АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕРЧАНДАЙЗИНГ»
дисципліна вільного вибору студента ступеня вищої освіти «бакалавр».
Викладається кафедрою маркетингу
1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців з маркетингу.
Мета навчальної дисципліни полягає у набутті теоретичних та практичних знань з
розробки і реалізації методів і технічних рішень, що направлені на удосконалення пропозиції
товарів у місті продажу, а також навиків використання маркетингових методів та інструментів в
діяльності підприємства.
2. В результаті вивчення дисципліни студент буде:
ЗНАТИ: особливості мерчандайзингу та його місце в маркетингу; принципи та
інструментарій мерчандайзингу; організацію робіт з мерчандайзингу; методи вивчення та
моделювання нових потреб; економічні характеристики та атрибути брендів; способи
організації служби мерчандайзингу та вимоги до компетенцій мерчендайзера.
ВМІТИ: аналізувати ринкову ситуацію; забезпечувати конкурентоспромоджність товарів,
що просуваються, у торгівельній точці; використовувати інформаційні технології для
вирішення завдань мерчандайзингу; застосовувати практичні навички вибору цілей, методів та
інструментів мерчандайзингу; формувати імідж підприємства; організовувати роботу служби
мерчандайзингу і координувати її роботу з іншими службами (відділами).
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту
теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими.
4. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності.
5.Здатність аналізувати
поведінку
ринкових суб’єктів та визначати особливості
функціонування ринків.
4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії
Знання та вміння у межах тематики дисципліни необхідні майбутнім маркетологам для
набуття практичних вмінь з мерчандайзингу для підвищення ефективності діяльності
підприємства. Опанування змісту навчальної дисципліни повинно сприяти розумінню сутності
та інструментів мерчандайзингу, а також вміння ефективно управляти збутом товару у
торгівельній точці, які передбачають дослідження попиту на товари, взаємовідносин зі
споживачами, силу й активність конкурентної боротьби на місці продажу.
5. Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:
1. Сутність мерчандайзингу та його роль в маркетингу.
2. Поведінка споживачів як компонент технології мерчандайзингу.
3. Планування торговельної зали.
4. Розміщення товарів в торговельній точці.
5. Організація викладення товарів.
6. Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу.
7. Мерчандайзинг харчових продуктів.
8. Діяльність мерчандайзера в торговельній точці.

