
 
 

 

 

 



Назва курсу Маркетингова діяльність закладів торгівлі 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 

вул. Університетська 1 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра маркетингу 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

07 – «Управління та адміністрування», спеціальність 075 – 

«Маркетинг» 

Викладачі курсу Майовець Євген Йосифович, доктор економічний наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Телефон: (032) 239-44-70 

E-mail: yevgen.mayovets@gmail.com 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/majovets-evhen-josyfovych 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щопонеділка 14:30 -15:00, проспект Свободи, 18, економічний 

факультет, ауд. 210, також можливі онлайн-консультації 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/marketynhova-diialnist-zakladiv- 

torhivli 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином щоб надати студентам необхідні 

маркетингові знання у сфері організації торгівельного бізнесу. У 

курсі представлено як огляд концепції товарної, цінової, 

розподільчої та комунікаційної політики так і процеси та 

інструменти які потрібні у практиці маркетингового управління. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Маркетингова діяльність закладів торгівлі» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 

маркетинг для освітньої програми підготовки магістра яка 

викладається в 2 семестрі в обсязі 6 кредитів(за Європейською 

кредитно-трансферною системою (ECTS) 

Мета та цілі курсу Метою курсу «Маркетингова діяльність закладів торгівлі» є 

оволодіння теоретико-методичними знаннями для організації 

практичної маркетингової діяльності у сфері торгівлі. 

Завдання дисципліни: 

 вивчення місця і ролі роздрібної торгівлі у процесі 

товарного розподілу; 

 ознайомлення студентів із особливостями комплексу 

маркетингу у сфері роздрібної торгівлі; 

 вивчення впливу маркетингового середовища на комерційну 

діяльність торгівельних підприємств; 

 оволодіння навиками маркетингового управління у 
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 торгівельних мережах і закладах; 

 набуття знань з організації роботи торгівельного персоналу, 

його навчання, підготовку кадрових менеджерів і 

мерчандайзерів; 

 розуміння важливості вибору правильного 

місцярозташування торговельного підприємства, організація 

місця продажу, підлаштування дизайну магазину під 

цільових споживачів; 

 формування практичних навичок з організації маркетингової 

комунікаційної діяльності через використання таких 

інструментів як реклама, вивіски, вітрини, кольори, 

освітлення, викладка товарів; 

 з’ясування місця закупівель і збуту в системі товарного 

розподілу, вміння ефективної викладки продовольчих і 

непродовольчих товарів в магазині; 

 розуміння впливу моди на закупівлі і продаж 

непродовольчих товарів; 

 засвоєння правил формування ефективного товарного 

асортименту і оптимального ціноутворення. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література представлена такими навчальними 

посібниками: 

1. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.: 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2015.449 с. 

2. Майовець Є.Й. Маркетинг у роздрібній торгівлі. Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 225 с. 

3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 

192 с. 

4. Городняк І. В. Поведінка споживача: навч. посіб. Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 255 с. 

5. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.У., 

Хом’як Ю.М. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид. за 

редакцією Апопія В. В. К.: Центр учбової літератури, 2009. 632 с. 

6. Андрушків Б.М. Основи менеджменту. Б. М. Андрушків, О. Є. 

Кузьмін. Львів : Світ, 2014. 296 с. 

7. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ. нац. торг.-екон. ун-т.2-ге вид., переробл. та 

допов. К.:Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012.679с. 

8. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності: навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури. 2011. 392 с. 

9. Економіка торгівлі: Підручник 2-ге вид., випр. і доп. 

Затверджено МОН/ Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с. 

10. Веревченко, А.П., Горчаков, В.В., Иванов, И.В., Голодова О.В. 

Информационные ресурсы для принятия решений Серия: Уч. 
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 пособие. М.: Академический проект: Деловая книга. 2002. 560 с. 

11. Колборн Роберт. Идеальный магазин. пер. с англ. под ред. И. О. 

Черкасовой. СПб.: Издательский дом «Нева», 2003. 416 с. 

12. Современный супермаркет. Учебник по современным формам 

торговли. М.: Изд-во Жигулського. 2003. 336 с. 

Тривалість курсу 1 семестр 

Обсяг курсу 180  годин аудиторних  занять: з них 48  години  лекції, 32 години 

практичних занять та 100 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

1) знати: 

 місце і роль роздрібної торгівлі в процесі товарного розподілу; 

 класифікацію торгівельних підприємств і особливості 

організації там маркетингу; 

 закономірності розвитку роздрібної торгівлі в Україні і у світі; 

 як здійснювалася трансформація структури роздрібної торгівлі 

в Україні; 

 місце маркетингового планування і контролю в маркетинговій 

діяльності магазину; 

 проблеми безпеки у великих супермаркетах; 

 як здійснюється кадрова політика на підприємствах торгівлі і 

яку роль відіграють креативні маркетологи і мерчандайзери; 

 чинники, що впливають на взаємовідносини з колективах 

роздрібних торгівельних підприємств; 

 значення інформації у підтримці управлінських рішень, 

критерії які визначають якість інформаційних ресурсів; 

 роль місцярозташування магазину в ефективній маркетингово- 

комерційній діяльності; 

 чому кожний торгівельний заклад повинен мати свій 

індивідуальний імідж і фірмовий стиль; 

 роль і місце реклами в комунікаційному процесі магазину; 

 суть маркетингової політики розподілу у продовольчих і 

непродовольчих магазинах; 

 механізм управління товарними запасами магазину; 

 вплив моди на процеси закупівлі і продажу непродовольчих 

товарів; 

 правила викладання товарів у продовольчих і непродовольчих 

магазинах; 

 психологічні аспекти формування роздрібних цін; 

 класифікацію товарного асортименту в магазинах; 

 підходи до проблем ціноутворення і використання методів 

цінового сегментування. 

 
2) вміти: 

 оцінити потенціал підприємств роздрібної торгівлі; 
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  проаналізувати вплив   чинників макросередовища   на стан 

роздрібних торгівельних підприємств; 

 організувати маркетингове управління в торгівельних закладах 

і мережах; 

 вибрати найоптимальніший механізм мотивації персоналу в 

супермаркетах; 

 організувати заходи щодо запобігання крадіжок і підтримки 

безпеки у супермаркетах; 

 обґрунтувати критерії відбору персоналу та вимоги до нового; 

 сформувати напрями підтримки дисципліни і відповідальності 

персоналу в магазинах; 

 описати структуру інформаційної системи роздрібного 

торгівельного підприємства, її слабкі і сильні сторони; 

 організувати найоптимальніше місце продажу в магазині; 

 формувати дизайн магазину залежно від потреби і психології 

цільових споживачів; 

 показати як з допомогою дизайну можна інформувати клієнта 

про моду, стиль, ціни, новини, спосіб використання товару; 

 описати механізм оформлення декорацій, спеціальних 

декорацій, декорацій до свят; 

 визначити гаму кольорів які найбільше відповідають 

фірмовому стилю магазину, його дизайну і пропонованим 

товарам; 

 обґрунтувати як освітлення магазину впливає на психологічний 

настрій покупця і його бажання здійснити купівлю; 

 найбільш оптимально розмістити виставкові манекени у 

закладах торгівлі; 

 пояснити роль ціни як одного з визначальних інструментів 

комплексу торгівельного маркетингу; 

 обґрунтувати цінову стратегію роздрібного продавця; 

 проаналізувати специфіку ціноутворення в електронній 

торгівлі; 

 вибрати шляхи формування товарного асортименту; 

 сформувати механізм оптимізації товарних запасів. 

Ключові слова Роздрібна торгівля, супермаркет, споживчий попит, потенціал 

торгівельних підприємств, дискаунтер, клуб-гуртовиків, рітейл, 

торгівельні мережі, маркетингове управління, маркетингове 

плануваня, управлінський контроль, персонал, мотивація 

персоналу, інструменти стимулювання, мережевий маркетинг, 

безпека в супермаркеті, кадрова політика, активні менеджери, 

пасивні менеджери, преактивні менеджери, адаптація персоналу, 

візуальний мерчандайзер, кадровий резерв, трудова дисципліна, 

корпоративна    культура,    інформаційні    ресурси,    маркетингова 

інформація,      інформаційна      система      супермаркету,      товар, 
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 місцерозташування магазину, планування супермаркету, дизайн 

магазину, композиційний дизайн, торгівельне обладнання, 

презентація товарів, маркетингові комунікації, реклама, вивіски, 

виставки, декорації, маркетинговий розподіл, постачання, збут, 

товарні запаси, мода, ціна, товарний асортимент. 

Формат курсу Очна/заочна 

Теми Тема 1. Основи організації роздрібного торгівельного бізнесу 

Тема 2. Управління супермаркетом 

Тема 3. Кадрова політика і маркетингове управління персоналом 

Тема 4. Інформаційна система роздрібної торгівлі 

Тема 5. Місце розташування підприємств роздрібної торгівлі 

Тема 6. Комунікації сучасних роздрібних торгівельних підприємств 

Тема 7. Маркетингова політика розподілу у роздрібній торгівлі 

Тема 8. Асортиментно-цінова політика підприємств роздрібної 

торгівлі 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, письмовий, комбінований (тести+описові)  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань дисциплін: 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства», 

«Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Маркетингове 

ціноутворення», «Маркетингова політика  розподілу», 

«Маркетингова  товарна  політика»,  «Маркетингові  дослідження», 

«Поведінка споживача»,  «Рекламний менеджмент», «Маркетингові 

комунікації»   достатніх   для   сприйняття   категорійного апарату 

маркетингової діяльності закладів торгівлі, розуміння джерел 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час навчання використовуються лекції, презентації, групові 

проєкти, тьюторство, дискусії 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни 

«Маркетингова діяльність закладів торгівлі» вивчення курсу 

здійснюється без використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційним систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

 практичні 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 30; 

 контрольні заліки (модулі) два за семестр по 10 балів 

кожний; 20% семестрової оцінки, максимальна кількість 

балів 20; 

 іспит 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 

– 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
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 Письмові роботи: очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознаки академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов'язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. заняттях 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену 

1. Дайте визначення універмагу. 

2. Як впливає на місце розташування торгівельного підприємства 

рівень соціально-економічного розвитку району? 

3. Які завдання реалізуються через торгівельну функцію 

«закупівля»? 

4. Які   Ви   знаєте   критерії   відбору   управлінського персоналу 

супермаркету? 

5. Кадрова навчальна політика персоналу передбачає…… 

6. За якими критеріями оцінюється робота торгівельного 

персоналу супермаркету? 

7. Які є методи просування іміджу магазину? 

8. Що являє собою прихований баланс? 

9. Яка мета маркетингового дизайну? 
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 10.Які складові корпоративної культури в супермаркеті? 

11.Які вимоги до реклами торгівельного підприємства? 

12.Від чого залежить дієвість торгівельної реклами? 

13. Які поетапні кроки передбачає навчання керівного персоналу 

супермаркету? 

14. Які вимоги до обслуговуючого персоналу супермаркету? 

15.В чому суть методу екстраполяції? 

16. Які завдання реалізуються через торгівельну функцію 

«продаж»? 

17. Які найголовніші вимоги, побажання покупців безпосередньо у 

місці продажі – торгівельній залі? 

18. Окресліть сучасні підходи до вибору місця розташування 

супермаркету? 

19. Які демографічні зміни впливають на діяльність сучасного 

супермаркету? 

20. Яка головна мета внутрішнього планування? 

21.Дайте визначення супермаркету? 

22.Які соціальні зміни впливають на діяльність супермаркету? 

23.Які чинники необхідно враховувати при виборі місце 

розташування супермаркету? 

24. Який алгоритм організації маркетингової діяльності в 

супермаркеті? 

25. Яка роль мотивації персоналу в організації торгівельного 

бізнесу? 

26. Охарактеризуйте критерії відбору управлінського персоналу 

супермаркету «за відношенням до роботи». 

27. Які Ви знаєте форми адаптації персоналу? 

28. Які чинники формують корпоративні культуру поведінки 

працівників супермаркету? 

29. Залежно від стилю керівництва корпоративна культура буває…. 

30.Які є види іміджу? 

31.Які основні категорії дизайну торгівельного підприємства? 

32.Дайте визначення поняття «маркетинговий дизайн» 

33. Які є товарні аспекти формування іміджу? 

34. від чого залежать затрати на рекламну діяльність підприємства? 

35.Особливості реклами спрямованої на існуючих покупців? 

36.Як визначити ефективність торгівельної реклами? 

37.Дайте визначення терміну «корпоративна культура» 

38. Які Вам відомі напрями навчання персоналу торгівельних 

підприємств? 

39. Охарактеризуйте критерії відбору управлінського персоналу 

супермаркету за психологією лідерства. 

40. Які Ви знаєте методи визначення потреб персоналу 

супермаркету? 

41. Які економічні зміни визначаються роботу сучасного 
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 супермаркету? 

42. Дайте визначення дискаунтера. 

43. Як визначити торгівельний потенціал супермаркету? 

44. З якою метою використовується маркетинговий контроль в 

супермаркеті? 

45. Які специфічні види контролю використовуються в 

маркетинговій діяльності супермаркету? 

46. Назвіть критерії відбору персоналу в супермаркеті. 

47.Які існують вимоги до вищих менеджерів супермаркету? 

48.Які існують рівні корпоративної культури? 

49. Які Вам відомі форми підготовки менеджерів торгівельних 

підприємств? 

50. Особливості реклами спрямованої на потенційних покупців? 

51.Які цінові аспекти формування іміджу Ви знаєте? 

52. Які існують композиційні методи дизайну? 

53. Особливості формування іміджу у спеціалізованих магазинах. 

54.Назвіть найпоширеніші методи формування бюджету 

торгівельної реклами. 

55. Яка мета торгівельної реклами? 

56. Які вимоги до оцінки персоналу торгівельних підприємств? 

57.Які Ви знаєте варіанти розміщення підсобних приміщень 

сучасного супермаркету? 

58. Дайте визначення поняття «торгівельний потенціал 

підприємства». 

59. В якому році і де вперше відкрили магазин-прототип сучасного 

супермаркету? 

60. В   чому   суть програми адаптації персоналу торгівельного 

підприємства? 

61. Яка роль інструментів комплексу маркетингу у формуванні 

іміджу магазину? 

62. Як через імідж себе позиціонують торгівельні підприємства? 

63.Які технологічні зміни впливають на діяльність супермаркету? 

64.Які є функції організації торгівельного бізнесу? 

65. Які завдання реалізуються через функцію торгівельне 

забезпечення? 

66. Які етапи проходить маркетинговий контроль у супермаркеті? 

67.В чому суть методу скоригованої екстраполяції? 

68. Які Вам відомі методи ефективного навчання персоналу в 

супермаркеті? 

69. В чому суть поняття імідж торгівельного підприємства? 

70.Особливості формування іміджу у магазинах товарів поточного 

споживання? 

71. Особливості формування іміджу у магазинах розрахованих на 

елітні прошарки населення? 

72. Що таке формальний баланс? 
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 73. Які застереження необхідно враховувати при організації 

маркетингового контролю? 

74. Які Ви знаєте структури організації торгівельної діяльності в 

супермаркеті? 

75. Які визначальні чинники формування торгівельного бізнесу? 

76.Дайте визначення універмагу. 

77. Як впливає на місце розташування торгівельного підприємства 

рівень соціально-економічного розвитку району? 

78. Від чого залежать затрати на рекламну діяльність підприємства? 

79.Особливості реклами спрямованої на існуючих покупців. 

80.Як визначити ефективність торгівельної реклами? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу 
 

Тиждень Тема, план, короткі тези Форма 

заняття 

Базова література Загальні 

години 

Термін 

виконання 

1  Тема 1. Основи організації роздрібного 

 торгівельного бізнесу 

Лек/ 
пр. 

1. Майовець Є.Й. Маркетинг: 
теорія та методологія: навч. 

посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. Львів: ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015.449 с. 

2. Майовець Є.Й. Маркетинг у 

роздрібній торгівлі. Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2020.225 с. 

3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. 

Маркетингові комунікації. 

Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 

2013. 192 с. 

4. Городняк І. В. Поведінка 

споживача: навч. посіб. Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2018. 255 с. 

5. Апопій В.В., Міщук І.П., 

Ребицький В.М., Рудницький 

С.У., Хом’як Ю.М. Організація 

торгівлі. Підручник 3-тє вид. за 
редакцією Апопія В. В. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 

632 с. 

6. Андрушків Б.М. Основи 

менеджменту. Б. М. Андрушків, 

О. Є. Кузьмін. Львів : Світ, 

2014. 296 с. 

7. Голошубова Н.О. Організація 

торгівлі: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. 

та допов. К. : Київ. нац. торг.- 
екон. ун-т, 2012. 679 с. 

8. Гринів Б. В. Економічний 

аналіз торговельної діяльності: 
навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури. 2011. 392 с. 

9. Економіка торгівлі: 

Підручник 2-ге вид., випр.  і 
доп. Затверджено МОН/ 

Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с. 

10. Веревченко, А.П., Горчаков, 

В.В., Иванов, И.В., Голодова 

О.В. Информационные ресурсы 
для принятия решений Серия: 

Уч. пособие.  М.: 

Академический проект: 

Деловая книга. 2002. 560 с. 

11. Колборн Роберт. Идеальный 

магазин. пер. с англ. под ред. И. 

О. Черкасовой. 

СПб.:Издательский дом 

«Нева», 2003. 416 с. 
12. Современный супермаркет. 

6  

 
 План 

  

 1. Суть та місце роздрібної торгівлі в   

 процесі товарного розподілу.   

 2. Класифікація роздрібних торгівельних   

 підприємств.   

 3. Напрями розвитку світової роздрібної   

 торгівлі.   

 4. Еволюція структури сучасної   

 роздрібної торгівлі в Україні.   

 
 Короткі тези 

  

 
Розглядається роль і значення роздрібної 

  

 торгівлі яка пов’язана із загальним станом   

 економіки і відображає пропорції   

 соціально-економічного розвитку і рівень   

 життя населення. Підприємства   

 роздрібної торгівлі створюють споживчу   

 цінність місця, часу, форми, володіння.   

 
Подано класифікацію роздрібних 

  

 торгівельних підприємств за різними   

 ознаками, головно за характером   

 обслуговування і пропонованим товарним   

 асортиментом.   

 
Проаналізовано напрями розвитку 

  

 світової торгівлі. Показано як стан   

 торгівлі змінюється під впливом   

 технологічних революцій,   

 макросередовища. Звернуто особливу   

 увагу на розвиток рітейлу і розвинутих   

 світових країнах. Досліджено   

 трансформацію структури роздрібної   

 торгівлі в Україні. Простежено   

 формування торгівельних мереж.   
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   Учебник по современным 

формам торговли. М.: Изд-во 
Жигулського. 2003. 336 с. 

  

  Тема 2. Управління супермаркетом лек/ 1. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 

посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. Львів: ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015.449 с. 

2. Майовець Є.Й. Маркетинг у 

роздрібній торгівлі. Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2020.225 с. 

3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. 

Маркетингові комунікації. 

Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 

2013. 192 с. 

4. Городняк І. В. Поведінка 

споживача: навч. посіб. Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2018. 255 с. 

5. Апопій В.В., Міщук І.П., 

Ребицький В.М., Рудницький 

С.У., Хом’як Ю.М. Організація 

торгівлі. Підручник 3-тє вид. за 
редакцією Апопія В. В. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 

632 с. 

6. Андрушків Б.М. Основи 

менеджменту. Б. М. Андрушків, 

О. Є. Кузьмін. Львів : Світ, 

2014. 296 с. 

7. Голошубова Н.О. Організація 

торгівлі: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. 

та допов. К. : Київ. нац. торг.- 
екон. ун-т, 2012. 679 с. 

8. Гринів Б. В. Економічний 

аналіз торговельної діяльності: 

навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури. 2011. 392 с. 

9. Економіка торгівлі: 

Підручник 2-ге вид., випр.  і 
доп. Затверджено МОН/ 
Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с. 

10. Веревченко, А.П., Горчаков, 

В.В., Иванов, И.В., Голодова 

О.В. Информационные ресурсы 
для принятия решений Серия: 

Уч. пособие.  М.: 

Академический проект: 

Деловая книга. 2002. 560 с. 

11. Колборн Роберт. Идеальный 

магазин. пер. с англ. под ред. И. 

О. Черкасовой. 

СПб.:Издательский дом 
«Нева», 2003. 416 с. 

12. Современный супермаркет. 
Учебник по современным 

формам торговли. М.: Изд-во 

6  

 

 План 
пр.  

1. Організація маркетингової   

управлінської структури в супермаркеті.   

2. Мережева структура управління в   

торгівлі.   

3. Управління безпекою в супермаркеті.   

 Короткі тези 
  

Завдання маркетингового управління 
  

полягає у вивченні потенційних   

можливостей ринку, налагодження   

постачання і з допомогою комунікаційних   

інструментів переконати споживача   

придбати товар.   

Розглянуто структуру маркетингового 
  

управління в роздрібній торгівлі,   

планування, організацію, контроль,   

мотивацію.   

Загальна увага приділена дослідженню 
  

механізму мережевої структури   

управління в торгівлі. Студенти   

ознайомлюються із особливостями і   

проблемами запровадження мережевого   

маркетингу в Україні.   

Важливою складовою маркетингового 
  

управління є організація заходів безпеки у   

великих торгівельних закладах. Розкрито   

соціально-економічні та психологічні   

аспекти крадіжок у магазині.   

Запропоновано управлінські заходи   

боротьби із шахрайськими схемами у   

торгівлі і підтримки безпеки в   

супермаркеті.   
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   Жигулського. 2003. 336 с.   

4-5  Тема 3. Кадрова політика і маркетингове лек/ 1. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 
посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. Львів: ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015.449 с. 

2. Майовець Є.Й. Маркетинг у 

роздрібній торгівлі. Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2020.225 с. 

3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. 

Маркетингові комунікації. 

Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. 192 с. 
4. Городняк І. В. Поведінка 

споживача: навч. посіб. Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2018. 255 с. 

5. Апопій В.В., Міщук І.П., 

Ребицький В.М., Рудницький 

С.У., Хом’як Ю.М. Організація 

торгівлі. Підручник 3-тє вид. за 

редакцією Апопія В. В. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 
632 с. 

6. Андрушків Б.М. Основи 

менеджменту. Б. М. Андрушків, 

О. Є. Кузьмін. Львів : Світ, 

2014. 296 с. 

7. Голошубова Н.О. Організація 

торгівлі: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. 

та допов. К. : Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2012. 679 с. 
8. Гринів Б. В. Економічний 

аналіз торговельної діяльності: 

навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури. 2011. 392 с. 

9. Економіка торгівлі: 

Підручник 2-ге вид., випр.  і 

доп. Затверджено МОН/ 

Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с. 

10. Веревченко, А.П., Горчаков, 
В.В., Иванов, И.В., Голодова 

О.В. Информационные ресурсы 

для принятия решений Серия: 

Уч. пособие.  М.: 

Академический проект: 

Деловая книга. 2002. 560 с. 

11. Колборн Роберт. Идеальный 

магазин. пер. с англ. под ред. И. 
О. Черкасовой. 

СПб.:Издательский дом 

«Нева», 2003. 416 с. 
12. Современный супермаркет. 

Учебник по современным 

формам торговли. М.: Изд-во 

Жигулського. 2003. 336 с. 

6  

  управління персоналом пр.  

 
 План 

  

 1. Підбір кадрів для організації роздрібної   

 торгівлі.   

 2. Візуальний мерчандайзер в структурі   

 персоналу супермаркету.   

 3. Навчання персоналу в супермаркеті.   

 4.Взаємовідносини в колективах   

 роздрібних торгівельних підприємств.   

 
 Короткі тези 

  

 
Для ефективної торгівельно- 

  

 маркетингової діяльності потрібні   

 відповідні кадри. У темі розглядається   

 процес підбору кадрів, критерії відбору і   

 вимоги до персоналу. Особливістю   

 визначається кадри управлінського   

 персоналу. Звернуто увагу на роль   

 креативних менеджерах, мерчандайзерах   

 у роздрібній торгівлі   

 висококваліфікованих працівниках   

 магазину, що організовують   

 презентаційну діяльність є   

 мерчандайзери.   

 
Для зростання вмілості і професіоналізму 

  

 торгівельного персоналу здійснюється   

 його навчання. Розглянуто навчання   

 персоналу для підвищення рівня   

 кваліфікації; формування кадрового   

 резерву; використання поточних завдань.   

 
Важливим напрямом підвищення 

  

 ефективності підприємницької діяльності   

 магазину є налагодження взаємовідносин   

 у торгівельному закладі, підтримка   

 дисципліни і відповідальності. З’ясовано   

 напрями формування корпоративної   

 культури в торгівельному закладі.   
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6-7  Тема 4. Інформаційна система роздрібної 

 торгівлі 

 
 План 

4.1. Роль інформації у механізмі 

функціонування роздрібних. 

торгівельних підприємств. 

4.2.Інформаційні ресурси торгівельних 

підприємств. 

4.3. Інформаційна система супермаркету. 

 
 Короткі тези 

 
Інформація в сучасному торгівельному 

бізнесі стає визначальним ресурсом. 

Володіючи інформацією продавець 

спроможний запропонувати кращий 

варіант, який збільшить цінність товару і 

допоможе його продати. Розглядається 

структура інформаційної системи 

магазину, обсяги, зміст і якість, що 

допоможе прийняти правильне 

управлінське рішення. 

 
Досліджується персонал як носій 

інформаційного, ресурсу, його 

особливості. Здійснюється класифікація 

персоналу як носія інформаційних 

ресурсів. 

 
Окремим питанням є аналіз інформаційної 

системи супермаркету, її особливості, 

функції і структура. Простежується 

історія формування інформаційних систем 

супермаркетів. Значна увага приділяється 

виявленню напрямів удосконалення 

інформаційної системи підприємств 

роздрібної торгівлі. 

лек/ 

пр. 

1. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 
посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. Львів: ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015.449 с. 

2. Майовець Є.Й. Маркетинг у 

роздрібній торгівлі. Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2020.225 с. 

3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. 

Маркетингові комунікації. 

Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. 192 с. 
4. Городняк І. В. Поведінка 

споживача: навч. посіб. Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2018. 255 с. 

5. Апопій В.В., Міщук І.П., 

Ребицький В.М., Рудницький 

С.У., Хом’як Ю.М. Організація 

торгівлі. Підручник 3-тє вид. за 

редакцією Апопія В. В. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 
632 с. 

6. Андрушків Б.М. Основи 

менеджменту. Б. М. Андрушків, 

О. Є. Кузьмін. Львів : Світ, 

2014. 296 с. 

7. Голошубова Н.О. Організація 

торгівлі: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. 

та допов. К. : Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2012. 679 с. 
8. Гринів Б. В. Економічний 

аналіз торговельної діяльності: 

навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури. 2011. 392 с. 

9. Економіка торгівлі: 

Підручник 2-ге вид., випр.  і 

доп. Затверджено МОН/ 

Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с. 

10. Веревченко, А.П., Горчаков, 
В.В., Иванов, И.В., Голодова 

О.В. Информационные ресурсы 

для принятия решений Серия: 

Уч. пособие.  М.: 

Академический проект: 

Деловая книга. 2002. 560 с. 

11. Колборн Роберт. Идеальный 

магазин. пер. с англ. под ред. И. 
О. Черкасовой. 

СПб.:Издательский дом 

«Нева», 2003. 416 с. 
12. Современный супермаркет. 

Учебник по современным 

формам торговли. М.: Изд-во 
Жигулського. 2003. 336 с. 

6  
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8-9  Тема 5. Презентація місця на 

 підприємствах роздрібної торгівлі 

 
 План 

1. Місцерозташування підприємств 

роздрібної торгівлі. 

2. Організація місця продажу в 

супермаркеті. 

5. Дизайн магазину в системі презентації 

місця. 

4. Роль торгівельного обладнання у 

презентації місця. 

 Короткі тези 

 
Вдале місцерозташування роздрібного 

торгівельного підприємства є запорукою 

його успіху. Місцерозташування засвідчує 

своїм клієнтам найвищу цінність за 

рахунок надання їм більших вигод. 

Розглянуто чинники які визначають 

місцерозташування магазину. 

Проаналізовано критерії які впливають на 

місцерозташування, звернуто увагу на 

специфіку маркетингових досліджень при 

здійсненні вибору. 

 
Вдале місцерозташування, це є перший 

крок до успіху. У подальшому необхідно 

організувати місце продажу. Тому 

важливо добре продумати про планування 

і проєктування торгівельних площ, 

підсобних приміщень, місць 

безпосередньої викладки товарів. 

Важливу роль в презентації місця відіграє 

дизайн магазину. Він формує його імідж і 

привабливість в очах покупців. Дизайн 

засвідчує клас магазину. Дизайн 

композицій передає своєму клієнту 

інформацію про стиль, моду, ціну, 

новизну і спосіб використання товару. 

 
Інформація про місце у значній мірі 

передається через використовуване 

торгівельне обладнання. Детально 

розкрито обладнання для презентації 

продовольчих і непродовольчих товарів. 

лек/ 

пр. 

1. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 
посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. Львів: ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015.449 с. 

2. Майовець Є.Й. Маркетинг у 

роздрібній торгівлі. Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2020.225 с. 

3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. 

Маркетингові комунікації. 

Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. 192 с. 
4. Городняк І. В. Поведінка 

споживача: навч. посіб. Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2018. 255 с. 

5. Апопій В.В., Міщук І.П., 

Ребицький В.М., Рудницький 

С.У., Хом’як Ю.М. Організація 

торгівлі. Підручник 3-тє вид. за 

редакцією Апопія В. В. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 
632 с. 

6. Андрушків Б.М. Основи 

менеджменту. Б. М. Андрушків, 

О. Є. Кузьмін. Львів : Світ, 

2014. 296 с. 

7. Голошубова Н.О. Організація 

торгівлі: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. 

та допов. К. : Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2012. 679 с. 
8. Гринів Б. В. Економічний 

аналіз торговельної діяльності: 

навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури. 2011. 392 с. 

9. Економіка торгівлі: 

Підручник 2-ге вид., випр.  і 

доп. Затверджено МОН/ 

Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с. 

10. Веревченко, А.П., Горчаков, 
В.В., Иванов, И.В., Голодова 

О.В. Информационные ресурсы 

для принятия решений Серия: 

Уч. пособие.  М.: 

Академический проект: 

Деловая книга. 2002. 560 с. 

11. Колборн Роберт. Идеальный 

магазин. пер. с англ. под ред. И. 
О. Черкасовой. 

СПб.:Издательский дом 

«Нева», 2003. 416 с. 
12. Современный супермаркет. 

Учебник по современным 

формам торговли. М.: Изд-во 
Жигулського. 2003. 336 с. 

6  
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10-11  Тема 6. Комунікації сучасних роздрібних 

 торгівельних підприємств 

 
 План 

1. Маркетингово рекламні комунікації 

підприємств роздрібної торгівлі. 

2. Комунікаційна роль виставкових 

декорацій. 

3. Особливі інструменти маркетингових. 

комунікацій у магазинах роздрібної 

торгівлі. 

 
 Короткі тези 

 
Метою маркетингових комунікацій є 

просування товару від продавця до 

покупця. Розглянуто особливості різних 

інструментів комунікаційного процесу: 

реклами, пропаганди, стимулювання 

збуту. 

Комунікації у роздрібній торгівлі не лише 

призводять до збільшення товарообороту, 

а й працюють над зростанням споживчої 

цінності товару і максимального 

задоволення потреб споживачів. 

 
Важливе місце в структурі комунікацій 

відіграє реклама. Характеризується 

товарно-комерційна реклама і реклама 

спрямована на різні типи споживачів. 

 
Одним із інструментів рекламування є 

виставки. Охарактеризовано внутрішні і 

зовнішні світлові і несвітлові вивіски. 

Подано чинники, що забезпечують 

ефективність вивісок. Щоби справити 

додатковий вплив на споживача 

використовуються виставкові декорації. У 

поданому матеріалі досліджується 

організація використання виставкових 

декорацій – звичайних, складних і до 

особливих подій (свят). 

 
Важливою складовою маркетингових 

комунікацій є викладка товарів  у 

магазині. Акцентовано на ролі науки – 

мерчандайзингу, осіб які на практиці 

організовують викладку товарів у 

магазині – мерчандайзерів. 

 
Значна увага матеріалу присвячена 

дослідженню особливих маркетингових 

комунікацій: освітленню магазину, барвам 

кольорів, флористиці. 

Лек/ 

пр. 

1. Майовець Є.Й. Маркетинг: 

теорія та методологія: навч. 
посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. Львів: ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015.449 с. 

2. Майовець Є.Й. Маркетинг у 

роздрібній торгівлі. Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 225с. 

3. Майовець Є.Й., Кузик О.В. 

Маркетингові комунікації. 

Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2013. 192 с. 
4. Городняк І. В. Поведінка 

споживача: навч. посіб. Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2018. 255 с. 

5. Апопій В.В., Міщук І.П., 

Ребицький В.М., Рудницький 

С.У., Хом’як Ю.М. Організація 

торгівлі. Підручник 3-тє вид. за 

редакцією Апопія В. В. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 
632 с. 

6. Андрушків Б.М. Основи 

менеджменту. Б. М. Андрушків, 

О. Є. Кузьмін. Львів : Світ, 

2014. 296 с. 

7. Голошубова Н.О. Організація 

торгівлі: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т. - 2-ге вид., переробл. 

та допов. К. : Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т, 2012. 679 с. 
8. Гринів Б. В. Економічний 

аналіз торговельної діяльності: 

навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури. 2011. 392 с. 

9. Економіка торгівлі: 

Підручник 2-ге вид., випр.  і 

доп. Затверджено МОН/ 

Марцин В. С. Київ. 2008. 603 с. 

10. Веревченко, А.П., Горчаков, 
В.В., Иванов, И.В., Голодова 

О.В. Информационные ресурсы 

для принятия решений Серия: 

Уч. пособие.  М.: 

Академический проект: 

Деловая книга. 2002. 560 с. 

11. Колборн Роберт. Идеальный 

магазин. пер. с англ. под ред. И. 
О. Черкасовой. 

СПб.:Издательский дом 

«Нева», 2003. 416 с. 
12. Современный супермаркет. 

Учебник по современным 

формам торговли. М.: Изд-во 
Жигулського. 2003. 336 с. 

6  
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12,13, 

14 

 Тема 7. Маркетингова політика розподілу 

 у роздрібній торгівлі 

 
 План 

1. Суть та цілі політики розподілу у 

роздрібній торгівлі. 

2. Маркетингова закупівельно-збутова 

діяльність продовольчих магазинів. 

3. Маркетингова політика розподілу у 

непродовольчих магазинах. 

4. Мода у сфері обігу непродовольчих 

товарів. 

 
 Короткі тези 

 
Розглядається роль маркетологів  у 

процесі товарного розподілу. 

Виокремлюється закупівля і збут у 

системі розподілу. 

 
Розглянуто особливості маркетингової 

закупівельно збутової діяльності у 

продовольчих і непродовольчих 

магазинах. 

 
Детально проаналізовано механізм 

закупівлі товарів продовольчого 

асортименту. Показано роль товарних 

запасів в закупівельно збутовій  

діяльності. 

 
Продажі непродовольчих товарів суттєво 

відрізняються від продажі продуктів 

харчування. Ці відмінності відображені у 

25 показниках. У реалізації 

непродовольчих товарів важлива роль 

відводиться манекенам. Обґрунтовуються 

практичні аспекти оптимального 

місцярозташування манекенів. Продажі 

непродовольчих товарів пов’язані із 

модою. Розглядається категорія «моди», 

сегменти індустрії моди, простежується 

розвиток моди в Україні в динаміці – від 

історичних часів до сьогоднішнього дня. 
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  підприємств роздрібної торгівлі 

 
 План 

1. Товарно-асортиментна політика 

роздрібного торгівельного підприємства. 

2. Ціноутворення у роздрібній торгівлі. 

 
 Короткі тези 

 
Торгівельно-асортиментна- цінова 

політика характеризує два маркетингових 

інструменти комплексу маркетингу – 

товар і ціну. 

 
Розглядається класифікація товарного 

асортименту за широтою, глибиною і 

насиченістю. Досліджується роль запасів 

в оптимізації товарного асортименту. 

Окремо досліджується асортимент товарів 

касової зони. 

 
Ціна є визначальним чинником, що 

формує базову філософію діяльності 

магазину Розглядається суть цієї 

філософії. Детально проаналізовано 

підходи до проблеми ціноутворення в 

роздрібній торгівлі. Цінове сегментування 

і цінова стратегія. 

 
Розглядаються особливості та базові 

принципи використання електронної 

торгівлі. 
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