
 «Організація оптової та роздрібної торгівлі» 
Види діяльності  
Робота на керівних посадах та у структурних підрозділах корпоративних та 

франчайзингових торговельних мереж, в підприємствах торгівлі, виробництва, послуг, у 
логістичних комплексах, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаніях, у 
громадських організаціях та центрах соціальної роботи, у відділах виробничих та 
торговельних підприємств, у державних органах та установах. 

Основні напрями професійної діяльності: товарознавчо-експертна, контрольно-
інспекційна, організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична.  

Посади  
Керівник підприємства, регіонального структурного підрозділу, комерційний 

директор, фахівець відділу закупівлі, фахівець зі збуту, менеджер з закупівлі, менеджер 
відділу прямих продажів, менеджер з торговельного маркетингу, регіональний 
менеджер, фахівець з франчайзингу, торговельний представник комерційного 
департаменту, трейд-маркетолог, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, 
фахівець з питань організації позамагазинного продажу товарів, експерт-консультант з 
питань організації оптової та роздрібної торгівлі, товарознавець, торговельний 
інспектор, завідувач відділу (центральні органи влади), фахівець управління (центральні 
органи влади), завідувач відділу (місцеві органи влади); 
Фахівці з організації  оптової  та роздрібної торгівлі: 
• набувають теоретичні та практичні знання з питань організації оптової та роздрібної 

торгівлі; 
• оволодівають навичками з ефективного управління діяльністю оптових та 

роздрібних торговельних підприємств; 
• охоплюють такі основні напрями професійної діяльності: товарознавчо-експертна, 

контрольно-інспекційна, організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична, 
дослідницька, освітня. 

• реалізують себе в різноманітних гуртках, секціях та інших структурах позанавчальної 
наукової діяльності. 

• проходять виробничу практику в провідних торговельних мережах, крупних 
універсальних та спеціалізованих магазинах, логістичних центрах, транспортно-
експедиційних компаніях. 

Після повного курсу навчання фахівці з організації оптової та роздрібної торгівлі 
підготовлені до: 
• забезпечення ефективного управління комерційною діяльністю торговельного 

підприємства; 
• розробки маркетингової та логістичної стратегії розвитку торговельного об’єкту; 
• дослідження кон’юнктури ринку і прогнозування поведінки покупців; 
• оцінки ризиків від реалізації проектів зі створення та забезпечення функціонування 

суб’єктів оптової та роздрібної торгівлі; 
• управління корпоративною та франчайзинговою  торговельною мережею (об’єднань 

торговельних підприємств); 
• управління регіональними структурними підрозділами торговельних підприємств; 
• організації позамагазинного роздрібного продажу товарів; 
• забезпечення організації оптового продажу товарів на ярмарках, виставках, біржах, 

аукціонах; 
• забезпечення ефективного функціонування логістичних комплексів, девелоперських, 

транспортних та аутсорсингових компаній; 
• здійснення прикладних досліджень та розробок з питань організації та роздрібної 

торгівлі; 
• консультативної діяльності з питань організації оптової та роздрібної торгівлі. 


