
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ЛОГІСТИКА ТА 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДАЖІВ»
першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти

за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»

галузі знань 

07 «Управління та адмінстрування»



МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

• 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

• Освіта і професійна підготовка у сфері підприємництва, 
торгівлі, біржової діяльності, логістики та дистрибуції, 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, дистрибуції та логістики

Забезпечує  підготовку висококваліфікованих фахівців з управління продажами та логістики для 
ефективного вирішення конкретних комерційних та організаційно-управлінських завдань щодо 
формування інтегрованого ланцюга постачань в системах дистрибуції товарів з орієнтацією на 
забезпечення належних умов товароруху,  мінімізацію витрат на його здійснення 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



КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ ВИПУСКНИКІВ 
ОПП «ЛОГІСТИКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДАЖІВ»

• Керівник / комерційний директор підприємств 
оптової та роздрібної торгівлі;

• Товарознавець / менеджер з логістики та 
фулфілменту;

• Керівник / спеціаліст відділу 
комерційної/транспортної логістики;

• Керівник / спеціаліст департаменту /відділу оптових 
закупівель та категорійного менеджменту 
(формування асортименту) на підприємствах оптової 
та роздрібної торгівлі;

• Менеджер з продажу товарів та роботи з клієнтами 
на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі;

• Логіст виробничого, торговельного, логістичного 
підприємства;

• Спеціаліст із біржової торгівлі, брокер, дилер, 
спеціаліст із біржових операцій, торговельний 
брокер /ліцитатор

• Торговий представник, мерчендайзер; 

• Керівник власного бізнесу (ФОП).

Первинні посади 
в установах і на 
підприємствах 
різних галузей 
діяльності та 

організаційно-
правових форм



КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ПІДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРІВ

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 

компетентності 

Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних 

та біржових структур. 

Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

Здатність застосовувати загальні принципи та закономірності інтегрованого управління 

матеріальними та відповідними їм логістичними потоками у сфері комерційної логістики та 

управління продажами, вміння організовувати комплекс логістичної діяльності 

торговельних підприємств та забезпечувати інтеграційну взаємодію учасників ланцюгів 

постачань товарів і їх ефективність 

Здатність організовувати транспортно-експедиційні операції в контексті здійснення 

логістичних процесів в інтегрованих ланцюгах постачань товарів



НАВЧАЮЧИСЬ НА ОПП «ЛОГІСТИКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДАЖІВ», 
ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ ДИСЦИПЛІНИ

Торговельне 
підприємництво і 

комерційна 
діяльність

Логістика; 
Комерційна 
логістика

Організація 
торгівлі; 

Обладнання 
підприємств 

торгівлі

Біржова
діяльність

Електронна 
комерція

Організація 
перевезень і 

вантажознавство 

Управління 
продажами

Інформаційні 
системи в 

підприємництві, 
торгівлі та 
логістиці

Публічні 
закупівлі

Мерчендайзинг

Менеджмент

Маркетинг

Холодильні 
технології та 

засоби їх 
забезпечення

Товарознавство

Економіка
підприємства

Бухгалтерський 
облік



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

з науковими ступенями та вченими званнями, які займаються 

науково-дослідною і практичною діяльністю, регулярно проходять 

стажування (у т. ч. закордонні) а також висококваліфіковані 

спеціалісти-практики сфери обігу та логістики

Наявна випускова кафедра із спеціальної підготовки



Спеціалісти з логістики та управління сферою обігу є 
надзвичайно затребуваними та мають значні 

перспективи на сучасному ринку праці. 

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!



НАШІ КОНТАКТИ

79005, м. Львів, 

вул. М. Туган-Барановського, 10

79011, м. Львів, 

вул. У. Самчука, 9

Приймальна комісія Факультет товарознавства, управління та 

сфери обслуговування

Кафедра підприємництва, 

торгівлі та логістики

- тел. (032) 275-68-66

(032) 295-81-17

- e-mail: pk@lute.lviv.ua

- сайт: http://www.lute.lviv.ua/

- тел. (032) 295-85-57

(032) 295-81-83

- e-mail: dekanat_tuso_denna@

lute.lviv.ua

- сайт: https://fakultet.site/

- тел. (032) 295-81-92

- e-mail: komerc@lute.lviv.ua

- сайт: http://www.lute.lviv.ua/

structure/ faculties/tkf/kaf-kd/

- Facebook: https://www.facebook. 

com/ptllteu


