
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ТОВАРОЗНАВСТВО 

І КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю

076 «Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність»

галузі знань

07 «Управління та адмінстрування»



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.

• 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

Орієнтація 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

Основний фокус програми



Особливості програми
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

Забезпечує  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. 

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

• - Логіст, Фахівець з методів розширення 
ринків збуту; 

• - Агент комерційний, Агент торговельний, 
Комівояжер, Мерчендайзер, Представник 
торговельний, Торговець комерційний, Торговець 
промисловий,  Торговець роз'їзний, Торговець 
технічний, 

• - Закупник; 

• - Аукціоніст (ліцитатор); 

• - Інспектор торговельний, Інспектор-товарознавець, 
Організатор з постачання, Організатор із 
збуту, Товарознавець, Торговельний брокер 
(маклер);

• - Агент з клірингу (обмінних товарних операцій) та 
експедиції; 

• - Агент з комерційних послуг та торговельний 
брокер;

• - Інспектор державний з якості товару та торгівлі;

• - Інспектор державний із закупівлі та якості 
сільськогосподарських продуктів.

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, 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

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 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



Навчаючись на ОПП «Товарознавство і комерційна логістика», 
ви будете вивчати дисципліни

Торговельне 
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комерційна 
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Спеціалісти з логістики є надзвичайно 
затребуваними та мають значні 

перспективи на сучасному ринку праці. 

Запрошуємо до нас на навчання!


