
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА СФЕРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТОРГОВЕЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

для ЗВО ОР «Бакалавр» ОПП «Менеджмент»



Торговельни
й 

менеджмент 

Період навчання
– 4 курс, 7 
семестр 

Об'єктом вивчення дисципліни є 
торговельні підприємства різних 
організаційно-правових форм  Предмет вивчення дисципліни – принципи, 

закономірності, форми та методи 
управління організаційно-технологічними 
та соціально-економічними процесами у 

торговельному підприємстві 

Обсяг – 5 
кредитів, 150 

год.,
у т. ч. лекцій –

28 год., 
практичні

заняття – 28 
год.,

самостійна
робота – 92 год. 

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТОРГОВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” Є ОДЕРЖАННЯ
СТУДЕНТАМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З СУЧАСНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

НА ВСІХ СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Підсумкова форма 
контролю – екзамен



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких 
компетентностей

загальних: 
• здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу.
• здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях.
• знання та розуміння 

предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності.

• навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій.

• здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями.

• здатність до проведення 
досліджень на відповідному 
рівні. 

• здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).

спеціальних: 
• здатність аналізувати результати 

діяльності організації, зіставляти 
їх з факторами впливу 
середовища. 

• здатність визначати перспективи 
розвитку організації.

• здатність управляти 
організацією та її підрозділами 
через реалізацію функцій 
менеджменту.

• здатність обирати та 
використовувати сучасний 
інструментарій менеджменту.

• здатність оцінювати виконувані 
роботи, забезпечувати їх якість. 

• здатність аналізувати проблеми 
організації, формувати 
обґрунтовані рішення. 



Очікувані

результати

навчання

розуміти та використовувати специфіку управління
різними організаційно-правовими формами 
торговельних підприємств.

рекомендувати раціональні організаційні
структури менеджменту торговельних
підприємств.

використовувати методи стратегічного
менеджменту торговельного підприємства.

управляти конкурентоспроможністю та 
конкурентним статусом торговельного
підприємства.

застосовувати методи і прийоми управління
елементами торгово-технологічного процесу у 
торговельному підприємстві.



Тематичний план навчальної дисципліни

• Організаційно-правові форми торговельних 
підприємств в Україні

• Результативність та ефективність торговельного 
менеджменту 

• Управління середовищем функціонування 
торговельного підприємства

• Механізм і технологія торговельного менеджменту 

• Формування стратегії менеджменту торговельного 
підприємства

• Управління конкурентоспроможністю торговельного 
підприємства

• Торговельне підприємство як об’єкт менеджменту



Навчально-
методичне 

та 
інформацій

не 
забезпеченн

я 

Робоча програма
навчальної дисципліни

Дистанційний курс

Лекційний матеріал

Методичні вказівки і 
завдання для самостійної

роботи студентів

Методичні вказівки і 
завдання для практичних

занять 

Методичні вказівки і 
завдання для поточного та 

підсумкового контролю 
знань студентів



Кадрове забезпечення

Д.е.н., проф. Трут Ольга 
Олексіївна



Чекаємо на Вас!

Будемо раді зустрічі з 

Вами!


