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1. Мета опанування дисципліни: полягає у формуванні у здобувачів 

вищої освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у 

сфері мерчандайзингу та практичних навичок з питань організації 

мерчандайзингу роздрібних та виробничих/збутових підприємств.  

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері мерчандайзингу; формуванні вмінь та знань із 

теоретичних основ мерчандайзингу; використання навичок щодо основних 

інструментів та правил мерчандайзингу; дослідження мерчандайзингу 

зовнішнього вигляду магазину та прилеглої території; ознайомлення із 

організацією внутрішнього простору магазину; управління загальними 

правилами викладки товарів, дослідження атмосфери магазину як фактору 

ефективної торгівлі; використання POS-матеріалів; організації системи 

мерчандайзингу в компанії. 
3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

загальних програмних компетентностей: 

знання теоретичних  та методологічних основ організації мерчандайзингу; 

знання ключової концепції, правил і принципів, а також інструментарію 

мерчандайзингу; 

знання процесу створення механізму мерчандайзингу; 
фахових програмних компетентностей: 

здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 

ефективності; 

здатність сприймати здобуті знання в області маркетингових досліджень, 

придатних для аналізу потреб в мерчандайзингу; 

розуміння принципів та методів  щодо організації внутрішнього простору 

магазину, зонування торгового простору магазину, планування 

технологічних приміщень і визначення напрямків руху товару (з 

технологічних зон у торговельний зал); 

здатність використовувати стандарти мерчандайзингу; 

аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової діяльності; 



здатність використовувати принципи та правила ефективної викладки товарів 

здатність розробляти та використовувати планограми викладки товарів. 
Опанування дисципліни дозволяє забезпечити  досягнення програмних 

результатів навчання: 

демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження 

мерчандайзингу; 

здатність до організації інноваційних підходів щодо провадження маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 

середовища; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у 

сфері мерчандайзингу зовнішнього вигляду магазину та прилеглої території; 

здатність оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських 

рішень; 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Теоретичні основи мерчандайзингу 

Тема 2. Основні інструменти та правила мерчандайзингу  

Тема 3. Мерчандайзинг зовнішнього вигляду магазину та прилеглої території  

Тема 4. Організація внутрішнього простору магазину 

Тема 5. Загальні правила викладки товарів  

Тема 6. Атмосфера магазину як фактор ефективної торгівлі  

Тема 7. Використання POS-матеріалів 

Тема 8. Дослідження особливостей організації системи мерчандайзингу. 

Тема 9. Організація системи мерчандайзингу в компанії. 
5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Барабанова В.В.  


