здійснювати повернення та 

обмін товарів покупцю в гарантійних та не гарантійних випадках, контролювати умови 

зберігання. 

Р
С

re
ta

il
0
0
4
 

Уміння працювати на РРО  

Здійснювати розрахунки за товари: підраховувати  вартість  покупки, проводити розрахунки 

готівкою, за платіжними картками, зі знижками,  в кредит, зчитувати сканером штрих-кодові 

позначки товару (або перевіряти реквізити наданого чеку), видавати покупку. Підраховувати 

гроші та здавати їх у встановленому порядку, виконувати заключні операції на РРО.  

 



 

Р
С

re
ta

il
0
0

5
 Працювати в мережі інформаційних технологій, результативно працювати з додатковими 

сервісами, послугами та кредитними продуктами,  володіти навиками роботи в програмі 

1С.,  складати заявки на ремонт торговельно-технологічного обладнання та РРО керувати 

роботою продавців нижчої кваліфікації. 

Р
С

re
ta

il
0

0
6
 Знати порядок складання товарного звіту. Звітувати про свою роботу. 

Р
С

re
ta

il
0
0

7
 Готувати товари до інвентаризації і брати участь в інвентаризації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОПИС ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 

Код 
Трудова функція Трудова дія 

Код 
Найменування Найменування 

1 
Здійснювати підготовчі процеси в роботі  

продавця-консультанта 

Готувати робоче місце, товари до продажу GCF0001 

Виконувати стандарти мерчандайзингу GCF0002 

2 Обслуговувати покупців  

у торговельному залі 

Обслуговувати покупців GCF0003 

Консультувати покупців GCF0004 

Виконувати правила професійної поведінки. GCF0005 

Здійснювати обмін або повернення товарів. GCF0006 

3 

Виконувати роботи щодо реалізації 

торговельно-технологічних процесів у 

торговельному залі 

Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. GCF0007 

Приймати товари  GCF0008 

Зберігати товари GCF0009 

Контролювати стан робочої зони протягом дня GCF00010 

Робити звітність   GCF00011 

4 

Дотримуватись вимог охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, норм санітарії 

та гігієни 

Дотримуватись вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності GCF00012 

Дотримуватись вимог  санітарії та гігієни GCF00013 

5 
Працювати з РРО              ( реєстратор 

розрахункових операцій) 

Проводити роботу на РРО перед початком робочого дня GCF00014 

Проводити  поточну роботу на РРО. GCF00015 

Проводити роботу по виконанню заключних операцій на РРО. GCF00016 



 

4. ОПИС ТРУДОВИХ ФУНКЦІЙ 

Трудова функція 1 

Здійснювати підготовчі процеси  в роботі продавця-консультанта 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

GCF0001 

Готувати робоче 

місце, товари до 

продажу 

Уміти: 

- перевіряти справність торговельного обладнання, інструменту; 

- перевіряти (здійснювати контроль) освітлення, опалення, 

температури, вологи про відхилення повідомити керівника 

торгового залу; 

- перевірити розміщення товарів за групами, видами, виробниками; 

- здійснювати заміну пошкодженого, несправного товару, 

обладнання; 

- перевіряти відповідність робочого місця на готовність до продажу 

та обслуговування; 

- перевірити наявність повного переліку асортиментного мінімуму; 

- отримати зі складу, згідно заявки, необхідні товари для 

поповнення товарних запасів; 

- провести звільнення товарів від зовнішньої тари та упаковки; 

- перевірити цілісність, комплектність та справність товарів; 

- надавати товару товарного вигляду; 

- перевірити наявність цінників та правильність їх оформлення; 

- відбирати застарілі, зіпсовані (брудні, зім’яті) цінники ті 

замінювати на нові; 

- протягом дня забезпечувати цінниками товар; 

- своєчасно та оперативно актуалізувати ціни на товар, оновлювати 

цінники на акційний товар.  

Знати: 

- правила та нормативи зберігання 

непродовольчих товарів; 

- інструкцію з технічного 

обслуговування та експлуатації 

устаткування; 

- наявність товарного 

асортименту; 

- порядок підготовки робочого 

місця до роботи; 

- порядок перевірки відповідності  

цінників до товару 

GCF0002 

Виконувати 

стандарти 

мерчандайзингу 

Уміти: 

- забезпечувати правильну викладку товарів на торговельному 

обладнанні; 

- оформлювати вітрини відповідно до вимог корпоративних 

стандартів; 

- перевіряти дотримання планограми торговельного поля; 

- володіти інформацією щодо проведення актуальних рекламних 

акцій на даний період часу; 

Знати: 

-  корпоративні стандарти 

оформлення вітрин; 
-  критерії ефективних продаж; 

- функціональні особливості 

товару; 



 

- працювати з демонстраційним обладнанням та новими зразками 

товару; 

- виконувати принципи професійної поведінки на всіх етапах 

продажу; 

- проводити підготовку до рекламних або акційних продаж; 

- проводити презентацію товару, відповідати на питання, 

працювати із запереченнями тощо; 

- використовувати в роботі знання та вміння з метою впливу на 

покупця щодо прийняття рішення про покупку; 

- діяти в рамках критеріїв та стандартів ефективних продаж; 

- виконувати норми результативності встановлені на підприємстві; 

- підтримувати власний  іміджевий вигляд; 

- оформлювати вітрини та інтер’єр торговельного поля 

-  принципи професійної 

поведінки на всіх етапах купівлі-

продажу; 

- планограму торговельного поля  

Трудова функція 2 

Обслуговувати покупців у торговельному залі 

GCF0003 
Обслуговувати 

покупців 

Уміти: 

- використовувати чинні нормативно-правові акти в процесі 

продажу непродовольчих товарів та обслуговування покупців; 

- дотримуватись стандартів обслуговування покупців; 

- володіти різними формами розрахунку з покупцями; 

- зустрічати покупця; 

- надавати покупцю час для самостійного огляду товарів в 

торговельному полі; 

- виявляти потреби покупця та зацікавлювати його у покупці; 

- проводити презентацію товарів та надавати консультацію 

покупцям; 

- працювати із запереченнями покупців, вміти допомогти покупцю 

зробити вибір необхідного товару; 

- оформлювати гарантійні талони; 

- пропонувати додаткові послуги; 

- дбати про позитивну реакцію на покупку або відмову від неї; 

- брати участь в акційних формах продажу товарі; 

- вивчати попит на товар; 

- проводити анкетування; 

- працювати з книгою відгуків і пропозицій 

Знати: 

- закон України «Про захист прав 

споживачів»; 

- правила продажу 

непродовольчих товарів; 
- стандарти обслуговування на 

підприємстві; 

- вимоги нормативно-правових 

актів щодо продажу 

непродовольчих товарів та 

обслуговування покупців; 

- етапи процесу продажу товарів; 

- форми розрахунку з покупцями; 

- методи визначення потреб 

покупця; 

- призначення гарантійних 

талонів; 

- додаткові послуги з продажу 

товару; 



 

- акційні форми  продажу товарів; 

- порядок ведення книги відгуків і 

пропозицій 

GCF0004 
Консультувати 

покупців 

Уміти: 

- інформувати покупців про діючі акційні пропозиції; 

- проводити анкетування покупців; 

- пропонувати товар щодо виявлених потреб покупця; 

- надавати покупцю корисну, змістовну інформацію; 

- відслідковувати реакцію покупця на аргументи; 

- пропонувати вигоди від покупки; 

- пропонувати супутні товари та послуги; 

- пропонувати взаємозамінні товари; 

- пропонувати товари різної цінової категорії; 

- працювати із запереченнями; 

- схвалити вибір клієнта; 

- пропонувати пакування та транспортування; 

- пропонувати сервісні послуги 

Знати:  

- порядок та правила надання 

консультації; 

- наявний асортимент товарів; 

- цінові пропозиції; 

-  структуру надання консультації; 

- прийоми та правила роботи із 

запереченнями 
 

GCF0005 

Виконувати правила 

професійної 

поведінки. 

Уміти: 

- працювати з різними типами покупців; 

- поводитися в конфліктних ситуаціях з покупцями; 

- демонструвати професійну компетентність, працелюбність, 

дисциплінованість, відповідальність, ініціативність, 

толерантність, тактовність в спілкуванні; 

- адекватно сприймати зауваження керівництва; 

- вміти поводитись при перевірках контролюючих органів; 

- володіти прийомами роботи в команді, вміти будувати стосунки; 

- дотримуватись норм субординації 

Знати: 

- типи покупців; 

- типові помилки, що виникають 

під час ділового спілкування; 

- правила поведінки з 

адміністрацією підрозділу; 

-  правила ділового спілкування; 

- правила поведінки в конфліктних 

ситуаціях; 

- психологію стосунків  у 

колективі 

GCF0006 

Здійснювати обмін 

або повернення 

товарів. 

Уміти: 

- здійснювати обмін непродовольчих товарів відповідно до закону 

«Про захист прав споживачів»; 

- здійснювати обмін різних товарів з гарантійними термінами; 

- перевіряти якість товарів, визначати види дефектів;  

- рекомендувати звертатись до авторизованих сервісних центрів 

щодо здійснення ремонту; 

- повідомляти адміністрацію про звернення щодо обміну товарів; 

Знати: 

- правила і порядок обміну або 

повернення грошей покупцю; 

- групи товарів з гарантійними 

термінами використання; 

- методи визначення якості 

товарів, що пропонуються на 

повернення; 



 

- перевіряти наявність касового чека, гарантійного талону, паспорту 

на товар; 

- пропонувати покупцю аналогічні чи взаємозамінні товари для 

обміну; 

- заповнювати необхідну документацію; 

- проводити процедуру повернення або відшкодування коштів за 

повернений товар 

- порядок оформлення обміну  чи 

повернення грошей за товар; 

- порядок обміну (повернення)  

споживачем товару на товар 

належної якості; 
- перелік дефектів, що дають право на 

обмін; 

- перелік товарів, що не підлягають 

обміну (поверненню) 

 

Трудова функція 3 

Виконувати роботи щодо реалізації торговельно-технологічних процесів у торговельному залі 

GCF0007 

Виконувати правила 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку. 

Уміти: 

- раціонально використовувати робочий час; 

- нести відповідальність у разі порушень правил внутрішнього 

розпорядку та посадових інструкцій; 

- приводити себе в належний вигляд  відповідно до  корпоративних 

стандартів; 

- створювати належні умови для покупців; 

- не відволікатися від виконання своїх обов’язків; 

- забезпечувати високий рівень обслуговування; 

- забезпечувати зразковий порядок на своєму робочому місці; 

- сприяти збереженню товаро-матеріальних цінностей. 

Знати:  

- основні правила роботи 

торговельного підприємства; 

- трудове законодавство в 

торговельній галузі; 

- правила торгівлі товарів 

відповідної групи; 

- посадові права та обов’язки; 

- показники заохочень на 

підприємстві; 
 

GCF0008 Приймати товари 

Уміти: 

- здійснювати контроль наявності транспортних та супровідних 

документів; 

- перевіряти правильність оформлення транспортних та супровідних 

документів; 

- звіряти відповідність найменування товарів і маркування з даними 

супровідних документів; 

- перевіряти кількість місць, стан тари й упаковки; 

- розкривати тару; перевіряти якість товару; 

- документально оформляти результати приймання. 

Знати:  

- основні елементи процесу 

приймання товарів; 

- види і реквізити транспортних та 

супровідних документів; 

- порядок приймання різних груп 

товарів вітчизняного та імпортного 

виробництва; 

- інструкції П-6 (приймання 

товарів за кількістю);  



 

- інструкції  П-7 (приймання 

товарів за якістю); 

GCF0009 Зберігати товари 

Уміти: 

- розміщувати товари на зберігання; 

- укладати товари на зберігання відповідно до нормативних умов; 

- створювати оптимальний режим зберігання товарів; 

- вести спостереження і поточний нагляд за товарами. 

Знати:  

- основні операції у технологічному 

процесі зберігання товарів; 

- значення правильного зберігання 

товарів, дотримання умов; 

- умови зберігання товарів з 

урахуванням їх властивостей і 

особливостей; 

- дії продавця щодо зміни 

вологості приміщення; 

- дії продавця при виявленні 

суттєвих порушень або 

відхилень від встановлених норм  

GCF00010 

Контролювати стан 

робочої зони 

протягом дня 

Уміти: 

- організовувати свою роботу та розділяти торговельний процес на 

окремі операції; 

- дотримуватися технологічної моделі свого робочого дня за чітким 

порядком, встановленим керівництвом; 

- виконувати поставлені завдання послідовно, фіксувати свої 

помилки, вміти їх уникати; 

- володіти інформаційними технологіями роботи підприємства; 

- відбирати  нестандартні, деформовані, пошкоджені товари; 

- передавати несправний, пошкоджений, знятий з реалізації товар 

на склад; 

- перевіряти на товарах наявність маркування з повною 

інформацією; 

- розміщувати товар, що надійшов, на полиці відповідно до 

планограми; 

- забезпечувати збереження товару протягом робочого дня; 

- готувати товари до інвентаризації; 

- визначати кількість та суму продажу товарів за день, місяць, 

квартал. 

Знати:  

-  порядок організації роботи 

продавця протягом дня; 

- поставлені завдання на робочий 

день; 

- інформаційні технології роботи 

підприємства; 

- значення ефективної роботи на 

підприємстві; 

- мету проведення інвентаризації. 

GCF00011 Робити звітність   Уміти: 

- визначати кількість та суму продажу товарів; 

Знати: 



 

- контролювати реалізацію топ-позицій (ходових товарів); 

- контролювати товари, що не реалізуються (out of stock); 

- вести журнали (внутрішня документація) підприємства; 

- робити оцінку особистої ефективності роботи; 

- складати товарний звіт; 

- визначати залишок товарів на кінець дня; 

- проводити інвентаризацію товаро-матеріальних цінностей; 

- дотримуватись стандартів формування та надання звітної 

інформації 

- значення ефективної роботи 

продавця і методи її визначення; 

- визначення кількості та суми 

продажу товарів; 

- звітність за кількістю здійснених 

продаж та роботи за день; 

- оцінку особистої ефективності 

роботи; 
- порядок проведення інвентаризації 

на підприємстві. 

Трудова функція 4 

Дотримуватись вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, норм санітарії та гігієни 

GCF00012 

Дотримуватись 

вимог охорони праці 

та безпеки 

життєдіяльності 

Уміти: 

- користуватись нормативно-правовими актами з питань охорони 

праці та охорони навколишнього середовища; 

- користуватись правилами і нормами протипожежного захисту; 

- користуватись засобами протипожежного захисту; 

- дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення 

робіт; 

- надавати першу медичну допомогу; 

- проводити заміну, ремонт або відновлення торговельного 

інвентарю, інструменту, обладнання та устаткування; 

- здійснювати систематичний контроль та оглядати стан робочої 

зони після закінчення робочої зміни. 

 

Знати: 

- основні правила та норми з охорони 

праці на підприємстві; 

- основні правила пожежної та 

електробезпеки на підприємстві; 

- правила поведінки при 

виникненні пожежі та в 

надзвичайних ситуаціях; 

- шляхи та місце знаходження 

плану евакуації; 

- засоби пожежогасіння, дії при 

наданні першої медичної 

допомоги. 

GCF00013 

Дотримуватись 

вимог санітарії та 

гігієни 

Уміти: 

- привести в належний санітарний стан робоче місце; 

- підтримувати торговельне обладнання та інвентар в чистоті; 

- підтримувати чистоту у  відділі та у приміщеннях торговельного 

підприємства; 

- перевіряти санітарний стан у відділі, своєчасно усувати недоліки; 

- прибирати пил з обладнання та товару, підтримувати його 

товарний вигляд; 

- уникати забруднення товару та обладнання; 

Знати: 

- правила і норми виробничої 

санітарії та особистої гігієни.  

 



 

- охайно виглядати протягом робочого дня; 

- утримувати фірмовий одяг у належному санітарному стані. 

Трудова функція 5 

Працювати з РРО      ( реєстраторами розрахункових операцій) 

GCF00014 

Проводити роботу 

на РРО перед 

початком робочого 

дня 

Уміти: 

- перевіряти справність обладнання і готувати його до роботи, 

дотримуючись правил експлуатації; 

- готувати робоче місце касира до початку роботи; 

- визначати безпечність роботи на РРО; 

- отримувати ключі та розмінні гроші у старшого касира; 

- готувати РРО до роботи: заправляти чекову та контрольну стрічки, 

отримувати нульовий чек, перевіряти наявність усіх реквізитів, 

якість відбитка друку на чеку, отримувати звіт X, виконувати 

операцію «внесення службової суми»; 

- визначити безпеку готовності роботи з РРО; 

- оформити документально початок роботи на рро 

 

Знати: 

- основні положення закону 

України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових 

операцій в сфері торгівлі, 

громадського харчування та 

послуг»; 
- правила безпеки під час підготовки 

РРО до роботи, правила технічного 

обслуговування та експлуатації  

РРО; 

- основні блоки РРО та їх 

призначення; 

- порядок підготовки робочого 

місця до роботи; 

- етапи підготовки РРО до роботи; 

- правила та порядок 

документального оформлення 

початку роботи на РРО; 

- правила та порядок отримання 

розмінних грошей. 

GCF00015 
Проводити  поточну 

роботу на РРО. 

Уміти: 

- дотримуватись безпечних прийомів робіт під час розрахунку  на 

РРО; 

- проводити розрахунки готівкою; 

- проводити розрахунки за платіжними картками; 

- оформлювати повернення коштів за товар через РРО; 

- знати шляхи вирішення конфліктних ситуацій під час поточної 

роботи на РРО; 

- знати принципи професійної етики під час проведення розрахунків; 

Знати: 

- основні положення закону 

України  «Про застосування РРО 

(реєстраторів розрахункових 

операцій) у сфері торгівлі 

громадського харчування та 

послуг»; 

- основні положення посадових 

інструкцій щодо порядку 



 

- отримувати різні види чеків: на одну покупку, на збірну покупку, з 

підрахунком здачі покупцю, з підрахунком вартості покупки за 

кількістю і ціною товару, з анульованою покупкою, зі знижкою 

(надбавкою); 

- повертати кошти покупцю за невикористані чеки; 

- вирішувати ситуацію в разі тимчасового припинення роботи РРО; 

- усувати найпростіші неполадки РРО. 

 

проведення розрахунків з 

використанням РРО; 

- правила безпечних прийомів 

роботи, санітарії та гігієни під 

час роботи на РРО; 

- порядок та правила розрахунків 

різними способами; 

- правила повернення коштів за 

невикористаний чек; 

- незначні неполадки РРО, 

можливі помилки в поточній 

роботі та способи їх усунення; 

- значення реквізитів фіскальних 

чеків; 

- правила професійної етики 

касира під час проведення 

розрахунків 

GCF00016 

Проводити роботу 

по виконанню 

заключних операцій 

на РРО. 

Уміти: 

- дотримуватись безпечних прийомів робіт під час виконання 

заключних операцій на РРО; 

- проводити заключні операції на РРО: отримувати звіт операторів, 

складати покупюрний опис, здавати підготовлену виручку разом з 

покупюрним описом, виконувати операцію «службове виведення 

грошей», отримувати фіскальний звітний чек з обнулінням 

оперативної пам’яті; 

- оформлювати книгу обліку розрахункових операцій (КОРО). 

Знати: 

- основні положення закону 

України  «Про застосування РРО 

(реєстраторів розрахункових 

операцій) у сфері торгівлі 

громадського харчування та 

послуг»;  

- основні положення посадових 

інструкцій щодо виконання 

заключних операцій на РРО; 
- правила, порядок та терміни 

ведення документації на кінець 

робочого дня (зміни); 

- види та реквізити фіскальних 

звітів та чеків; 

- порядок виконання заключних 

операцій на РРО; 

- правила оформлення КОРО та її 

зміст. 

 



 

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 

5.1 Розробники професійного стандарту 

- Дмитро Орловський, Марія Черненко, Тетяна Моїсеєнко  - начальники служби по підбору та 

утриманню персоналу торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому» 

- Алевтина Белецька – прес-секретар Групи компаній Фокстрот 

- Ольга Голинська – фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою ГК «Фокстрот» 

- Олег Іванов – генеральний директор Асоціації підприємств побутової техніки та електроніки 

(АППТЕ) 

- Наталія Притульська – перший проректор Київського національного торговельно-

економічного університету (КНТЕУ) 

- Віктор Осика – декан факультету товарознавства і торговельного підприємництва КНТЕУ 

- Лідія Кришемінська – директор Вищого комерційного училища  Київського національного 

торговельно-економічного університету (ВКУ КНТЕУ) 

- Вікторія Деревлюк – заступник директора з навчально-виробничої роботи ВКУ КНТЕУ 

- Валентина Домченко та Валентина Уварова – майстри виробничого навчання ВКУ КНТЕУ 

- Юлія Герзаніч – керівник напряму Консалтинг компанії «МСG» 

- Катерина Скибська – директор кадрового агентства «Допомога Ukraine» 

 

Організації, що брали активну участь у розробленні профстандарту: 

- Європейська Бізнес Асоціація – Ірина Здоревська 

- Федерація Металургів України – Олена Колеснікова 

- Аналітичний центр «БЕСТ» при СКМ – Ганна Царенко 

 

Державний сектор: 

- Федерація роботодавців України – директор департаменту розвитку трудового потенціалу та 

корпоративної соціальної відповідальності Родіон Колишко 

- Українська торговельна асоціація – генеральний директор Ігор Кішко 

- Міністерство освіти і науки України – начальник відділу взаємодії з соціальними партнерами 

та виробництвом Сергій Коваленко  

 

Торговельні мережі – ритейлери: 

- Торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» - національний тренер управління по 

роботі з персоналом Василь Майданович, начальник відділу поставок Олена Слободяник, 

начальник групи сертифікації та маркування відділу  поставок Ганна Ващенко 

- ТМ «Секунда» - керівник роздрібної мережі Олена Цимбалюк 

- ДОО «МТІ» - керівник  НR підрозділу Світлана Гуцман 

- ТОВ «АТБ-Маркет» - керівник відділу підбору та адаптації персоналу Оксана  Яланська 

- Національна мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр-К» - Оксана Риженко 

- Торговельна мережа «Брусничка»  - Інна Бірюкова 

- ТМ «Novus» - директор із персоналу Олена Ступак 

- ТМ «Фуршет» - директор учбового центру «Кепітел Консалтинг Груп» Вікторія Тищенко, 

керівник проекту рекрутингу й мотивації Людмила Бурдук 

- ТМ «Еко-market»  - провідний менеджер із персоналу Ольга Кузьменко  

  



 

 

5.2. Організація, що затвердила професійний стандарт: Федерація роботодавців України 

5.3. Номер стандарту: GCFPNT001 

5.4. Дата затвердження стандарту: 21 липня 2015 р. 

5.5. Дата наступного перегляду стандарту:  2018 р. 

5.6. Аркуш реєстрації змін професійного стандарту  

№ 

з/п 

Зміна до професійного стандарту Дата внесення зміни 

   

 

 




