
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління продажем» 
1. Код: ФП1 

2. Назва: Управління продажем. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: М.В.Мальчик, д.е.н, проф., завідувач 

кафедри маркетингу. 

9. Результати навчання:  
Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

       - використовувати знання з управління продажем для правильної організації продажів та оцінці їх ефективності; 

       - організовувати роботу з продажів з використанням маркетингових підходів; 

       - використовувати порівняльні методи планування продажів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Вступ до 

спеціальності, Інфраструктура товарного ринку. 

12. Зміст курсу: Концептуальні засади управління продажем: сучасні тенденції. Організація продажу. Побудова 

системи продажу на принципах гармонізації. Маркетинг в сфері продажу. Інформаційне та процедурне 

забезпечення управління продажем. Стратегія і тактика управління продажем. Прогнозування та планування 

продажу. Управління продажем на промисловому ринку. Управління продажем у сфері послуг. Управління 

торговим персоналом. Інтенсифікація комерційних зусиль в процесі продажу. Маркетинговий аналіз та оцінка 

програми продажу. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Прайснер, Андреас Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте [Текст] / Андреас 

Прайснер. – С-Пб.: Издательский дом Гребенникова, 2007. – 304 с.  

2. Иванова Светлана Продажи на 100%. Эффективные техники продвижения товаров и услуг [Текст] / 

Светлана Иванова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 280 с. 

3. Шпитонков, С.В. Эффективное управление продажами FMCG. Проверено опытом [Текст] / С.В. 

Шпитонков. – С-Пб.–К.: "Питер", 2006. – 224 с. 

4. Джонстон, Марк Управление отделом продаж. Планирование. Организация [Текст] : Контроль 7-е издание, 

1 кв. / Марк Джонстон, Грег Маршалл – С-Пб.–К.: Издательский дом "Вильямс", 2007. – 640 с. 

5. Хопкинс, Том Умение продавать для чайников [Текст] : 2кв. / Том Хопкинс. – Сокр.–М.–С-Пб.: 

Издательский дом "Диалектика", 2007. – 224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи навчання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 1-го семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    М.В. Мальчик, д.е.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT AREA 

«Management of sale» 
1. Code: FP1. 

2. Name: Management of sale. 

3. Type: obligatory. 

4. Level of higher education: І (bachelor). 
5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester, when the discipline is studied:1. 

7. The amount of defined ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of lecturer/lecturers, academic degree, position: V. Mal’chyk, d.e. s., professor, head of 

department of marketing. 

9. Learning outcomes: 
After studying of discipline the student should be able to: 
 use knowledge of the management of sales for proper sales organization and evaluate their effectiveness; 

organize the work of sales using marketing approaches; 

use comparative methods of sales planning. 

10. Forms of class organization: class, individual work, practical preparation, control tests. 

11. • Disciplines which are studied simultaneously with the specified discipline (if it is required): Introduction to 

the profession, the Infrastructure of the commodity market. 

12. Course content: Conceptual framework of sales management: modern trends. Sales organization. The construction 

of the sales system on the principles of harmonization. Marketing in sales. Information and procedural management 

software sales. Strategy and tactics of sales management. Forecasting and sales planning. Sales management in the 

industrial market. Sales management in the service sector. Management of sales personnel. Intensification of 

commercial efforts in the sales process. Marketing analysis and assessment of sales programme. 
13. Recommended textbooks:  
1. Preisner, Andreas Balanced system of indexes in marketing and sales [Text] / Andreas Preisner. – S-Pb.: Publishing 

house Grebennikov, 2007. – 304 p.  

2. Ivanova Svetlana. Sale 100%. Effective techniques in products and services promotion [Text] / Svetlana Ivanova. – 

M.: Al'pina Business Books, 2006. – 280 p. 

3. Shpitonkov, S. V. Effective sales management of FMCG. Proven experience [Text] / S. V. Shpitonkov. – S-Pb.–K.: 

"Peter", 2006. – 224 p. 

4. Johnston, Mark. Managing the sales department. Planning. The organization [Text] : Control 7 th edition, 1 sq / Mark 

Johnston, Greg Marshall – S-Pb.–K.: Publishing house "Williams", 2007. – 640 p. 

5. Hopkins, Tom .The Ability to sell for dummies [Text] : 2kV. / Tom Hopkins. – Abbr.–M–S-Pb.: Publishing house 

"Dialectics", 2007. – 224 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
16 hours. of lectures, 14 hours. of laboratory work, 60 hours of independent work. Together – 90 hours.  

Teaching methods: interactive lectures, elements of problematic lectures, individual assignments, implementation of 

business and role games, case methods, individual and group research tasks, the usage of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 
Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test at the end of the 1st semester.  

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of department                                                                    M.V. Mal’chyk, d.е.s., prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


