
УПРАВЛІННЯ РОДАЖЕМ ТА 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ



Багато власників торгових точок не

розуміють, чому їх продажі знаходяться на

низькому рівні, враховуючи те, що

прохідність магазину має високі

показники.

На сучасному етапі розвитку ринкових

відносин в нашій країні вітчизняні

підприємства для вирішення питань

залучення клієнтів та підвищення своєї

конкурентоспроможності й прибутковості

мусять застосувати сучасні принципи щодо

управління продажем, починаючи від

виробництва до розподілу готової продукції.



У результаті вивчення дисципліни «Управління

продажем та мерчандайзинг» ви отримуєте навички у

формуванні підходів до управління процесом продажу

товарів та послуг, питань розробки та реалізації стратегії

та тактики управління системою продажу на вітчизняних

підприємствах; ознайомитеся з науковими підходами,

принципами системи управління продажем, отримаєте

практичні навички щодо прийняття відповідних рішень у

формуванні продажу товарів із застосуванням інструментів

мерчандайзингу.



Метою вивчення дисципліни «Управління

продажем та мерчандайзинг» є формування

теоретичних знань щодо організації системи

управління продажем на вітчизняних

підприємствах, здобуття практичних навичок

прийняття рішень щодо вибору стратегії

продажу, підходів до управління

мерчандайзинговою діяльністю на

підприємствах роздрібної торгівлі.

Предметом дисципліни «Управління продажем

та мерчандайзинг» є комплекс теоретичних,

методичних та прикладних аспектів управління

продажем та оптимізації процесів управління

продажем товарів на вітчизняних підприємствах.



ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСУ:

➢ Сутність, цілі, завдання та функції

управління продажем

➢ Основні підходи до системи

управління продажем

➢ Управління взаємодією з клієнтами в

системі продажу

➢ Вибір стратегії продажу

вітчизняними підприємствами

➢ Моделі управління продажем

➢ Оцінювання результатів

продажуранспорту



ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСУ:

➢ Сутність, завдання та основні

функції мерчандайзингу

➢ Розміщення торговельно-

технологічного обладнання та

формування типу руху покупців в

торговій залі магазину.

➢ Принципи та правила викладки

товарів в торговій залі магазину

➢ Візуальний мерчандайзинг

➢ Управління роздрібним продажем

товарів із застосуванням

інструментів

мерчандайзингуранспорту



У РЕЗУЛЬТАТІ ОПАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ВИ БУДЕТЕ 

ЗНАТИ:

➢ способи організації управління взаємовідносинами з клієнтами 

(Customer Relationship Management);  

➢ систему збалансованих показників планування продажу товарів 

вітчизняними підприємствами; 

➢ моделі управління продажем товарів на  вітчизняних 

підприємствах;

➢ мерчандайзингові підходи щодо розміщення та викладки товарів на 

торговельно-технологічному обладнанні; 

➢ особливості формування та регулювання потоку покупців у торговій 

залі магазину; 

➢ методичні підходи оцінювання ефективності управління роздрібним 

продажем із застосуванням інструментів мерчандайзингу. 



ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ:

➢ організовувати та оптимізовувати процес управління

взаємовідносинами із клієнтами;

➢ проводити оцінку показників, що характеризують результати

продажу;

➢ впроваджувати інструменти та концепції мерчандайзингу на

підприємствах роздрібної торгівлі;

➢ розподіляти потоки покупців в торговій залі магазину та

розміщувати асортимент товарів на торговельно-технологічному

обладнанні

ОБИРАЙТЕ КУРС

«УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ ТА 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ»


