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1 Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань у сфері ритейлу, його видів і учасників та основних методів 

і технологій ритейлу, практичних навичок застосовування сучасних інструментів ритейлу для 

реалізації підприємством заходів роздрібного просування та збуту товарів. 

 

2 Завдання: 

теоретична і практична підготовка здобувачів ВО у сфері провадження ритейлінгової діяльності 

підприємства;  

формування вмінь та навичок: визначення теоретичних засад та основних характеристики ритейлу, 

організації товаропостачання торговельної мережі та організаційних основ функціонування 

торгівлі; аналізу: структури ринку ритейлу, процесу формування системи ритейл-маркетингу 

підприємства; дослідження: організаційних форм ритейлу, основних засад формування стратегії 

ритейлу і організації ритейлингового обслуговування покупців, соціально-відповідальної діяльності 

ритейл-організації; оцінки: якості передпродажної підготовки, процесу продажу товарів, процесу 

продажу товарів та розвитку торговельної мережі; розрахунку: показників ефективності торгівлі та 

складових проєктного управління при відкритті торговельних закладів 

. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

 знання: 

сучасних наукових здобутків у сфері еволюції теоретичних та методологічних підходів до 

реалізації основних функцій ритейлу зокрема планування та організації рекламно-збутової діяльності, 

визначення методів оцінки ефективності збутової діяльності; 

критичне осмислення функціонального інструментарію ритейлу, існуючих засобів активізації 

торгівлі та їх специфіки; 

концептуальних практичних навичок щодо процесів розроблення стратегії ритейлу, оцінки 

ефективності торгівельної діяльності та контролю витрат на збут; 

 уміння/навички: 

виконувати професійні функції у сфері ритейлу;  

вміти критично осмислювати концептуальні основи та закономірності ритейлінгової 

діяльності; 

здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у сфері використання функціонального інструментарію 

ритейлу;  

застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення 

задач управління збутом. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та організаційні аспекти ритейлу 

Тема 1. Теоретичні засади та основні характеристики ритейлу 

Тема 2. Організаційні основи функціонування торгівельних мереж 

Тема 3. Організація товаропостачання торговельної мережі.  

Тема 4. Розміщення та розвиток торговельної мережі 

Тема 5. Організація процесу продажу товарів 

Тема 6. Організація ритейлингового обслуговування покупців 



Тема 7. Структура ринку ритейлу 

Тема 8. Організаційні форми ритейлу 

 

Змістовий модуль 2. Стратегічні, проектні та маркетингові аспекти реалізації ритейлінгової 

діяльності 

Тема 9. Формування стратегії ритейлу 

Тема 10. Проєктне управління при відкритті торговельних закладів 

Тема 11. Передпродажна підготовка та стандарти викладки 

Тема 12. Маркетинг у сучасному ритейлі 

Тема 13. Формування системи ритейл-маркетингу підприємства 

Тема 14. Юридичні та податкові рішення для ритейлу 

Тема 15. Соціально-відповідальна діяльність ритейл-організації 
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