
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»

галузі знань 07 «Управління та 

адмінстрування»

Кваліфікація «бакалавр підприємництва, 
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МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Забезпечення формування і розвитку у бакалаврів сучасного підприємницького
мислення та інтегральних, загальних і професійних компетентностей у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які необхідні для ефективної

аналітичної і організаційно-управлінської роботи випускника

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

Орієнтація освітньої 
програми

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

Основний фокус програми



Особливості програми

Програма забезпечує отримання поглиблених знань з організації, ефективного

функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових

структур з акцентом на формування теоретичного базису, прикладних та 

дослідницьких навичок з проєктування та провадження діяльності у сфері

товарного обігу, електронної комерції, дистрибуції

Об’єкти 

вивчення

Діяльність з організації та функціонування підприємницьких, 

торговельних та біржових структур, що здійснюється для 

досягнення економічних і соціальних результатів.

Програма 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. 



Придатність випускників до працевлаштування

• Керівник/комерційний директор підприємства 
оптової та роздрібної торгівлі;

• Товарознавець/менеджер у роздрібній і оптовій 
торгівлі;

• Керівник/спеціаліст департаменту регіональних 
продажів;

• Керівник/спеціаліст відділу комерційної 
логістики;

• Торговий представник;

• Мерчендайзер;

• Керівник/спеціаліст департаменту/відділу 
оптових закупівель та категорійного менеджменту 
на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, 
виробничих підприємствах;

• Менджер з продажу товарів та по роботі з 
клієнтами на підприємствах оптової і роздрібної 
торгівлі, виробничих підприємствах;

• Спеціаліст із біржової торгівлі, брокер, дилер, 
торговельний брокер/ліцитатор;

• Керівник власного бізнесу (ФОП).

Первинні посади 
в установах і на 
підприємствах
різних галузей
діяльності та 

організаційно-
правових форм



Програмні компетентності

Інтегральна 

компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів

організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується

комплексністю та невизначеністю умов

Загальні

компетентності

(ЗК)

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.



Програмні компетентності

Спеціальні

(фахові, 

предметні) 

компетентності

(СК)

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 проектувати та реалізовувати заходи з формування та здійснення закупівельної та збутової

діяльності, управління продажами в системах дистрибуції та формування обгрунтованого товарного асортименту

СК 12. Здатність аналізувати, оптимізовувати та реалізовувати комплекс комерційних, технологічних і логістичних

процесів діяльності суб'єктів підприємництва у сфері товарного обігу, в тому числі - електронної комерції



Навчаючись на ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
ви будете вивчати дисципліни

Торговельне 
підприємництво і 

комерційна 
діяльність

Організація 
торгівлі

Основи бізнесу

Біржова 

діяльність
Менеджмент

Маркетинг

Обладнання 
підприємств 

торгівлі

Економіка 
підприємства

Електронна 
комерція

Організація і 
технологія 

надання послуг

Мерчендайзинг

Бухгалтерський 
облік

Товарознавство 
непродовольчих 

товарів

Товарознавство 
харчових 
продуктів

Логістика

Управління 
продажами



Запрошуємо до нас на навчання!


