
ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, РОБОТОДАВЦІ, АКАДЕМІЧНА 
СПІЛЬНОТО ТА ІНШІ ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ! 

 
Проведений аналіз запотребованості освітніх програм з підготовки фахівців за 

спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" в поєднанні з 
відгуками стейкхолдерів засвідчили доцільність та актуальність оновлення переліку 
пропонованих освітніх програм. Відповідно до цього завдання створено Проєктну 
групу та проведено роботу з розробки проєкту освітньо-професійної програми 
"Товарознавство і комерційна логістика" зі спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти.  

Для більш якісного наповнення цієї освітньо-професійної програми 
звертаємося до Вас з проханням оцінити зміст запропонованого проєкту та надати 
свої рекомендації й пропозиції щодо таких аспектів: 1) переліку компетентностей та 
програмних результатів навчання, що дозволить додатково до передбачених чинним 
Стандартом ОПП додати інші, які на думку стейкхолдерів є необхідними для 
майбутньої професійної діяльності випускника; 2) переліку та обсягу обов'язкових 
освітніх компонент (навчальних дисциплін), які необхідні для досягнення заявлених 
та пропонованих Вами компетентностей і програмних результатів навчання; 3) 
переліку та обсягу вибіркових освітніх компонент (навчальних дисциплін), які 
доповнять заявлені компетентності (програмні результати навчання) і дозволять 
здобувачам отримати цілком нові - для формування власної освітньої траєкторії; 4) 
форм та методів навчання і викладання, які дозволять якісно оволодіти 
задекларованими компетентностями та програмними результатами навчання.  

Ваші зауваження та пропозиції просимо надсилати до 10 травня 2021 року на 
електронну адресу гаранта програми igmislog@lute.lviv.ua або кафедри 
підприємництва, торгівлі та логістики komerc@lute.lviv.ua.  

 
Щиро дякуємо за розуміння, підтримку та допомогу! 

 
З повагою, гарант програми Міщук Ігор Пилипович 

 
  



Проєкт 
ПЕРЕДМОВА 

 
Освітньо-професійна програма “Товарознавство і комерційна логістика" є 

нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, 
кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці 
бакалаврів у галузі 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 076 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

За розроблення та впровадження освітньо-професійної професійної 
програми відповідає проєктна група у складі:  

1. Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та логістики – гарант освітньої програми, керівник проектної групи; 

2. Пелик Леся Василівна, д.т.н., проф. – член робочої (проектної) групи; 
3. Лебединець Віра Тарасівна, к.т.н., доц., доцент кафедри товарознавства, 

технологій і управління якістю харчових продуктів – член робочої (проектної) 
групи. 

 
Рецензенти освітньо-професійної програми: 

1.   
2.    
 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти “Товарознавство і комерційна логістика” зі 
спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” розроблена 
відповідно до стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, затвердженого та введеного в 
дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1243. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 
відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Львівського торговельно-
економічного університету. 



1. ПРОФІЛЬ 
 освітньо-професійної програми 

 “Товарознавство та торговельне підприємництво” 
за спеціальністю  076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального 
закладу та 

структурного 
підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет 
Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики; Кафедра товарознавства, 
технологій і управління якістю харчових продуктів; Кафедра 

товарознавства та технології непродовольчих товарів 
Ступінь вищої освіти 

та назва 
кваліфікації мовою 

оригіналу 

ОС "Бакалавр"  
Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма “Товарознавство і комерційна логістика”  

Тип диплому та 
обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний. 
Обсяг: 
 - 240 кредитів ЄКТС (на базі повної загальної середньої освіти), термін 
навчання 4 роки;  
- 120 кредитів ЄКТС (на основі освітнього ступеня "молодший бакалавр", 
освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за спеціальністю 
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”), термін навчання 2 
роки; 
- 180 кредитів ЄКТС (на основі освітнього ступеня "молодший бакалавр", 
освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за іншими 
спеціальностями), термін навчання 3 роки 

Наявність акредитації Назва організації – Акредитаційна комісія України  
Країна – Україна 

Період акредитації – Сертифікат про акредитацію НІ № 1485945 . 
Термін дії до 1.07.2025 р. 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, 
EQF-LLL– 6 рівень 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня 
"молодший бакалавр" (освітньо-кваліфікаційного рівня 

"молодший спеціаліст" ). 
Згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів.  

Решта вимог визначаються Правилами прийому на освітньо-професійну 
програму  бакалавра, затвердженими ЛТЕУ. 

Мова викладання Українська 
Термін дії освітньої 

програми 
2020-2024 рр. 

Інтернет-адреса 
постійного 

розміщення опису 
освітньо-

професійної 
програми 

http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-bakalavra/ 

2 – Мета освітньо-професійної програми 
Підготовка  кваліфікованих, конкурентоспроможних бакалаврів, які володіють сучасним 

підприємницьким мисленням, глибокими теоретичними знаннями і прикладними навичками, 
здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, 



торгівлі та біржової діяльності на засадах формування інтегрованих ланцюгів постачань товарів 
із забезпеченням гарантованого рівня їх якості та конкурентоспроможності  

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 

(галузь знань, 
спеціальність) 

07 “Управління та адміністрування”  
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

 
Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна для бакалавра. Орієнтована на сучасні професійні та 

наукові досягнення в галузі підприємництва, торгівлі, біржової 
діяльності, логістики,  враховує специфіку роботи та особливості 
розвитку у сферах, в межах яких можлива подальша професійна та 
наукова кар’єра здобувача вищої освіти 

Основний фокус 
освітньої програми 

Загальна: освіта і професійна підготовка у сфері підприємництва, 
торгівлі, біржової діяльності та логістики, яка передбачає зайнятість 
та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. 

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, 
товарознавство, логістика 

Особливості програми Програма забезпечує отримання поглиблених знань з організації, 
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, 
торговельних і біржових формувань в структурі інтегрованих 
ланцюгів постачань товарів з акцентом на опанування теоретичного 
базису, набуття прикладних та дослідницьких навичок з 
комерційного, організаційно-управлінського, логістичного та 
експертно-товарознавчого забезпечення діяльності у сфері 
торговельного підприємництва і комерційної логістики. Програма 
набуває особливої актуальності у зв'язку з перспективами розвитку 
торговельної та логістичної діяльності в Західному регіоні України  
(зокрема - у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, 
Чернівецькій, Закарпатській обл.), де в даний час реалізовується низка 
проєктів з розбудови логістичних центрів, терміналів і кластерів для 
реалізації транзитного потенціалу України. 

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з 
товарознавства та комерційної логістики для ефективного вирішення 
конкретних комерційних та організаційно-управлінських завдань 
щодо формування інтегрованого ланцюга постачань товарів з 
орієнтацією на забезпечення належних умов товароруху,  мінімізації 
витрат на його здійснення і забезпечення  гарантованого рівня  якості 
та конкурентоспроможності товарів з урахуванням специфіки 
логістичної діяльності торговельних підприємств. Ексклюзивність 
програми досягається шляхом включення дисциплін логістичного 
спрямування. 

Виконується в активному дослідницькому середовищі, забезпечує 
набуття практичних навичок шляхом проходження виробничої 
практики на профільних підприємствах, реалізується шляхом 
проведення практичних і лабораторних занять, самостійної та 
індивідуальної роботи, розвиває перспективи підготовки магістрів 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Здійснюється відповідно до вимог ринку праці на підприємствах різних 
галузей діяльності і організаційно-правових форм на первинні посади 
відповідно до національного класифікатора видів економічної 
діяльності ДК 009:2020 і національного класифікатора професій ДК 
003:2020.  

Відповідні робочі місця з виконання функцій фахівця з організації, 
ефективного функціонування і розвитку підприємницьких, торговельних 
і біржових структур, а також провайдерів логістики в установах і на 



підприємствах різних галузей діяльності та організаційно-правових форм: 
2419.2 Логіст, Фахівець з методів розширення ринків  збуту; 341.5: Агент 
комерційний, Агент торговельний, Комівояжер, Мерчендайзер, 
Представник торговельний, Торговець комерційний, Торговець 
промисловий,  Торговець роз'їзний,  Торговець технічний, 
Уповноважений контори з імпорту худоби; 341.6: Закупник; 341.7: 
Аукціоніст (ліцитатор),  342: Інспектор торговельний, Інспектор-
товарознавець, Організатор з постачання,  Організатор із збуту, 
 Товарознавець, Черговий по товарній конторі,  Торговельний брокер 
(маклер), 342.1: Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів; 342.2: 
Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції;  342.9: 
Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери; 449: Інспектор 
державний з якості товару та торгівлі; 3449: Інспектор державний із 
закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів.  
Бакалаври за ОПП “Товарознавство і комерційна логістика” матимуть 
можливість працювати на посадах: Керівник/комерційний директор 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі; Товарознавець/ менеджер у 
роздрібній та оптовій торгівлі, торгівлі транспортними засобами; 
Товарознавець-менеджер з логістики; Керівник/спеціаліст відділу 
комерційної  логістики; Торговий представник; Мерчендайзер; 
Керівник/спеціаліст департаменту/відділу оптових закупівель та 
категорійного менеджменту (формування асортименту) на підприємствах 
оптової та роздрібної торгівлі;  Менеджер з продажу товарів та з роботи з 
клієнтами на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; Спеціаліст із 
біржової торгівлі, брокер, дилер, спеціаліст із біржових операцій, 
торговельний брокер/ліцитатор; Керівник власного бізнесу (ФОП) та ін.  

Самостійне працевлаштування 
Подальше навчання. 

Академічні права 
випускників 

Можливість навчання за програмою: 7 рівня НРК України, 
другого циклу QF-EHEA та 7 рівня EQF-LLL 

Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття 
додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Викладання та навчання базується на: компетентнісному підході; акценті 

на студентоцентроване навчання; проблемно-орієнтований, 
комунікативний, міждисциплінарний підходи до викладання. 

Лекційні курси поєднані з лабораторними, практичними і виїзними 
заняттями, семінарами, діловими іграми, диспутами, «мозковими 
штурмами».  

У навчальному процесі застосовані методи: організації і здійснення, 
стимулювання і мотивації, контролю, корекції ефективності 
навчально-пізнавальної діяльності, проблемно-пошукові.  

Активні форми викладання, інтерактивне спілкування з викладачами, 
оволодіння професійними методиками, аналіз кейсів та конкретних 
ситуацій, ділові ігри, самопідготовка із використанням дистанційних 
курсів в Центрі дистанційного навчання Львівського торговельно-
економічного університету, самостійна робота на основі сучасних 
наукових джерел, робота з електронною бібліотекою, підготовка 
наукових доповідей, рефератів, робота у комп'ютерних класах, 
практична підготовка, виконання курсових робіт 

Оцінювання Поточне опитування, тестування знань, виконання завдань на платформі 
дистанційного навчання, усні презентації з використанням мульти-
медійної техніки, контрольні і самостійні роботи, звіти про практику, 
семестрові заліки і екзамени, державна атестація у вигляді захисту 
кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень студентів 



здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 
незадовільно), 100-бальною і шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, F, FX). 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у 

сферах підприємницької, торговельної, біржової та логістичної 
діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій 
та методів організації і функціонування підприємницьких, 
торговельних, біржових структур в структурі інтегрованих ланцюгів 
постачань товарів і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов 

Загальні 
компетентності  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.  
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК 7. Здатність працювати в команді.  
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  
ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні.  
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя 

Спеціальні 
компетентності  

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності.  

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 
відносин.  

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в 
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 
нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності.  

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в 
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 
підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 
результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 



практики з урахуванням ризиків. 
СК 11. Здатність застосовувати загальні принципи та закономірності 

інтегрованого управління матеріальними та відповідними їм 
логістичними потоками у сфері комерційної логістики, вміння 
організовувати комплекс логістичної діяльності торговельних 
підприємств та забезпечувати інтеграційну взаємодію учасників 
ланцюгів постачань товарів і їх ефективність  

СК 12. Здатність організовувати транспортно-експедиційні операції в 
контексті здійснення логістичних процесів в інтегрованих ланцюгах 
постачань товарів 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН.1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння 

критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.  
ПРН.2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  
ПРН.3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами.  
ПРН.4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності.  

ПРН.5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для 
формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

ПРН.6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють 
досягати професійних цілей.  

ПРН.7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 
відповідальність за результати.  

ПРН.8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері 
збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

ПРН.9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.  

ПРН.10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень суспільства. 

ПРН.11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності для подальшого використання на практиці.  

ПРН.12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо 
створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

ПРН.13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

ПРН.14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.  

ПРН.15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності за допомогою сучасних методів.  

ПРН.16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 
біржових структур і застосовувати його на практиці.  

ПРН.17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 
зовнішніх та внутрішніх впливів.  

ПРН.18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій 
діяльності.  

ПРН.19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з 
урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.  

ПРН.20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності 
підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. 



ПРН.21. Знати основи організації логістичної діяльності в сфері товарного обігу, вміти 
організовувати інтеграційну взаємодію учасників ланцюгів постачань товарів та забезпечувати їх 
ефективність 

ПРН.22. Знати основи організації транспортно-експедиційної діяльності та вміти забезпечувати 
комплекс логістичної діяльності в сферах комерційної логістики  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Кадрове забезпечення Наявна проектна група, відповідальна за підготовку здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність” освітньо-професійною програмою «Товарознавство і 
комерційна логістика», до складу якої входять 1 доктор економічних 
наук, 1 доктор технічних наук і 1 кандидат технічних наук, усі вони є 
штатними працівниками ЛТЕУ. 

Гарант освітньої програми: Міщук І.П. – д.е.н., доц., завідувач кафедри 
підприємництва, торгівлі та логістики.  

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 
науковими ступенями та вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти. 

Проведення лекцій здійснюють науково-педагогічні працівники 
відповідної спеціальності, з яких частка штатних відповідає нормативу, 
в т.ч. докторів наук, професорів. До викладання на Програмі 
залучаються професіонали-практики. 

Усі науково-педагогічні працівники виконують Ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності (п. 30). 

Наявні дві випускові кафедри із спеціальної підготовки, які очолюють 
фахівці відповідної спеціальності – д. т. н., проф. Сирохман І. В. та д. е. 
н., доц. Міщук І.П.  

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 
один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Наявні трудові договори, укладені з усіма науково-педагогічними 
працівниками, та накази про їх прийняття на роботу тощо. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

ЛТЕУ має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуси, 3 студентські 
гуртожитки, які є власністю університету. 

Проведення навчальних занять та контрольних заходів забезпечене 
відповідними приміщеннями, площа яких перевищує встановлені 
вимоги. Більше третини навчальних аудиторій забезпечено 
мультимедійним обладнанням для одночасного використання. 

В університеті наявні спеціалізовані лабораторії; бібліотека (наукова та 
електронна), у т.ч. читальні зали з сучасною навчальною літературою, 
науковими, довідковими та іншими виданнями; 2 їдальні власного 
комбінату громадського харчування; актовий зал; спортивний 
комплекс; спортивний майданчик; медичний пункт; власне 
видавництво. 

Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 
Інформаційне та 

навчально-
методичне 

забезпечення 

Бібліотека ЛТЕУ забезпечена фаховими періодичними виданнями 
відповідного профілю, в т.ч. у електронному вигляді. Наявний доступ 
до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою. 

Наявний офіційний веб-сайт ЛТЕУ: http://www.lute.lviv.ua, на якому 
розміщена основна інформація про освітню, освітньо-наукову, 
видавничу діяльність університету, структуру, ліцензії та сертифікати 
про акредитацію, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх 
склад, правила прийому, контактна інформація та ін. 

Наявні необмежений доступ до мережі Інтернет; точки бездротового 
доступу до мережі Інтернет; навчальне середовище Moodle; інтернет-
зв’язок; електронний ресурс, який містить навчально-методичні 



матеріали з навчальних дисциплін, в т.ч. у системі дистанційного 
навчання, який відповідає встановленим вимогам; технічні засоби 
навчання. 

Освітньо-професійна програма має: навчальні плани, робочі навчальні 
плани; графіки навчального процесу; робочі навчальні програми 
дисциплін, силабуси навчальних дисциплін; належне навчально-
методичне забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального 
плану; дидактичні матеріали для самостійної та навчально-дослідної 
роботи студентів із дисциплін; програми практичної підготовки і робочі 
програми практик; методичні вказівки для виконання  курсових робіт; 
критерії оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних 
контрольних робіт; підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій 
тощо згідно з переліком рекомендованої літератури з кожної 
навчальної дисципліни, кількість яких відповідає встановленим 
вимогам; методичні матеріали для проведення атестації здобувачів.  

Наявність системи 
внутрішнього 
забезпечення 
якості вищої 

освіти 

«Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у Львівському 
торговельно-економічному університеті» схвалене на засіданні Вченої 
ради (протокол № 7 від 25.04.2016 р.) і затверджене ректором 
Університету.  

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає 
здійснення таких процедур і заходів: визначення принципів та 
процедур забезпечення якості вищої освіти; здійснення моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх програм; щорічне оцінювання 
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників університету та регулярне оприлюднення таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті ЛТЕУ; забезпечення підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних і педагогічних працівників; забезпечення 
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 
тому числі самостійної роботи студентів; розвиток інформаційних 
систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення 
публічності інформації про діяльність університету, освітні програми, 
ступені вищої освіти та кваліфікації; забезпечення дотримання 
академічної доброчесності працівниками ЛТЕУ та здобувачами вищої 
освіти, у тому числі створення ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату; участь університету в національних 
та міжнародних рейтингових дослідженнях закладів вищої освіти. 

9 – Академічна мобільність  
Національна кредитна 

мобільність 
Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

у вітчизняних вищих навчальних закладах, зокрема 
Національному університеті “Львівська політехніка”, ВНЗ 
Укоопспілки “Полтавському університеті економіки і 
торгівлі”, Українській академії друкарства, Національному 
лісотехнічному університеті України, Інституті 
регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України, 
Хмельницькому національному університеті та інших ВЗО. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Лодзьким 
університетом (Республіка Польща); 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Вроцлавським 
економічним університетом (Республіка Польща); 

Угода з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) 
в рамках програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Пардубіце (Чеська Республіка) в рамках 
програми Erasmus+; 



Угода з університетом Дебрецена (Угорщина) в рамках програми 
Erasmus+; 

Угода з університетом Варни (Республіка Болгарія) в рамках програми 
Erasmus+; 

Угода з університетом прикладних соціальних наук  Клайпеди  
(Литовська Республіка) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з Західним університетом  Тімішоари (Румунія) в рамках програми 
Erasmus+. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 

освіти 

Довузівська підготовка іноземних громадян. 
Україномовні програми за всіма спеціальностями для іноземних 

громадян. 
 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

 
2.1. Перелік компонент ОПП 

 
Код 

н/д 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практика, підсумкова атестація) 

Кількість 
кредитів 

Форма  
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (ОК) 
1.1. Дисципліни загальної підготовки 

ОК 1 Історія української державності 4 екзамен 
ОК 2 Безпека життєдіяльності та охорона праці 4 залік 
ОК 3 Інформаційні системи та технології 4 залік 
ОК 4 Хімія та основи хімічних методів аналізу 4 екзамен 
ОК 5 Економічна теорія 4 залік 
ОК 6 Вища математика 6 екзамен 
ОК 7 Філософія 4 екзамен 
ОК 8 Матеріалознавство та основи технологій виробництва 

непродовольчих товарів 4 екзамен 

ОК 9 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 екзамен 
ОК10 Іноземна мова  14 заліки, екзамени 

 Всього 52  
1.2. Дисципліни професійної  підготовки 

ОК 11 Теоретичні основи товарознавства 4 екзамен 
ОК 12 Мікробіологія 4 екзамен 
ОК 13 Основи бізнесу 4 екзамен 
ОК 14 Організація торгівлі 4 екзамен 
ОК 15 Економіка підприємства 4 екзамен 
ОК 16 Торговельне підприємництво та комерційна діяльність 7 залік, екзамен 
ОК 17 Товарознавство харчових продуктів 14 екзамени (4) 
ОК 18 Товарознавство непродовольчих товарів 14 екзамени (4) 
ОК 19 Обладнання підприємств торгівлі 4 залік  
ОК 20 Товарознавство пакувальних матеріалів і тари 4  екзамен 
ОК 21 Логістика 4 екзамен 
ОК 22 Маркетинг 4 залік  
ОК 23 Організація перевезень і вантажознавство  4 екзамен 
ОК 24 Бухгалтерський облік  4 залік  
ОК 25 Біржова діяльність  4 екзамен 
ОК 26 Мерчендайзинг 4 екзамен 
ОК 27 Комерційна логістика 4 екзамен 
ОК 28 Транскордонні кластери в економіці Західної України 4 залік  
ОК 29 Організація і технологія інспектування підприємств 

торгівлі 4 екзамен 

ОК 30 Менеджмент 4 екзамен 
ОК 31 Курсова робота з торговельного підприємництва  та 

комерційної діяльності   3 захист КР 

ОК 32 Курсова робота з товарознавства  3 захист КР 
 Всього 109  

1.3. Практична підготовка 
ОК 33 Практика  11  

1.4. Атестація 



ОК 34 Виконання та захист кваліфікаційної роботи 8  
Разом обов’язкових компонент: 180 

Вибіркові компоненти (ВК) * 
ВК 2.1 Теорія та історія кооперації 4 залік 
ВК2.2 Політологія 4 залік 
ВК2.3 Політичні системи світу 4 залік 
ВК2.4 Логіка 4 залік 
ВК2.5 Культурологія 4 залік 
ВК 2.6 Фізіологія харчування 4 залік 
ВК 2.7 Сенсорний аналіз 4 залік 
ВК 2.8 Фізика та основи фізичних методів аналізу 4 залік 
ВК 3.1 Господарське право 4 залік  
ВК 3.2 Цивільне право 4 залік  
ВК3.3 Екологія 4 залік 
ВК3.4 Мікроекономіка 4 залік 
ВК3.5 Комп'ютерна графіка 4 залік 
ВК3.6 Комунікаційні технології 4 залік 
ВК3.7 Інтернет в бізнесі 4 залік 
ВК3.8 Товарна інформація             4 залік 
ВК4.1 Організація виставкової та ярмаркової діяльності 4 залік  
ВК4.2 Державне та регіональне управління 4 залік  
ВК4.3 Макроекономіка 4 залік 
ВК4.4 Судово-товарознавча експертиза  4 залік 
ВК4.5 Технічне регулювання  4 залік 

ВК4.6 Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння 
та культурних цінностей 4 залік 

ВК4.7 Товарознавство сільськогосподарської продукції і 
сировини  4 залік 

ВК5.1 Брендинг 4 залік 
ВК5.2 Організація роботи сомельє 4 залік 
ВК5.3 Управління якістю продукції та послуг 4 залік  
ВК5.4 Електронна комерція 4 залік  
ВК5.5 Митна справа 4 залік 
ВК5.6 Діловодство 4 залік 
ВК5.7 Економіка торговельного підприємства 4 залік 
ВК5.8 Товарна номенклатура ЗЕД 4 залік 
ВК5.9 Економіка праці та соціально-трудові відносини 4 залік 
ВК5.10 Страхування 4 залік 

ВК5.11 Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, 
польська, чеська) 4 залік 

ВК6.1 Організація обслуговування осіб з інвалідністю 4 залік 
ВК6.2 Поведінка споживача 4 залік 
ВК6.3 Конфліктологія та теорія переговорів 4 залік  
ВК6.4 Управління продажами 4 залік  
ВК6.5 Холодильні технології та засоби їх забезпечення 4 залік  
ВК6.6 Організація і технологія надання послуг 4 залік 

ВК6.7 Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, 
польська, чеська) 4 залік 

ВК7.1 Бізнес-планування 4 залік 
ВК7.2 Захист прав споживачів 4 залік 



ВК7.3 Міжнародні митні регулятори 4 залік  
ВК7.4 Теорія і методика  рекламної та PR-творчості 4 залік  

ВК7.5 Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх 
промислів 4 залік 

ВК7.6 Безпечність харчових продуктів 4 залік 
ВК7.7 Менеджмент сервісу 4 залік 
ВК7.8 Фінанси підприємств 4 залік  
ВК7.9 Експертиза товарів  4 залік  
ВК7.10 Реклама та PR на виставках і ярмарках 4 залік 

ВК7.11 Інноваційне підприємництво та управління стартап-
проєктами 4 залік 

ВК7.12 Публічні закупівлі 4 залік 
ВК8.1 Самоменеджмент 4 залік 
ВК8.2 Адміністрування податків та платежів 4 залік 
ВК8.3 Міжнародні стандарти індустрії гостинності 4 залік  
ВК8.4 Аналіз господарської діяльності 4 залік  
ВК8.5 Облік і звітність в оподаткуванні 4 залік 
ВК8.6 Митна брокерська діяльність 4 залік  
ВК8.7 Контроль діяльності суб'єктів бізнесу 4 залік 
ВК8.8 Міжнародна торгівля 4 залік 

ВК8.9 Організація туристичної діяльності та готельно-
ресторанної справи 4 залік 

ВК8.10 Організація кейтерингового обслуговування  4 залік 
Разом вибіркових компонент: 60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ: 240 

 
*Перелік вибіркових компонент пропонується здобувачам вищої освіти для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувач вищої освіти має право обрати і інші вибіркові 

компоненти з інших освітньо-професійних програм Університету. 
 
 
 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП «Товарознавство і комерційна логістика» першого (бакалаврського) рівня 
освіти за спеціальністю 076 “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”  

 
 

ОК 34. Підсумкова атестація : виконання та захист кваліфікаційної роботи  

ОК 25.  Біржова 
діяльність 

ОК 12. 
Мікробіологія  

ОК 15. Економіка 
підприємства 

ОК 23.  Організація і 
перевезень і 

вантажознавство  

1 семестр 

ОК 1. Історія 
української 
державності 

ОК 2. Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці   

ОК 6. Вища 
математика 

ОК 10. Іноземна 
мова 

 

ОК 5. Хімія та основи 
хімічних методів 

аналізу 

ОК 11. Теоретичні 
основи товарознавства 

ОК 3. Економічна 
теорія  

ОК 13. Основи 
бізнесу 

ОК 9. Філософія 
ОК 8.Українська 

мова за 
професійним 

спрямуванням 

ОК 10. Іноземна мова 

ОК 16. 
Торговельне 

підприємництво та  
комерційна 
діяльність 

ОК 14.Організація 
торгівлі  

ОК 19. Обладнання 
підприємств 

торгівлі  

ОК 17.  
Товарознавство 

харчових 
продуктів 

ОК 18. Товаро-
знавство 

непродовольчих 
товарів 

ОК 7. Матеріало-
знавство та основи 

технологій 
виробництва 

непродовольчих 
товарів  

ОК 24.Бухгалтерський 
облік 

ОК 22 Маркетинг  

ОК 21.Логістика  

 
ОК 18. Товарознавство 

непродовольчих 
товарів  

ОК 32.Курсова робота 
з товарознавства 

харчових продуктів 

ОК 27.Комерційна 
логістика 

ОК 30.Менеджмент 

ОК 28. 
Транскордонні 

кластери в 
економіці Західної 

України 

ОК 4. Інформаційні 
системи та технології 

ОК 31. Курсова робота 
з Торговельного 

підприємництва та  
комерційної діяльності 

ОК 33..Практика  ОК 33..Практика  ОК 33..Практика  

ОК 26.  
Мерчендайзинг 

2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОК 10. Іноземна 
мова 

ОК 10. Іноземна 
мова ОК 10. Іноземна 

мова 

ОК 17. Товаро-
знавство харчових 

продуктів 

ОК 17. Товарознавство 
харчових продуктів 

ОК 16. Торговельне 
підприємництво та  

комерційна 
діяльність 

ОК 17. Товарознавство 
харчових продуктів 

ОК 20. Товарознавство 
пакувальних 

матеріалів і тари 

ОК 18. Товарознавство 
непродовольчих 

товарів 

ОК 10.  
Іноземна мова 

 

ОК 18.  
Товарознавство 
непродовольчих 

товарів 
ОК 29. 

Організація і 
технологія 

інспектування 
підприємств 

торгівлі 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньо-професійної програми «Товаро-

знавство і комерційна логістика» спеціальності 076 “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

роботи і завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації “Бакалавр 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності".   

Кваліфікаційна робота повинна свідчити про опанування бакалавром 

системи загальнонаукових, спеціальних та професійних теорій і методик 

дослідження, володіння відповідними компетентностями, необхідними для 

розв’язання теоретичних завдань та вирішення практичних проблем у 

сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що передбачає 

застосування теорій та методів організації і функціонування 

підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Кожна кваліфікаційна робота повинна пройти перевірку на плагіат та 

незалежне експертне оцінювання (рецензування) фахівцями. Атестація 

здобувачів здійснюється екзаменаційною комісією, робота якої регулюється 

Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії (http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/Academy/Docs/ 

Polozhennya/Polozhennya_Ekzam_Komisii.pdf). Атестація здійснюється 

відкрито і публічно. 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Товаро-

знавство і комерційна логістика» спеціальності 076 “Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження їм ступеня бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації «Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності».  

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти − Бакалавр; 

Спеціальність − Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Освітня 

програма - «Товарознавство і комерційна логістика». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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