
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна 

кафедри підприємництва,  

торгівлі та логістики 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ 



 Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу освіти таких можливостей та переваг: формування знань  

та вмінь щодо дослідження процесів продажів товарів та продукції в системі  

дистрибуції, їх організаційно-технічного забезпечення та оцінювання, 

визначення оптимальних способів і форм здійснення, вибору форм  

організації продажів з врахуванням специфіки окремих товарів, 

налагодження зв’язків суб’єктів виробничого та комерційного бізнесу в  

умовах сучасного ринку товарів і послуг 

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ 

   

Обсяг – 4 кредити, 120  

годин, в т.ч. лекцій –  

24 год., практичні та  

семінарські заняття 

– 26 год., самостійна  

робота – 70 год. 

 Предметом вивчення дисципліни є 
Період навчання − 

бакалавр, 2 курс,  

 3 семестр 

Підсумкова 

форма контролю 

− залік 



Здатність здійснювати  

діяльність з дотриманням  

вимог нормативно-

правових  документів у 

сфері 

підприємницької,  

торговельної та 

біржової  діяльності 

Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких  

компетентностей 
Здатність 

застосовувати  

інноваційні підходи в 

діяльності 

підприємницьких,  

торговельних та біржових  

структур 

Здатність до 

пошуку,  оброблення 

та аналізу  

інформації з різних  

джерел 

Здатність обирати та  

використовувати 

відповідні  методи, 

інструментарій для  

обґрунтування рішень 

щодо  створення, 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних  і біржових 

структур 

Здатність 

застосовувати  

отримані знання в 

практичних ситуаціях 

Здатність здійснювати 

діяльність у  взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин 

Здатність 

діяти  

відповідально 

та  свідомо 

Критичне 

осмислення  

теоретичних засад 

підприємницької, 

торговельної та 

біржової діяльності 

Здатність визначати і виконувати 

професійні завдання з організації  

діяльності підприємницьких, 

торговельних  та біржових структур 



•Форми, типи і  

види продажів 

• Психологічні 

аспекти продажів • Планування та 

стратегії продажів 

•Конкурентний  

аналіз території 

продажів 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  

блоки: 
• Управління  

торговим 

персоналом 

• Технології 

продажів 

• Ринкове 

середовище 

та  

управління  

продажами 

•Поняття  

продажів та їх 

призначення 

• Методи 

стимулювання 

продажів 



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

• Методичні вказівки  

та завдання для  

семінарських, 

практичних занять, 

поточного та  

підсумкового 

контролю знань і  

вмінь здобувачів  

вищої освіти 

• Методичні рекомендації   

і завдання для 

виконання самостійної 

роботи 

• Робоча програма 

навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 
д.е.н., проф. Міщук І.П. 




