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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: формування у майбутніх фахівців системи науково-теоретичних знань 

та практичних навичок ефективної реалізації товарів та послуг кінцевим 
споживачам. 

Завданнями вивчення дисципліни «Мерчандайзинг» є:  
- дослідження місця та значення мерчандайзингу в системі маркетингу; 
- освоєння сутності, форм і методів мерчандайзингу; 
- набуття навичок підвищення ефективності реалізації товарів кінцевому 

споживачу. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 
Загальних: 
1. Здатність оперувати основними категоріями і методами дисципліни при 

вирішенні професійних завдань. 
2. Здатність аналізувати значущі проблеми та процеси та знаходити шляхи 

вирішення проблем, які виникають під час професійної діяльності. 
3. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
4. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях і проводити 

дослідження на професійному рівні. 
Фахових: 
1. Здатність використовувати інструменти та технології мерчандайзингу для 

планування та зонування торговельних приміщень. 
2. Здатність обирати відповідні види торговельно-технологічного 

обладнання. 
3. Здатність заохочувати споживача до збільшення кількості здійснюваних 

покупок. 
4. Здатність організовувати ефективну торговельну діяльність підприємства 

на основі сучасних концепцій маркетингу. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним демонструвати такі результати навчання: 
1. Знати теоретико-методичні основи використання мерчандайзингу в 

діяльності торговельних підприємств; 
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2. Знати види технологічного планування та основні принципи зонування 
торговельних приміщень; 

3. Знати номенклатуру торговельно-технологічного обладнання та POS-
матеріалів; 

4. Розуміти правила комерційного представлення товарів в торговельній 
точці; 

5. Розуміти принципи організації комплексу просування товарів в 
торговельній точці; 

6. Вміти розробляти схеми технологічного планування торговельної зали з 
визначенням на ній зон розміщення і викладення конкретних груп і видів товарів; 

7. Вміти обирати відповідні види торговельно-технологічного обладнання 
для презентації товарів; 

8. Вміти спрямовувати увагу споживача на товар; 
9. Вміти заохочувати споживача до збільшення кількості здійснюваних 

покупок; управляти поведінкою споживача; 
10. Вміти знижувати когнітивний дисонанс та підвищувати лояльність 

покупців до торгівельного підприємства. 
 
Вивчення дисципліни «Мерчандайзинг» здійснюється шляхом 

прослуховування лекцій, підготовки та виконання завдань лабораторних занять та 
самостійної роботи студента за диференційованою сіткою годин згідно з 
тематичним планом. 

 
2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕРЧАНДАЙЗИНГ» 
 
ТЕМА 1. Цілі, задачі та функції мерчандайзингу. Поведінка споживачів як 

основа мерчандайзингу, управління поведінкою покупців. 
 
ТЕМА 2. Інструменти та правила мерчандайзингу. Види планування 

торговельного залу. 
ТЕМА 3. Викладка та розміщення товарів, принципи та основні концепції 

представлення товару, правила розміщення товару на полицях, вплив місця 
розміщення товару на обсяги продажу, визначення оптимального розміру 
викладки, фейсинг, розробка та по-будова планограм. 

ТЕМА 4 Мерчандайзинг продовольчих товарів 

ТЕМА 5. Використання POS-матеріалів 
ТЕМА 6. Організація системи мерчандайзингу в компанії 
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3 ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
 

Лабораторна робота №1 
 

Тема: Мерчандайзинг в системі технологій маркетингу і менеджменту 
 

Теоретичні відомості 
Мерчандайзинг – інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу, це 

специфічна маркетингова технологія, інструментами якої є всі елементи 
маркетингу мікс (товар, ціна, збут, маркетингові комунікації). 

Мерчандайзинг, як комплекс заходів, спрямований на максимальне 
збільшення обсягів продажів у роздрібній торгівлі, включає в себе такі основні 
напрямки: 

• оптимальне планування торгівельної зали ЗРГ; 
• виявлення  конструктивних  особливостей  торгівельного  обладнання  та  

принципів його розташування в торговельному залі; 
• розробку тактики розміщення товару на торговому обладнанні і на площі 

торгового залу; 
• формування зовнішнього вигляду місця продажу товару; 
• привабливу і зручну упаковку товару; 
• рекламне оформлення місця продажу; 
• контроль за своєчасним поповненням  товарних  запасів  і  за  наявністю  

товару  в торговому залі; 
• якість обслуговування покупців і урахування їх думки на всіх етапах 

здійснення обслуговування; 
• раціональні підходи до ціноутворення продукції, що реалізовується. 
Цілі мерчандайзингу: 
• задоволення потреб споживачів; 
• формування обізнаності та умов для впізнання закладу в торговому залі; 
• стимулювання,  інтенсифікація, сприяння  і  прискорення  продажів  для  

досягнення запланованого прибутку. 
Завдання мерчандайзингу: 
•  формування  асортиментної політики,  що  забезпечує  задоволення  потреб 

та взаємозв'язок між покупками, що дозволяє точніше визначити роль і статус 
груп страв; 

• розміщення обладнання, відділів, секцій, продукції у поєднанні з 
інформаційним супроводом і формування ситуацій в торговельній залі таким 
чином, щоб цілеспрямовано концентрувати і раціонально розподілити пізнавальні 
ресурси відвідувачів торгового залу; 

• створення атмосфери закладу, адекватно відповідної психологічному стану 
відвідувачів і забезпечення збалансованого розподілу пізнавальних ресурсів 
відвідувачів в часі та просторі торгового залу; 

•  сприяння  продажам  продукції; 
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•  розробка  і  впровадження  раціонального  планування  торгового  залу  і  
розміщення товарів  на  основі  розуміння  природної  системи  людини,  
психологічних  особливостей відвідувачів торгового залу і регулювання їх 
пізнавальних ресурсів; 

• розробка і застосування засобів та методів мерчандайзингу для просування 
окремих страв або їх комплексів, при яких одні товари здатні сприяти продажам 
інших товарів; 

• модернізація форм і методів організації торгово-технологічного процесу 
ЗРГ, при якому роль та вплив офіціантів знижується, а споживачів зростає за 
рахунок науково-обґрунтованого управління природною системою людини, 
правильного розподілу ролей і статусів, груп страв та напоїв, що позиціонуються 
в торговому залі та меню. 

Об'єктами мерчандайзингу є поведінка споживачів, покупців і відвідувачів. 
Принципи мерчандайзингу відомі: 
• «принцип примітивізму» (як купити зрозуміло для клієнта 16 річного віку); 
• «доступності  покупцю» (легко дістати); 
• «зворотного годинника» (стелажі розташовані з урахуванням зміщення руху 

клієнтів справа); 
• «рівень очей» (пріоритетні полички 150-180 см.); 
• «золотого трикутника»(чим більша площа між входом, касою і товаром, тим 

вищий показник продаж); 
• «принцип сумісності» (розташування товарів близьких по іміджу або 

споживанню); 
• «принцип  своєчасності» (наявність продукції під час рекламних акцій); 
• «принцип «фейсингу» (якісне представлення продукції, рекламне 

забезпечення, доступність та наявність страв). 
Для того, щоб спонукати споживача зробити покупку товару професійні 

мерчандайзери під час розміщення товарів у торговельному залі окрім 
вищеперерахованих принципів, дотримуються ще й певних правил викладки: 

• правило «першого враження» (розміщення цін від дешевших до 
найдорожчих, формування «зон знижок», акцій, спеціальних цін); 

• насичена викладка (товар представлений 3-5 варіантами)  
• красива викладка; 
• функціональна викладка (викладка товару не повинна ускладнювати 

покупку); 
• ефект «яскравої плями» (виділення кольором окремих груп товарів); 
• правило «товарного сусідства» –поруч з сильними брендами –менш сильні, 

поруч з дорогими товарами – дешеві.  
 
Завдання: Керуючись теоретичними відомостями провести дослідження 

будь-якого підприємства ресторанного господарства за наступним планом: 
1. Адреса розташування обраного закладу 
2. Доступность: як виглядає схема доріг навколо закладу, чи є поблизу 

природні і штучні бар'єри (перешкоди), чи добре видно заклад з вулиці, 
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збалансованість руху по вулиці і паркувальних місць біля закладу, в'їзд на 
стоянку.  

3. Переваги конкуренції: чи є поруч важливі для споживачів ЗРГ, чи 
будуть сусіди конкурувати / сприяти роботі ЗРГ. 

4. Оформлення закладу ресторанного господарства: всі елементи 
оформлення магазину, включаючи предмети декору, освітлення і колір, нюхове і 
звукове оформлення, зонування торгового залу, викладка та тематичні 
компонування товарів. 

5. Вхідна зона: сходинки, ширина проходу (двері), освітленість, 
наявність і видимість рекламних матеріалів. 

6. Розташування товарів у вітринах: наскільки добре проглядаються всі 
товари, угруповання товарів одного виду в одному місці, розташування товарів за 
типом попиту (повсякденний, попередній, пасивний). 

7. Оцінка асортименту меню, підтримку запасу і порядку в залі протягом 
дня. 

8.  Сезонні та святкові зміни і акції.  
9.  Розміщення у меню і викладка у вітринах (наприклад на барі): 

розміщення торгового обладнання в залі, оформлення необхідних цінників, 
наявність рекламного матеріалу.  

10. Форма поведінки, обслуговування і зовнішнього вигляду 
співробітників. 

 
 

Лабораторна робота №2 
 

Тема: Основні елементи технології мерчандайзингу.  
Розробка стандартів мерчандайзингу. 

 
Теоретичні відомості 

Однією з головних умов продажу страв є їх помітність. Дослідження 
показують, що полиці, розташовані на рівні очей відвідувачів, мають найвищі 
показники продажів. Слабкі у попиті страви розташовуються в середині полиці (у 
так званій «зоні гальмування»), а сильні починають і закінчують ряд. Цей ефект 
називається запозиченням популярності. Тобто, перебуваючи в оточенні сильних 
товарів, слабкі товари запозичать у них додаткову увагу покупців. 

Розміщення й викладка страв на вітринах-мармітах або у вітринах-
холодильних шафах у торговельному залі є важливими засобами стимулювання 
збуту. 

Розміщення товарів – це їхнє розташування на площі торговельного залу. 
Раціональне розміщення товарів у торговельному залі дозволяє правильно 
формувати потоки покупців і скорочувати час їхнього обслуговування. Постійні 
покупці знають, де розміщається той або інший товар у торговельному залі, і 
швидко його знаходять. При цьому також скорочуються трудові витрати 
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працівників закладу в процесі поповнення товарних запасів за рахунок 
використання найкоротших шляхів руху страв з кухні до роздавальні. 

Під викладкою товарів розуміються технологічні процеси, пов'язані з 
розташуванням, укладанням і показом страв на торгово-технологічному 
устаткуванні. Приваблива, вдало розроблена й підтримувана в порядку викладка 
страв сприяє тому, що відвідувачі, які прийшли до закладу, обирають більше 
страв і тим самим забезпечують ЗРГ прибуток. 

Існує два способи викладки товарів: товарна та декоративна. Якщо 
використовується метод продажу самообслуговування, відповідно обрана 
найбільш доцільна товарна викладка, оскільки вона дає покупцеві 
безперешкодний доступ до товару і є ергономічною.  

Вирішуючи, який виріб розміщувати у вертикальній холодильній вітрині на 
полицях, які перебувають на рівні очей, варто керуватися наступним принципом: 
у найбільш вигідному положенні повинен перебувати виріб, який приносить 
найбільший прибуток. Це може бути й товар, якому присвячені проведені у 
магазині заходи щодо стимулювання збуту (рекламна акція, дегустація, які 
супроводжують рекламні матеріали, плакати тощо). На самих нижніх полицях 
повинні бути розміщені продукти, які купують не імпульсивно, а усвідомлено.  

 
Ознайомившись із поняттями викладки і розташуванням страв, можемо 

перейти до бедпосередніх елементів мерчандайзингу: 
- огляд; 
- доступність; 
- охайність; 
- відповідний привабливий зовнішній вигляд страв (або кулінарних, 

кондитерських виробів, або холодних напоїв); 
- заповнювання полиць; 
- привабливість упакування; 
- певне місце на полиці; 
- постійне заповнення запасів. 
Огляд. Товар звернений лицьовою частиною впакування до покупця. На рівні 

очей покупця розташовуються товари імпульсного попиту, що розкуповуються у 
великій кількості й дають найбільший прибуток. Місце на стелажах 
розподіляється так, щоб привернути увагу відвідувачів й підвищити ефективність 
кожної полиці.  

Доступність. На верхній полиці товари розміщуються з урахуванням їх 
доступності для покупців. Необхідно піклуватися про те, щоб покупець міг без 
затруднень зняти товар звідти. Це полегшує покупки, поліпшує внутрішній 
вигляд вітрини, забезпечує кращий огляд для персоналу й запобігає розкраданню. 

Охайність. Полиці, на яких розміщується товар, необхідно регулярно мити 
або протирати. Непривабливий, забруднений або з вадами товар повинен 
віддалятися з полиці й уцінюватьсь для прискорення його продажу. Цінники 
повинні бути добре закріплені. 
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Відповідний вид товарів переднього ряду. Кількість товарів переднього ряду 
залежить від попиту на ці товари й можливості найшвидшого поповнення 
стелажного запасу. Вважається, що вигідніше всього віддавати більше місця 
товарам найбільшого попиту. 

 
Заповнювання полиць. Базовий принцип торгівлі по системі 

самообслуговування полягає в наступному - максимальні обороти можна робити 
тільки при повністю заповнених полицях. Якщо товар основного асортименту 
розпроданий, можна тимчасово заповнити спустілі полиці товаром імпульсного 
попиту. 

Привабливість упакування. У магазині самообслуговування упакування – це 
більше, ніж пакет або коробка, призначена для збереження продукту. У деякому 
сенсі вона служить інструментом продажу. Відвідувачі витрачають на покупку в 
середньому 25 хвилин. Тому необхідно враховувати привабливість упакування й 
загальне зорове враження від товару.  

Певне місце на полиці. Покупці звикають до того, що потрібний їм товар 
завжди на певному місці. 

Постійне заповнення запасів. Пересування продукту із заднього ряду на 
передній план при заповненні запасів на полках відбувається за випробуваним 
принципом, що виправдав себе: товар, який прийшов першим, йде першим.  

Закономірність правильного розташування товарів на полицях 
спостерігається на всій демонстраційній площі вітрини, а саме: 

- покупець завжди бачить лицьову сторону товару; 
- на рівні очей покупця розміщені товари, які користуються найбільшим 

попитом; 
- на полицях відсутній непривабливий, забруднений, або з іншими вадами 

товар; 
- полиці під товаром чисті, незабруднені; 
- при відсутності деяких товарів основного асортименту спустілі полиці 

заповнюють товаром імпульсного попиту; 
- на полицях відсутні спустілі місця. 
Завдання:  
1) скласти меню будь-якого закладу ресторанного господарства, в якому 

передбачити можливість самообслуговування або часткового обслуговування 
працівниками торгівельного залу; 

2) на основі теоретичних відомостей навести послідовність 
розташування страв на вітринах-мармітах (для перших, других страв), вітринах 
холодильних (для холодних закусок, салатів, холодних напоїв), вітринах для 
кондитерських виробів (за можливості для наглядності використати 
фото/зображення страв); 

3) передбачити окрему викладку додаткових пропозицій страв у 
пакуванні «із собою», наприклад, кондитерських виробів – цукерок, мармеладу 
тощо власного виробництва 

 



11 
 

Лабораторна робота 3  
Тема: Особливості фірмового стилю. 

 
Теоретичні відомості 

Фірмовий стиль - це сукупність образотворчих, візуальних і інформаційних 
засобів, сукупність графічних елементів, за допомогою яких фірма підкреслює 
свою індивідуальність.  

Логотип використовується при оформленні пропонованої фірмою продукції, 
в якості реклами, ярликів, які компанія використовує у фірмових бланках, 
рекламних матеріалах, на конвертах, упаковці продуктів.  

Логотип - це інструмент просування фірми на ринок, конкуренції, залучення 
уваги покупців, сукупність прийомів, що поліпшують запам'ятовуваність і 
сприйняття покупцями, партнерами і незалежними спостерігачами не тільки 
товарів фірми, але і всієї її діяльності, що дозволяє ідентифікувати компанію 
серед конкурентів. Індивідуальний фірмовий стиль - це невід'ємна частина іміджу 
організації. Оригінальний корпоративний стиль (corporate identity) дозволить 
сформувати у відвідувача позитивний образ фірми, що сприяє зміцненню іміджу і 
пізнанню бренду, а відповідно – і збільшенню продажів.  

Фірмовий стиль, насамперед, допомагає розпізнати, ідентифікувати об'єкти 
діяльності підприємства: товари, рекламу, будівлі, документацію і т.д. Саме тому 
брендам обходиться дешевше впровадження нової продукції на ринок - вона 
асоціюється з уже відомим ім'ям підприємства і побічно гарантує високу якість 
товарів і послуг. Цікаво, що якість товарів конкуруючих фірм може бути 
однаковим, але бренд завжди коштує дорожче, найчастіше в кілька разів.  

 
Етапи розробки фірмового стилю  
Перш ніж приступати до розробки фірмового стилю, необхідно провести 

візуальний аналіз ринку даного виду послуг. Вивчити фірмові стилі аналогічних 
компаній, визначити вихідні концептуальні точки для стилю даної компанії. 
Фірмовий стиль повинен формувати імідж фірми, бути певним інформаційним 
носієм, тому його компоненти повинні допомагати споживачеві, знаходити 
необхідні сервісні послуги, формувати позитивне ставлення до того чи іншого 
виду діяльності.  

Споживачами нового фірмового стилю будуть не тільки клієнти і 
співробітники компанії, а і люди на вулицях. Створений логотип не залишиться в 
стінах фірми, він використовуватиметься на плакатах, щитах, у рекламі на 
транспорті тощо Елементи фірмового стилю можуть потрапити як в спеціальні 
журнали, так і науково-популярні, а також розважальні засоби масової інформації. 
Крім повсякденного використання фірмовий стиль стане в нагоді на виставках і 
презентаціях, міцне місце на ринку послуг він може зайняти завдяки новому 
графічному образу з індивідуальними рисами, несхожими на інші стилі.  

Головний елемент стилю - товарний знак є обличчям фірми, її основною 
відмітною ознакою в рекламі і на продукції. Він допомагає швидко орієнтуватися 
на ринку подібних послуг.  
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Носіями фірмового стилю можуть виступати: візитка, фірмовий бланк, 
конверт, тека, інформаційний лист, проспект, буклет, плакат, сувеніри, 
пакувальний папір, пакети, а також всі форми реклами, включаючи зовнішню 
рекламу та рекламні банери.  

Словесний товарний знак - назва фірми, виконана в індивідуальній графічній 
манері (українською, англійською);  

· графічний товарний знак (умовне позначення фірми або продукту, логотип);  
· фірмовий блок (знак + логотип, поштові, банківські реквізити, перелік 

товарів і послуг, рекламний символ, слоган)  
· фірмове поєднання кольорів - колірна гамма (колірна палітра, фірмове 

поєднання кольорів, які в поєднанні з формою товарного знака створюють певний 
образ, що запам'ятовується)  

· Набір шрифтів – фірмовий шрифт (набір шрифтів для оформлення 
друкованої продукції може бути вибраний певний шрифт)  

· Візитна картка  
· Фірмовий бланк  
· Бланк рахунку, факсу  
· Web-сайт,  
· Слоган (коротка фраза, девіз фірми або товару)  
· Рекламний символ фірми (певний персонаж або образ, закріплений за 

фірмою і/або виражає суть її діяльності)  
· Папки та конверти різних форматів  
· Буклети, плакати та календарі  
· Папір для записів і наклейки  
· Шаблон прайс-листа і цінники  
· Плакат  
· Сувенірна продукція, POS-матеріали, упаковка (або пакувальний папір)  
· Інформаційний лист і прайс-лист  
· Пакети  
· Зовнішня реклама та шаблони рекламних оголошень  
· Елементи інтер'єру та екстер'єру і т.п.  
 
Розробка логотипу  
Логотип – це сукупність художніх і текстових елементів, об'єднаних однією 

ідеєю, колірним рішенням, яка дозволяє  фірмі бути впізнаваною серед безлічі 
конкурентів, завойовувати авторитет на ринку і формувати образ фірми в очах 
споживачів і партнерів. З розробки логотипу, фірмового стилю починається 
серйозна рекламна робота компанії. Логотип має сприяти формуванню 
сприятливого іміджу компанії, як серед партнерів, так і серед клієнтів, тому 
логотип є одним з головних рекламних і маркетингових інструментів будь-якої 
сучасної компанії. Розробка логотипу увазі гармонійне поєднання елементів, які 
забезпечують єдність зовнішнього вигляду всіх об'єктів, що мають відношення до 
фірми.  
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Грамотно розроблений логотип підсвідомо викликає у споживачів відчуття 
довіри, і навпаки, відсутність чітко вираженого єдиного фірмового стилю значно 
знижує впізнаваність і лояльність по відношенню до торгової марки. Логотип не 
повинен нагадувати логотип іншої компанії. Елементи логотипу вашої компанії 
повинні асоціюватися саме з вашою компанією. Логотип компанії повинен бути 
не просто впізнанним, він повинен бути приємно впізнаваним, приємним на око, з 
оригінальною, але простий ідеєю, і звичайно ж грамотним з точки зору дизайну і 
композиції, тільки за таких умов логотип здатний нести позитивні емоції, і 
запам'ятовуватися клієнтам. При всьому при цьому логотип повинен однаково 
виглядати і бути читаним на всіх рекламних носіях і медіа засобах, таких як 
фірмовий бланк, екран телевізора або реклама на транспорті. Логотип - потужний 
інструмент у ринковій боротьбі, засіб досягнення конкурентної переваги компанії.  

Споживач повинен розуміти, що зображено на логотипі. Навіть при 
побіжному, змінному погляді проста, не перевантажена графіка і доступна ідея 
зроблять свою справу.  

Під простотою логотипу розуміється лаконічність і дохідливість графічного 
виконання логотипа. Немає необхідності навертати купу символів і накручувати в 
сенс графіки туманні ідеї, любителів розгадувати ребуси знайдеться небагато, до 
того ж у логотипу зовсім інше завдання. Логотип компанії не повинен містити 
занадто тонких ліній, які не будуть видні, наприклад, при виготовленні візиток. 
Колірна гамма логотипу не повинна складатися більш ніж з трьох кольорів, при 
цьому кольори повинні добре поєднуватися між собою при чорно-білій 
роздруківці. Дуже важливо, щоб логотип можна було дізнатися не тільки в 
кольоровому, але і чорно-білому варіанті. За допомогою доступно поданих 
фірмових знаків, шрифтів, квітів, клієнти та партнери ототожнюють вашу 
продукцію або рекламні матеріали саме з вашою організацією, відрізняють вас від 
компаній-конкурентів.  

Завдання дизайнера в цьому сенсі полягає в передачі ідеї логотипу, його 
візуальних достоїнств, не втративши при цьому нитки загальної концепції 
логотипу, який найсильнішим чином впливає на сприйняття клієнта, є важливим 
кроком у побудові впізнаваності бренду.  

 
Товарний знак  
Під терміном товарний знак розуміється образотворче, словесне, комбіноване 

або будь-яке інше позначення, що використовується для виділення конкретного 
товару, індивідуального підприємця або юридичної особи.  

Законодавство передбачає створення виключного права на товарний знак. Це 
право підтверджується відповідним свідоцтвом (свідоцтвом на товарний знак). 
Особа, яка має права на товарний знак, може використовувати його в цивільному 
обороті стосовно до товарів або послуг, для яких товарний знак був 
зареєстрований. Також правовласник має право розпоряджатися товарним знаком 
на свій розсуд і накладати заборону на використання товарного знаку тими, хто не 
має відповідних прав.  

Існує кілька основних різновидів товарних знаків, серед яких виділяють:  
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· словесні позначення;  
· образотворчі товарні знаки;  
· звукові позначення;  
· комбіновані товарні знаки;  
· тривимірні товарні знаки (можуть являти собою сам товар або його 

упаковку).  
Крім цього допускається захист колірних рішень товарного знака. Іншими 

словами, при реєстрації товарного знака останній захищається саме в тій колірній 
гамі, в якій він був оформлений при подачі заявки на розгляд.  

Останнім часом все більшого поширення набувають нові різновиди товарних 
знаків, що зустрічаються на ринку. Один з найбільш яскравих прикладів - 
товарний знак, виконаний у вигляді голограми. Зокрема, такі товарні знаки 
наносяться на кредитні карти. Найчастіше вони являють собою невеликі 
зображення, що змінюються під різними кутами зору.  

У якості товарних знаків використовується цілий ряд різних за характером 
позначень. У кожному разі до товарного знаку пред'являються наступні вимоги: 
він не повинен вводити споживача в оману, а основним його властивістю повинна 
бути розрізнювальна спроможність.  

Найчастіше створення товарного знака зводиться до створення логотипу. Але 
тим не менш, товарний знак відрізняється від логотипу. Ця відмінність особливо 
проявляється у сфері послуг, де необхідна розробка логотипу, але немає 
необхідності в розробці товарного знака з причини відсутність товару як такого.  

 
Розробка текстового знака  
Текстовий знак – унікальна стилістика букв, з яких складається назва 

підприємства чи торгової марки. При цьому в текстовому знаку повинна 
враховуватися і фірмова колірна гама.  

Використання складного текстового знака не завжди виправдано. Текстовий 
знак повинен відповідати основній цільової аудиторії. Так, наприклад, 
шоколадний батончик Снікерс в більшій мірі розрахований на молодь, серед якої 
багато графітчиків і представників інших неформальних об'єднань. Тому в 
рекламі часто використовується написання назви батончика в стилі графіті. 
Кожен виробник вибирає свій тип шрифту, який згодом стає обличчям продукту 
або послуги.  

 
Вибір фірмової колірної гами  
Колористика – особлива наука. Уміння користуватися кольором - 

мистецтво, і не важливо, де це мистецтво застосовується - в живописі або при 
створенні логотипу:  

· фірмові віскі і коньяк обов'язково будуть оформлені за допомогою дорогих  
кольорів: золотого, чорного, білого, червоного;  

· практично будь-який продукт для молоді не обійдеться без помаранчевого і 
червоного;  

· жіноча і дитяча аудиторія будуть прекрасно реагувати на рожевий колір.  
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При відборі фірмових кольорів завжди необхідно враховувати 
сполучуваність кольрів один з одним і їх символіку:  

· блиск світла і холод льоду білого;  
· впевненість і традиції коричневого;  
· пристрасть і влада червоного;  
· кипуча енергія зеленого;  
· веселощі і радість жовтого ;  
· краса і легкість синього і блакитного;  
· багатство, царственість і вища краса пурпурного.  
Таким чином, фірмова колірна гама може багато розповісти споживачеві про 

товар і його виробника. Фірмова колірна гама може привертати увагу або 
відштовхувати, може епатувати і розслабляти. Тому дуже важливо знайти 
гармонійне рішення при виборі колірної гами для певного продукту.  

 
Створення слогану  
Слоган – рекламний девіз, який в стислому вигляді передає рекламне 

повідомлення, частина довготривалої комунікаційної платформи бренду. 
Вживається у всіх видах рекламної комунікації для залучення уваги цільової 
аудиторії, підвищення її лояльності бренду, стимулювання продажів. Може бути 
зареєстрований, як товарний знак. Слогани, згідно тієї мети, яку вони 
переслідують, діляться на: іміджеві та товарні. Перші виражають суть філософії 
компанії, бренду, товару або послуги. Другі спрямовані на якнайшвидше 
збільшення продажів, а, отже, частіше апелюють до УТП (унікальна торгова 
пропозиція) продукту. Іміджеві слогани зазвичай мають більш серйозні інтонації 
(в тому випадку, якщо філософія бренду серйозна ), у той час, як товарні слогани 
частіше несуть в собі елементи мовної гри, можуть бути заримовані і так далі. 
Слогани читає більше людей, ніж самі рекламні тексти, тому вони повинні 
привертати увагу цільової аудиторії: містити унікальна торгова пропозиція, 
обіцяти вигоду. Слоган повинен бути написаний таким чином, щоб не викликати 
відторгнення у цільової аудиторії: легко читатися, бути оригінальними, викликати 
цікавість. Вдалі слогани не тільки легко запам'ятовуються і стають частиною 
мовного середовища, а й активно її змінюють.  

Таким чином, слоган - це свого роду девіз не тільки рекламної кампанії, а й 
підприємства і його товару/послуги. Найчастіше слоган несе в собі інформацію 
про місію підприємства. Є такі слогани, які надовго запам'ятовуються не тільки 
представникам цільової аудиторії, але й усім, хто дивиться рекламу. Як правило, 
найкраще запам'ятовуються слогани у віршованій формі або з гумористичним 
змістом.  

 
Завдання: 
1. Проаналізувати теоретичні відомості та на основі даних інтернету 

вибрати по 5 прикладів підприємств ресторанного господарства та харчової 
промисловості, скласти таблиці за наступними формами: 
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ПРГ Логотип Текстовий знак Фірмова 
колірна гама Слоган 

     
 
Підприємство 

харчової 
промисловості 

Логотип Текстовий 
знак 

Товарний 
знак 

Фірмова 
колірна 

гама 
Слоган 

      
 
2. Розробити фірмовий стиль для підприємства ресторанного 

господарства та для підприємства харчової промисловості будь-якого 
спрямування. 

 
 

Лабораторна робота №4 
 

Тема: Фірмовий стиль закладів ресторанного господарства. 
Законодавство. 

Мета: визначити особливості фірмового стилю закладів ресторанного 
господарства та ознайомитись з нормативно-правовими актами в цій сфері. 

Теоретична частина 
Інструментом конкурентної боротьби для товарів є марка товару. 
Торгова марка, торговий знак, товарний знак, знак для послуг, логотип,  

бренд – всі ці поняття стосуються одного й того ж (за своєю правовою суттю) 
об’єкта інтелектуальної власності. У різних країнах по-різному називають такий 
об’єкт як «торгова марка», наприклад, в національному законодавстві України    
це – «знак для товарів і послуг», в Китаї це – «Trademark»; в оригінальному тексті 
ж Паризької конвенції про охорону промислової власності (як основоположного 
міжнародно-правового акту в цій сфері правового регулювання) використовується 
термін фабрична або торгова марка (une margue de fabrique ou de commerce). 

Законодавче визначення терміну «торговельна марка» закріплене у ст.492 
Цивільного кодексу України: «Торговельною маркою може бути будь-яке  
позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення 
товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів 
(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями 
можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації 
кольорів». 

Проте, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що 
був прийнятий значно раніше Цивільного Кодексу України, у ст. 1 дає наступне 
визначення знаків для товарів і послуг: «позначення, за яким товари і послуги 
одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб». 

Як зазначається в літературних даних [Рассомахіна О. А. Поняття 
торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями. Форум права. 
2007. No 3. С. 212-223]: «На сьогоднішній день у законодавстві та практиці 
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України вживаються різні терміни на позначення поняття “торговельної марки”. 
Так, у правовій доктрині досі найбільш поширеним є термін “товарний знак” 
(який вживається і на позначення знаку обслуговування), а також нормативно 
закріплені терміни “торговельна марка”, “знак для товарів і послуг”. Окрім того, у 
законодавстві фігурують терміни “товарний знак”, “торговий знак”, “логотип”, у 
засобах масової інформації застосовується поняття “торгова марка” й усім нам 
відомий термін “бренд”, який також часто використовується як синонім товарного 
знаку». 

Дуже часто перше знайомство з підприємством ресторанного господарства 
починається з сприйняття торгової марки в пресі, на вивісці, в буклеті, на візитці 
або будь-якому іншому носії. Торгова марка повинна давати клієнту максимум 
інформації про підприємство РГ, його концепції, якості послуг і культурі 
обслуговування. Вона повинна викликати у відвідувачів певні асоціації. Важливо, 
щоб вони відповідали реальному складу послуг, що надаються. 

Торгова марка підприємства харчування – це смислове та графічне 
зображення підприємства ресторанного господарства. Вона, як правило, 
відображає основну ідею та концепцію закладу. Тому перед тим, як створювати 
торгову марку, необхідно розробити концепцію підприємства ресторанного 
господарства далі - РГ). При розробці торгової марки необхідно враховувати 
наступне: 

− спрямованість кухні підприємства РГ;  
− основну ідею дизайну;  
− категорії відвідувачів підприємства РГ; 
− ціновий сегмент підприємства. 
Торгова марка може відображати особливості країни, приналежність до 

певної кухні, певному періоду часу, музичному напрямку тощо. В ній бажано 
підкреслити демократизм або елітарність закладу. Вона – перший фільтр, що 
формує приплив клієнтів. Один з цих факторів є визначальним. 

Зображення торгової марки можливе на будь-якому носії: на сувенірній 
продукції, уніформі персоналу, рекламних оголошеннях в пресі, вивісці 
підприємства, купонах і запрошеннях, посуді, продуктах (цукор, вершки тощо). 
Торгова марка є складовою частиною фірмового стилю підприємства РГ. 

Фірмовий стиль – це, в широкому розумінні, імідж підприємства в цілому, 
тобто сукупність засобів та методів (графічних, словесних, аудіовізуальних), які 
дозволяють чітко відокремити підприємство РГ від інших. 

В більш вузькому розумінні фірмовий стиль – це поєднання дизайнерських і 
рекламних рішень у єдиній кольоровій гаммі, з єдиними принципами зображення 
та подачі, які використовуються підприємством ресторанного господарства на 
різноманітних носіях. 
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Рисунок 1. Складові фірмового стилю та їх характеристика. 
Елементами фірмового стилю є фірмовий знак, логотип, герб підприємства 

РГ тощо. 
Для певних типів підприємств харчування розробляється свій фірмовий 

стиль. 
Особливості фірмового стилю окремих типів підприємств харчування: 
 

Типи підприємств 
харчування 

Особливості фірмового стилю 

Тематичні 
підприємства 
ресторанного 
господарства 

Тематика та фірмовий стиль підприємства відповідають 
один одному, тобто тема присутня у всіх елементах 
фірмового стилю. 

Мережі підприємств 
харчування 

Для швидкої ідентифікації підприємств потенційними 
клієнтами використовуються єдині принципи 
зовнішнього оформлення, при цьому внутрішнє 
оформлення може відрізнятися один від одного. 

Підприємства 
ресторанного 
господарства, які 
працюють у певній 
сталій ніші 

Фірмовий стиль здебільшого диктується вже 
сформованими рішеннями. Працюючи у певній сталій 
ніші підприємству необхідно їй відповідати, іноді 
поступаючись своєю індивідуальністю. 
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Для підприємств харчування фірмовий стиль, як правило, є продовженням 
розвитку концепції, відображенням стратегії позиціонування. Це зовнішній 
вигляд фасаду, оформлення інтер’єру, унікальні страви тощо. 

 
 
Рисунок 2. Носії фірмового стилю підприємств харчування. 
 
Основні положення Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» 
В Україні охорона прав на товарні знаки забезпечується Законом України 

"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року, 
Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, (чинна в Україні з 25 
грудня 1991 року). Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, 
підписаною 14 квітня 1891 року, (чинна в Україні з 25 грудня 1991 року), 
протоколом щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, 
підписаним 27 червня 1989 року (чинний на території України з 29 грудня 2000р.). 

Діє також ряд законів і підзаконних актів, які регулюють сумлінне 
використання знаків з врахуванням національних інтересів, в тому числі Закони 
України "Про мови", "Про захист прав споживача, обмеження монополізму і 
недопустимість недобросовісної конкуренції", "Про наукову і науково-технічну 
експертизу", а також інші нормативні акти, зокрема, відносно недобросовісної 
реклами і її припинення, про використання Герба України. Наприклад, 
Постановою Київської міськради заборонено без спеціального дозволу 
використовувати в товарних знаках запозичення, що стосуються історії міста 
Києва. Указом Президента України від 27 квітня 2001 року "Про закони щодо 
охорони інтелектуальної власності в Україні" передбачено удосконалення 
законодавства України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням положень 
міжнародних договорів України, а також Угоди про торговельні аспекти прав 
інтелектуальної власності (Угода ТЯІРЗ): "Власник зареєстрованого товарного 
знака мас виключне право не дозволяти третім особам без його згоди 
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використовувати у торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів і послуг, 
які ідентичні або схожі з тими, по відношенню до яких зареєстрований товарний 
знак, якщо в результаті такого використання виникає вірогідність змішання". 

У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", як і в 
аналогічних законах багатьох інших країн, головною є вимога про виключне 
право на товарний знак, яке можна придбати після його реєстрації в Держпатенті 
України. 

Передача права власності на товарний знак здійснюється на підставі 
договору. Власник свідоцтва на товарний знак має право забороняти іншим 
особам використовувати товарний знак без його дозволу Виключне право на 
товарний знак надається підприємству, яке використовує його. Ніхто не може 
використовувати товарний знак, що охороняється в Україні, без дозволу його 
власника. 

Володіючи виключним правом на товарний знак, його власник має право 
вільно розпоряджатися ним. Правомочність розпорядження може полягати у 
поступці прав на основі договору права власності на знак, а також в наданні 
ліцензії будь-якій юридичній чи фізичній особі на використання товарного знака. 
Ліцензійний договір повинен містити умови про те, що якість товарів і послуг 
ліцензіата буде не нижчою якості товарів ліцензіара, і що останній буде 
здійснювати контроль за виконанням цієї умови. 

Договір про поступку прав на товарний знак і ліцензійний договір на 
використання товарного знаку повинні бути складені у письмовій формі, 
підписані сторонами і зареєстрованими у Держпатенті Україні. Без такої 
реєстрації документи вважаються недійсними. Передача прав власності на 
товарний знак не допускається, якщо вона може бути причиною введення в оману 
споживача відносно товару чи послуги, чи по відношенню до особи, яка 
виготовляє товар чи надає послуги. 

Поступка права на товарний знак надасться іншій особі на певний період, 
який, як правило, не перевищує строку дії реєстрації товарного знака. Умовами 
договору може бути передбачено продовження строку дії ліцензійного договору 
одночасно і з продовженням строку дії реєстрації товарного знака. 

Власник свідоцтва на товарний знак може, не починаючи виробництва 
товару, передати право власності на знак чи дозволити його використання в 
обговореному обсязі будь-якій особі, яка, в свою чергу, може передати це право 
згідно оговорених у договорі умовах третім особам (перепоступка прав). У будь-
якому випадку у договорі повинні бути наведені умови, що гарантують якість 
товару і послуг власника свідоцтва, а також його контроль за виконанням цих 
умов. Власником свідоцтва на товарний знак може бути особа, яка здійснює 
посередницьку діяльність та здійснює різноманітні комерційні послуги. У цьому 
випадку на основі договору з виробником товару така особа може 
використовувати свій товарний знак поряд зі знаком виробника товару, а також 
замість останнього. Такий знак повинен бути зареєстрований за класом послуг, а 
не товарів. У сучасних умовах трансформації підприємств товарний знак може 
передаватися разом з підприємством, на якому він використовувався. Це ж 
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відбувається, коли підприємство продається, ділиться. Можлива передача знака і 
без передачі підприємства, але споживач не повинен бути введений в оману 
відносно якості товару, послуги. У будь-якому випадку договори про передачу 
права власності на товарний знак і ліцензійні договори повинні бути 
зареєстровані у Держпатенті України. 

Власник свідоцтва на товарний знак повинен добросовісно користуватися 
виключним правом, яке витікає з свідоцтва. У законодавстві зафіксована вимога 
про обов'язкове використання зареєстрованого товарного знака протягом трьох 
років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або з дати, коли 
використання знака було припинене. У зв’язку з цим будь-яка особа, базуючись 
на положеннях даної вимоги, може вимагати у судовому порядку припинення дії 
товарного знака. Однак при тому слід дати однозначно вичерпну трактову терміну 
"недостатнє використання" товарного знаку. Такий термін, як свідчить практика, 
може мати найрізноманітніші тлумачення у зацікавлених осіб, тому в даному разі 
необхідним с пояснення Держпатенту України. При рішенні цього питання у суді 
приймаються до уваги представлені власником свідоцтва на товарний знак докази 
невикористання знака за незалежних від нього причин (війна, післявоєнні 
обмеження, стихійні лиха і ін). 

За рішенням суду дії свідоцтва на товарний знак можуть бути припинені у 
зв'язку з перетворенням останнього у позначення, яке стало загальновжитим в 
якості позначення товарів і послуг певного виду після дати подачі заявки. Дія 
свідоцтва також буде припинена в результаті ліквідації юридичної особи - 
власника товарного знаку. Власник свідоцтва у будь-який час може відмовитися 
від товарного знака повністю або частково на основі заяви, яка подається в 
Держпатент. Ця відмова вступає в силу з дати публікації відомостей про це в 
офіційному бюлетні. Дія товарного знака може бути поновлена після його 
повторної реєстрації. Ніяка інша особа, крім бувшого власника свідоцтва, не має 
права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії 
свідоцтва. Якщо знак не перереєстрований, він втрачає силу і може бути 
використаний будь-якою особою. 

Вищеназвані правові аспекти дають підґрунтя для певних колізій. Слід 
зазначити, що більшість брендів (з юридичної точки зору) захищена в режимі 
товарного знака. Звідси і виникає плутанина. У режимі товарного знака 
захищається саме слово-назва. При цьому держава гарантує, що ніхто більше не 
буде мати можливість використовувати дане слово для позначення своєї 
продукції. Алє не виключена ситуація, коли слово-назва може виявитись 
незахищеним – тоді захищається тільки логотип або упаковка, набір графічних 
елементів – шрифт, поєднання кольорів і т.п. (так званий захист в режимі 
промислового зразка). Наприклад, використовувати слово "Боржомі" в якості 
назви свого продукту мають право біля 15 компаній – дозвіл на це видається 
грузинським урядом тим компаніям, які добувають мінеральну воду в 
однойменній місцевості. Тобто слово "Боржомі" є географічною назвою і не може 
бути зареєстровано в якості торгової марки якогось одного виробника. Етикетку, з 
дитинства знайому мільйонам, можна зареєструвати як певний унікальний набір 



22 
 

оформлювальних елементів (поєднання кольорів, шрифтів, зображення і т.п.) у 
режимі промислового зразка, що і зробила одна із компаній. Тепер її конкуренти 
можуть позначати на своєму товарі слово "Боржомі", але не можуть робити таку 
ж етикетку (ступінь схожості двох етикеток визначається у суді на основі 
експертних методів - результати незалежних соціологічних досліджень також 
приймаються до уваги). 

 
Оформлення та реєстрація торгової марки, логотипу назви – хто може 

бути власником. 
Володіти логотипом в Україні мають право: 
• фізичні особи, резиденти та нерезиденти України; при цьому не обов’язково 

бути фізичною особою – підприємцем; 
• юридичні особи, резиденти та нерезиденти України; 
• групи осіб (фізичних та юридичних). 
Власник охоронного документу на логотип має наступні права: 
• використовувати trademark (бренд) та інші права, визначені законодавством; 
• абсолютну можливість забороняти усім іншим особам застосовувати 

позначення без згоди власника – віддавати (продавати) будь-якій іншій особі 
власність на назву, лого повністю назавжди чи частково; 

• надавати будь-якій іншій особі (чи декільком особам) ліцензію-дозвіл на 
використання логотипу відповідно до ліцензійної угоди/контракту – на 
обмежений термін, де визначені певні умови, визначена територія; 

• при цьому ліцензіар на законодавчій підставі (як що сторони про це 
домовляться) може отримувати грошову винагороду (роялті) за використання 
бренду; 

• згідно з чинним законодавством України, державна реєстрація ліцензійних 
договорів не обов’язкова; 

• власник trademark може використовувати спеціальне міжнародне 
маркування у вигляді символів «®» та/або «™», яке вказує на те, що цей об’єкт 
(слово, назва чи малюнок, їх комбінація) зареєстровано на території цієї країни; 

• в Україні Свідоцтво на знак надає право одержати доменне ім’я першого 
рівня в зоні .ua (доменне ім’я надається виключно стосовно УСІЄЇ СЛОВЕСНОЇ 
ЧАСТИНИ зареєстрованого знаку). 

Завдання 
1. При виборі торгової марки які фактори Ви врахуєте з точки зору 

асоціацій, які можуть виникнути у відвідувачів підприємства РГ? 
2.  На якому носії може бути нанесено зображення торгової марки 

закладу РГ? 
3. Що являється елементами фірмового стилю? 
4.  Якими нормативно-правовими актами регулюється оформлення, 

реєстрація та використання торгової марки? 
5. З основних положень Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» коротко узагальніть інформацію, тобто, запишіть основні тези. 
 



23 
 

Лабораторна робота № 5 
 
Тема: Принципи оформлення торгівельної зали та закладів 

ресторанного господарства. 
Мета: ознайомитись з основними принципами оформлення торговельної 

зали. 
Теоретична частина 
Планування торгових площ торговельного залу. 
Планування торговельного залу розпочинають із визначення його форми та 

виду. Існує велике різноманіття форм торговельних залів. Найбільш 
розповсюдженою та функціональною формою торговельного залу є прямокутна зі 
співвідношенням сторін 2:3 або 1:2, висотою стелі не менше 3,3 м. у такому 
торговельному залі легко розміщувати торговельне обладнання, планувати потоки 
покупців, виконувати необхідні торгово-технологічні операції. 

Виділяють п’ять основних видів планування торговельного залу: лінійна 
(«решітка»), боксова («трек», «петля»); змішана; вільна та виставкова. Вибір 
конкретного планування залежить від розміру торговельного залу, його 
конфігурації, методів продажу й асортименту товару. 

У продовольчих магазинах самообслуговування зазвичай застосовують 
лінійне планування («решітка») торговельного залу: торговельно-технологічне 
обладнання розташовують прямими лініями, утворюючи проходи для покупців. 
Лінійне планування може бути повздовжнім, поперечним, діагональним і 
комбінованим. 

 

 
Рисунок 1. Лінійне планування торговельної зали: а) комбіноване розміщення 

обладнання; б) повздовжнє; в) поперечне. 
Боксове планування («трек», «петля») передбачає окремі ізольовані зони 

(бокси) зі своїми розрахунковими вузлами. Бокси утворюються завдяки 
перпендикулярному розміщенню ліній обладнання відносно стін торгової будівлі. 
Найчастіше застосовують такий вид планування для торгівлі товарами одного 
асортиментного профілю. 

 



24 
 

Рисунок 2. Приклад боксового планування торговельної 
зали магазину 

Змішане планування торгового залу передбачає різні комбінації лінійного та 
боксового планування. Найчастіше такий вид планування торговельного залу 
зустрічається в супермаркетах, що поєднують самообслуговування з торгівлею 
через прилавок (кондитерський, кулінарний, гастрономічний відділи, а також 
площі, що надані а оренду). 

Рисунок 3. Приклад змішаного планування 
торговельної зали  

Вільне планування («вільний потік») утворюється розташуванням торгово-
технологічного обладнання у вигляді окремих острівців різної форми (овальної, 
круглої, квадратної, прямокутної) з таким розрахунком, щоб покупці могли вільно 
наблизитись до них і обрати необхідний товар. Напрямок руху покупців нічим не 
обмежений, вони мають можливість переміщуватись по торговельному залу й 
оглядати товар у будь-якій послідовності. 

 
Принципи оформлення закладів ресторанного господарства. 
Всі можливі методи застосування мерчандайзингу в закладах ресторанного 

господарства можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.  
Зовнішні – викликають бажання увійти і ознайомитися з тим, що конкретний 

заклад пропонує. З першим враженням формується образ закладу ресторанного 
господарства, у відвідувача з`являється очікування того, що він може знайти 
всередині. Завдання мерчандайзингу на цьому етапі – виправдати очікування 
відвідувачів у цінових рамках, у пошуку потрібного асортименту страв, 
атмосфери і якості обслуговування. Для того щоб не помилитися в очікуваннях 
відвідувачів, під час розробки дизайну закладу ресторанного господарства варто 
враховувати декілька факторів, а саме: 

 характеристику цільової групи відвідувачів (стать, вік, рівень доходу, 
соціальний статус тощо); 

 стиль життя цільової групи (смаки й інтереси, манера одягатися і 
вести себе в суспільстві, звички проводити вільний час і витрачати гроші). 



25 
 

Вхід в ресторан зазвичай створює перше візуальне враження від його 
відвідування. 

Перший контакт відвідувача із закладом ресторанного господарства 
відбувається, коли він проходить повз вітрини закладу. Це займає від 3 до 7, 
секунд і цей час має бути використаний для залучення відвідувачів і спонукання 
їх зайти до вашого закладу. Зовнішня вітрина має бути яскравою та привертати 
увагу клієнта. 

Відразу після входу до закладу ресторанного господарства клієнт перевіряє, 
чи підтвердиться те враження, яке склалося в нього від вітрини, яку він щойно 
розглядав, а протягом наступних кількох секунд він бачить загальну картину 
пропозиції, що представлена в закладі ресторанного господарства. Тому у вхідній 
зоні мають бути розміщені новини, оголошення акцій та стратегічні продукти або 
просто найкращі пропозиції дня. 

Відвідувач має комфортно почувати себе в закладі ресторанного 
господарства, бо саме приємні асоціації, які були створені під час відвідування 
цього закладу, зможуть приводити його знову і знову до цього закладу. Простір 
слід влаштувати так, щоб відвідувачу було зручно пересуватися по закладу і він 
почувався комфортно. 

Існує достатньо велика кількість тем для створення інтер’єру закладу 
ресторанного господарства. 

Так, за характером відображення теми інтер’єру концептуального ресторану 
розрізняють: 

класичний традиційний стиль; 
• театралізована тема з використанням безлічі декорацій; 
• стиль модерн; 
• культова тема, побудована за «легендою» навколо імені власника 

ресторану, відомого артиста  
та ін. 
• стиль, який передбачає використання механічних винаходів, що 

контрастують із традиційною обстановкою ресторану (фігури, манекени героїв 
фільмів, тварин, фрагменти печей, жаровень, фонтани, незвичайні музичні 
інструменти); 

• літературний стиль із використанням імен героїв романів; 
• художній стиль «під старовину» із додаванням старовинних, антикварних 

речей, картин. 
Не менш важливою складовою під час створення концепції закладу 

ресторанного господарства є планування торгового залу, що представляє собою 
процес територіального розміщення на площі торговельного залу основних зон і 
побудови зв’язків між ними. 

Внутрішнє планування в закладах ресторанного господарства повинно 
відповідати певним критеріям: 

1. Ефективне використання площі для досягнення планованого рівня 
прибутку з 1 м 3. 
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2. Раціональне використання первинних характеристик закладу: місця 
розташування, архітектурних особливостей тощо. 

3. Раціональний розподіл і напрям руху потоків відвідувачів та 
персоналу. 

4. Запобігання появі в торговельному залі мертвих зон. 
5. Раціональне співвідношення торгової і технологічної зон. 
Поділити простір основного залу закладу ресторанного господарства на зони 

можна застосовуючи єдині за стилем, але різні за формою і розмірами меблі. 
Меблювання – один з ефективних засобів зонування простору залу на окремі 

зони, оскільки залежно від способу застосування пересувних або стаціонарних 
меблів можна міняти характер зонування. 

Правильне зонування та розміщення меблів дозволяє створити як комфортні 
умови і зручності для відвідувачів, так і збільшити обсяги замовлень та 
відвідувачів. Загальним принципом для кожної зони підприємства має стати 
простота та свобода руху клієнтів. Правильне зонування ґрунтується, насамперед, 
на знаннях геометрії – враховується напрям, довжина, ширина, висота, площа, 
кількість, об’єм та інші математичні показники. 

 
Завдання  
1. Визначте, які на Вашу думку є переваги та недоліки лінійного, 

боксового та вільного планування торговельного залу. Відповідь оформіть у 
вигляді таблиці. 

Вид планування Переваги  Недоліки  
2. Назвіть основні критерії внутрішнього планування закладів 

ресторанного господарства під час створення концепції закладу ресторанного 
господарства. 

3.  Перегляньте відеоматеріали за посиланням та визначте 
https://youtu.be/HOMfq6anRts  та визначте мерчандайзингові підходи стосовно 
організації внутрішнього простору. 

 
 

Лабораторна робота № 6 
 
Тема: Торговельна зала, принципи її оформлення та організації. 
Мета: ознайомитись з основними принципами оформлення торговельної 

зали закладів ресторанного господарства. 
Теоретична частина 
Мерчандайзинг у ресторанному господарстві – це комплекс заходів, які 

проводяться в закладах ресторанного господарства та спрямовані на збільшення 
продажів продукції власного виробництва, покупних товарів і послуг. 

Мерчандайзинг для закладів ресторанного господарства - це можливість 
максимізувати дохід з одиниці простору; можливість збільшити кількість 
постійних відвідувачів; спосіб підвищити ефективність роботи персоналу 
торгового залу. 

https://youtu.be/HOMfq6anRts
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Вважається, що мерчандайзинг ресторанної продукції так само необхідний, 
як розробка бренду закладу ресторанного господарства або проведення рекламних 
акцій, оскільки він застосовується у торговому залі, де у офіціанта чи продавця є 
остання можливість для того, щоб: 

1) презентувати відвідувачу продукцію закладу; 
2) вплинути на вибір цієї продукції; 
3) підштовхнути його до вибору більшої кількості страв за одне замовлення. 
Методи мерчандайзингу в ресторанному господарстві та інших закладах 

роздрібної торгівлі значно різняться між собою. Розглянемо прийоми візуального 
мерчандайзингу. 

Візуальний мерчандайзинг може стати ефективним інструментом 
збільшення продажів від 15 до 300%. 

Вплив на споживача починається відразу під час вибору ним закладу 
ресторанного господарства. На це, в першу чергу, впливає концепція і назва 
закладу. Під час розробки концепції необхідно мати чітке уявлення про склад 
майбутніх споживачів, асортиментну політику, рівень цін, оснащеність 
підприємства обладнанням, інвентарем, посудом, меблями, витрати на 
організацію виробничо-торгівельного процесу і терміни окупності вкладених 
коштів, залучення кваліфікованих працівників, зацікавлених в отриманні 
максимальної прибутку. 

Успішна концепція закладу ресторанного господарства залежить, 
насамперед, від правильно вибраної назви 
ресторану. Вона має бути пов’язана з обраною 
темою закладу. Тема закладу в подальшому має 
реалізовуватися як в інтер’єрі, так і в меню, і в 
формах обслуговування. В якості теми може бути 
вибраний будь-який сюжет, головне, щоб він 
відрізнявся певною оригінальністю та ніс у собі 
якусь новизну. 

Під час розробки концепції закладу 
ресторанного господарства враховуються певні 
особливості, що зображено на рис. 1. 

Місце розташування і цінова політика є 
основними складовими під час створення закладу 
ресторанного господарства. Місце визначає, яким 
буде заклад ресторанного господарства – дорогим 
або демократичним, міським або заміським. Місце 
розташування ресторану базується на принципі 
віддаленості закладу від центра міста. 

Вдала назва, так чи інакше, відображає 
специфіку закладу ресторанного господарства, вона 
має легко читатись та запам’ятовуватися, 
подобатися більшості клієнтів. Вона не повинна 
містити двозначностей і натяків, щоб не бути 
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витлумаченою неправильно. Якщо назва підібрано невдало, то відвідувачі можуть 
придумати закладу іншу назву, більш відповідну, на їхню думку. 

Реклама концептуального ресторану має включати в себе: 
• виразну назву підприємства, що створює уявлення про меню, контингент 

відвідувачів; 
• вишукано оформлені меню та карта вин; 
• розважальні музичні програми (включаючи дискотеки та театралізовані 

вистави); 
• клубну політику – формування постійного складу споживачів; 
• організацію святкових заходів і презентацій у закладі ресторанного 

господарства; 
• вивіски на вулицях міста та рекламні друковані матеріали (проспекти, 

рекламні оголошення, запрошення, візитки, сувеніри, посуд із логотипом 
ресторану). 

Можна виділити торгові концепції закладів ресторанного господарства, що 
пов’язані з головним мотивом відвідування споживачами цього закладу, а саме: 

 святкування події, що має велике значення для замовника і 
запрошених гостей; 

 відпочинок із родиною в вечірній час, у вихідні та святкові дні, 
романтична зустріч; 

 розважальна програма в атмосфері клубу; 
 презентації для ділових людей, літературних творів та ін; 

 презентації для створення 
контактів і зв’язків або в рекламних 
цілях; 

 огляд визначних пам’яток 
міста; 

 прийом їжі в перервах під 
час проведення нарад, симпозіумів; 

 відвідання туристичних, 
торговельних і культурних центрів; 
традиційна вечеря зі співробітниками 
після роботи або з друзями; 

 приналежність до одного з 
клубів за інтересами; 

 проживання в готелі або курортній місцевості. 
Мерчандайзинг, будучи інструментом психологічного впливу і маючи 

можливість маніпулювати бажаннями відвідувачів, під час планування торгового 
залу враховує закономірності поведінки людей у кожній зоні закладу 
ресторанного господарства. Будь-який торговий зал закладу ресторанного 
господарства з цієї точки зору можна розділити на три зони, які зображено на рис. 
2. У зоні адаптації відвідувач рухається досить повільно, йому притаманні почуття 
розгубленості і зніяковіння, він інтуїтивно починає шукати знайомі предмети. 
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У зоні замовлення та споживання страв відвідувач повністю адаптується до 
внутрішнього середовища закладу, готовий купити те, що йому пропонують, 
здійснює замовлення, помічає те, що не побачив раніше. 

Зона повернення за своїм призначенням має здійснювати інформаційну 
підтримку закладу ресторанного господарства. 

 
Інтер’єр закладу має відповідати його зовнішньому оформленню та загальній 

концепції. Також інтер’єр повинен відповідати певним традиціям, смакам, 
способу життя основної групи цільових споживачів. Тому інтер’єр закладу 
ресторанного господарства, його дизайн доцільно доповнювати відповідними 
елементами, які б створювали певну атмосферу закладу ресторанного 
господарства. 

Основними завданнями під час планування інтер’єру закладів ресторанного 
господарства є забезпечення оптимальних умов для відпочинку і створення 
максимальних зручностей для відвідувачів та замовлення ними страв та послуг. 
Все це може досягатися шляхом: 

• створення оптимальних пропорцій приміщень; 
• ефективного розташування вітрин та рекламних засобів; 
• колористичного оформлення приміщення; 
• розташування джерел загального та місцевого освітлення; 
• улаштування підвісних елементів і внутрішнього об’єму торговельного залу 

з урахуванням архітектури простору. 
Атмосфера закладу ресторанного господарства – це сукупність зовнішніх 

факторів: освітлення, колористична гама, звуковий фон, запахи, присутні у 
торговельному залі, які справляють певний вплив на сенсорні рецептори і 
формують психологічний стан відвідувача. 

Візуальні компоненти атмосфери закладу ресторанного господарства – це 
різноманітні зображення, знаки, вказівки та театральні ефекти, що 
використовуються як додаткові джерела інформації, полегшують сприйняття та 
пошук потрібних страв чи послуг. Вони несуть у собі елементи певного 
персонального «звернення» продукції, послуги до відвідувача, створюють 
відчуття краси, романтики тощо. 

Зображення і знаки можуть виступати в якості сполучної ланки між 
продукцією і відвідувачами, а їх забарвлення і тон мають доповнювати 
продукцію. Доведено, що інформативні малюнки в меню роблять страву більш 
бажаною. Під час розробки таких візуальних компонентів необхідно керуватись 
такими правилами: 

1) знаки і зображення мають гармонійно поєднуватись із іміджем закладу; 
2) носити інформативний характер; 
3) слід використовувати тематичні знаки і зображення; 
4) поновлювати знаки і зображення залежно від сезону. 
Велику роль під час оздоблення інтер’єру основного залу закладу 

ресторанного господарства грає вибір освітлення. 
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Прийоми штучного освітлення досить різноманітні, але повинні мати 
безпосередній зв’язок із меблюванням залу. У великих залах за розміром 
використовують різні системи рівномірного розсіяного освітлення в площині 
стелі з посиленням освітленості деяких ділянок за допомогою місцевого 
освітлення. 

Світло в інтер’єрі має велику психологічну дію. Воно здатне «зробити» зал 
просторішим, затишнішим, може сприяти гучному пожвавленню в залі або 
налаштовувати на спокійне спілкування. Освітлення може бути загальним, 
місцевим і змішаним. При загальному освітленні світильники розташовують під 
стелею, при цьому вони рівномірно освітлюють весь зал. 

До місцевого освітлення відносять систему освітлення окремих столів, 
ділянок залу, а також елементів оформлення і устаткування. Для індивідуального 
освітлення столів та барної стійки застосовують настільні лампи і бра. Це дає 
можливість яскравіше виділити естраду або зону для ганців. Застосовується також 
світломузика, підсвічування фрагментів поверхонь стін, підлоги, прикрас. 

Змішане освітлення передбачає одночасне використання двох систем, тобто 
зали ресторану повинні мати і природне освітлення. Коефіцієнт освітленості має 
бути не менше 1:6. 

У композиції інтер’єру залів важливу роль відіграє і колір. Від вдалого 
колірного вирішення, як правило, залежить емоційний настрій відвідувачів. Па 
виборі колірної гами частіше за все позначається орієнтація на сторони світу. При 
північній і східній приміщення здаються похмурими, а тому необхідна тепла гама, 
при південно-західній переважає застосування холодної. Психологи стверджують, 
що багатоколірне, надто насичене яскравими тонами вирішення інтер’єру може 
створити у відвідувачів відчуття неспокою, а присутність лише одною кольору 
породжує нудьгу. До того ж слід враховувати, як колірне середовище 
сприймається при штучному освітленні. 

Холодні, дещо розбілені кольори візуально збільшують об’єм приміщення, 
віддаляючи предмети; теплі, насичені кольори наближають їх. За допомогою 
теплих кольорів можна привернути увагу відвідувачів, за допомогою холодних – 
відтінків синього, зеленого – заспокоїти, бо вони приємні для людського ока. 
Поєднання кольорів підсилює їх дію, породжує якісно нову емоційну реакцію у 
відвідувача. 

Одним із важливих завдань архітектурно-планувального вирішення залів 
полягає у забезпеченні найбільш сприятливої температури в ньому (16 -18°С) і 
відносної вологості повітря (60 -65%). Спеціальні пристрої запобігають притоку 
повітря з виробничих цехів, особливо з гарячого. У літню пору із зовнішнього 
боку над вікнами і підвішують козирки або використовують жалюзі на вікнах. 

Комфорт у залі значною мірою залежить від правильно влаштованої 
вентиляції, яка очищує повітря від надміру тепла та вологи. У ресторанах і барах 
«люкс» вищого класу застосовується система кондиціювання повітря з 
автоматичним підтриманням оптимальних температури і вологи. 

Важливими для закладів ресторанного господарства є також звуковий фон. 
Музика може викликати у людини хороший настрій і тому є важливою складовою 
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атмосфери ресторану. Організація музичних програм повинна відображати 
концепцію ресторану, відповідати обслуговуваного контингенту, інтер’єру і 
технічним можливостям залу. Деякі ресторани випускають свої оригінальні 
музичні збірки, сприяючи популяризації цих закладів та просуванню їх на ринку. 

Передусім має значення гучність і темп. Коли звучить гучна музика, 
відвідувачі проводять у закладах ресторанного господарства менше часу, однак 
грошей витрачають більше. 

Проте на деяких відвідувачів гучна музика може впливати негативно. Тому 
важливо, щоб музика не заглушила всі звуки, а давала змогу гостям відчувати 
себе комфортно і приємно. Повільна, м’яка, розслаблююча музика створює в 
торговельному залі закладу затишну атмосферу, спонукаючи відвідувачів не 
поспішати, розслабитись, провести більше часу і зробити більше замовлень. 

Таким чином, оригінальна ідея, втілена в інтер’єрі ресторану із 
застосуванням різноманітних прийомів освітлення, кольорового забарвлення, 
приємної музики та ароматів, приваблює гостей. 

 
Завдання 
На основі викладеного матеріалу в теоретичній частині зробіть презентацію 

будь – якого закладу ресторанного господарства на Ваш вибір, застосовуючи 
прийоми візуального мерчандайзингу. 

 
 

Лабораторна робота № 7 
 

Тема: Інструменти боротьби за покупця.  
Мета: ознайомитись з інструментами, які впливають на мотивацію 

споживачів придбати товар чи послугу. 
Теоретична частина 
Частина 1 
У своїх дослідженнях Н. М. Тягунова та В. В. Лісіца зазначають, що залежно 

від видів покупок споживачів визначають методи мотивації на них торгівельними 
засобами. 

Виокремлюють такі види покупок споживачами: 
• заплановані купівлі – покупець заздалегідь визначив і продукт, і його марку, 

яку він має намір придбати. Час перебування покупця ,наприклад, в 
торговельному залі магазині буде залежати від того, скільки часу він витратить на 
пошуки потрібного товару; 

• частково сплановані купівлі – покупець знає, який товар йому потрібний, 
але процес вибору марки продовжується до моменту здійснення покупки; 

• незаплановані купівлі – і продукт, і його марка обираються безпосередньо в 
точці продажу товару. 

За різними оцінками, від 60 до 80 % придбаних у магазинах товарів – це 
покупки, які завчасно покупець не планує. 
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Мерчандайзинг забезпечує досягнення багатьох цілей і виконання безліч 
завдань, основні з яких: зацікавити споживача, повідомити максимум корисної та 
достовірної інформації про продукт і виробника, вплинути на здійснення покупки, 
виробити потребу або звичку споживача до вашого товару чи послуги, створити 
зручні умови для придбання, залишити сприятливе враження та задоволення від 
здійснення покупки, залучити нових клієнтів за допомогою вміло поставленого 
мерчандайзингу та сформувати лояльність споживачів до закладу ресторанного 
господарства. 

Традиційно в закладах ресторанного господарства використовуються 
прийоми комунікативного та візуального мерчандайзингу. 

Візуальний мерчандайзинг направлений на автоматичне залучення уваги 
відвідувача як до самого закладу ресторанного господарства, так і до його 
продукції з метою прояву належного інтересу. 

Для цього використовують такі прийоми візуального мерчандайзингу: вибір 
розташування торгового місця закладу ресторанного господарства, інтер’єр 
всередині закладу ресторанного господарства, вдале розташування виставлених 
товарів на вітрині, цікаве оформлення меню, карти вин; естетичне оформлення 
страв, сервірування столу; поведінка, обслуговування та зовнішній вигляд 
співробітників закладу. 

Є тільки єдина причина, яка примушує гостя повернутися до закладу знову – 
його кухня та рівень обслуговування. 

Вирізняють декілька складових мерчандайзингу в ресторанному 
господарстві, що зображено на рис. 1 

Управління сервісом має забезпечувати споживачам бездоганний сервіс на 
всіх етапах. 

Управління поведінкою споживача означає високий рівень піклування про 
комфорт гостя – характерна особливість кращих закладів ресторанного 
господарства. 

Мерчандайзинг меню – один із головних факторів 
технології мерчандайзингу в ресторанному 
господарстві та просування закладу на ринку послуг 
харчування. Меню повинно повністю відповідати 
заздалегідь обраній концепції ресторану. 

Своїм оформленням меню має підкреслювати не 
тільки стиль, загальну атмосферу та концепцію, але і 
рівень закладу ресторанного господарства. 

Описання страв та інших позицій у меню повинні 
зацікавити споживача й сприяти їх продажу. Вони 
мають бути короткими, але зрозумілими споживачеві 
та переконливими за змістом. Доведено, що описання 
в меню, які викликають приємні почуття у 
відвідувачів, можуть підвищувати продажі закладу на 
27 %. Якісно складене меню повинно допомагати 
відвідувачам робити правильний вибір. 
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Управління меню закладу – це постійний процес із його удосконалення з 
метою максимального пристосування до вимог споживачів. Найефективніший 
спосіб управління меню – регулярний технічний аналіз, за допомогою якого 
визначаються страви, що втратили свою популярність і потребують 
удосконалення або виключення чи просто заміни способу представлення позицій 
цих страв у меню. 

Відсутність у закладах ресторанного господарства повного асортименту 
страв, їх неширокий, нестабільний або невідповідний асортимент можуть 
породжувати незадовільний попит у споживачів, а це, в свою чергу, може 
негативно позначатися на якості обслуговування та отриманні прибутку. 

Для ресторану є негативним як надлишок асортименту, так і його дефіцит. У 
табл. 1 наведемо, яких втрат отримує ресторан при недосконалій асортиментній 
політиці. 

 
 
Формування асортименту кулінарної продукції в закладах ресторанного 

господарства залежить від великої кількості факторів: 
 Тип, категорія підприємства, його потужність; 
 Особливості обслуговуючого контингенту (за професіональним, 

віковим і іншими показниками), форми і види обслуговування; 
 Наявність сировини, її якості, термінів зберігання і способів 

кулінарної обробки; 
 Технічне оснащення закладу; 
 Кваліфікація складу кухарів (можливість виготовлення складних 

страв залежить від наявності в штаті висококваліфікованого складу кухарів). 
Гармонійність асортименту – це співвідношення різних категорій товарів між 

собою для того, щоб вони встановили єдину і збалансовану з точки зору 
відвідувачів концепцію закладу. 

Асортимент в закладі ресторанного господарства є збалансованим, якщо всі 
товарні позиції відповідають певній ролі. 

Виділяють п’ять видів ролей, яким мають відповідати всі товарні позиції в 
асортименті закладу:  

Унікальні категорії – що створюють імідж закладу ресторанного 
господарства та впливають на те, щоб цей заклад запам’ятався у відвідувача. Ці 
категорії можуть бути неприбутковими, зазвичай не мають високого росту 
продажів. 
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Пріоритетні категорії. Їх основне завдання – це прибутковість. Вони 
визначають і підтримують спеціалізацію закладу ресторанного господарства, і 
саме за цією продукцією приходять відвідувачі у заклад повторно, саме ці страви 
бажають бачити у великій кількості. 

Базові категорії. Їх основне завдання – це швидка обіговість та залучення 
стабільного потоку відвідувачів. Вони є основою асортименту закладу, їх продажі 
також високі, але прибуток з одиниці продажу може бути невисоким. 

Періодичні категорії. Їх основна мета – оновлення асортименту з 
урахуванням сезонності. Дохід за цими категоріями частіше нестабільний, бо 
переважно це є сезонні страви або страви, які користуються попитом у вузького 
кола відвідувачів. 

Зручні категорії – це ті, що забезпечують постійний потік відвідувачів. 
Асортимент закладу ресторанного господарства сприймається як 

збалансований, якщо під час знайомства з ним відвідувач бачить наявність 
категорій, що виконують усі названі вище п’ять ролей. 

Основна стратегія політики асортименту в закладі ресторанного господарства 
має базуватися на розробці нових, фірмових страв, спеціальних страв від шеф-
кухаря, напоїв власного виробництва, кількох видів тематичних меню для різних 
категорій відвідувачів, банкетних меню з урахуванням попиту на обслуговування 
як у самому ресторані, так і під час проведення виїзних заходів за межами 
закладу. 

Таблиця 2 

 
Управляння персоналом є також важливою складовою мерчандайзингу 

закладу ресторанного господарства. 
Ідеальна ціна – це та, яку клієнти готові заплатити, забезпечивши при цьому 

максимальний прибуток закладу. 
Семплінг у ресторанному господарстві є одним зі способів підвищення рівня 

продажів (акції, дегустації, демонстраційні приготування страв). Якщо йдеться 
про нову кулінарну страву, то, безумовно, ефективнішою буде дегустація. Таким 
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чином, можна переконати клієнта зробити першу пробу, а, як правило, перша 
проба веде до першої купівлі – в 9 випадках з 10, за однієї умови – якщо виробник 
не забуває про інші види рекламної підтримки (POS-матеріали рекламної 
підтримки в торговельних залах, мерчандайзинг і т. д.). Для того щоб 
підтримувати рівень продажів, необхідно повторювати семплінг і комбінувати 
його з іншими інструментами просування. 

 
Завдання  
1. Запропонуйте відомі Вам інноваційні технології в сфері ресторанного, 

які можуть служити інструментом мерчандайзингу. 
2. Складіть меню будь-якого типу закладу ресторанного господарства з 

урахуванням товарних позицій, які відіграють п’яти ролей для збалансування 
асортименту. 

3. Визначте за табл. 2, для яких типів підприємств ресторанного 
господарства асортимент є важливим інструментом для залучення споживачів. 

 
 

Лабораторна робота № 8 
 
Тема: Інструменти боротьби за покупця. Комунікативний мерчандайзинг. 
Мета: закріплення знань стосовно комунікативного мерчандайзингу. 

Теоретична частина 
Мерчандайзинг на сьогодні є важливим інструментом формування 

атмосфери торговельної точки та впливу на свідомість покупців. 
Комунікативна політика, як і інші складові маркетингової політики має свої 

цілі, а саме: 
− інформаційна (знання про продукт, бренд, фірму; знання про канали збуту; 
знання про пільги та цінові знижки; знання про нові пропозиції); 
− переконання (зручність, вигода, економічність; переваги до бренду, 
продукту; подолання сезонного попиту; створення відчуття задоволеності; 
унікальність обслуговування, розкриття проблем, що вирішує запропонований 
продукт); 
− бажаний результат (стабілізація збуту; підтримка лояльності до бренду, 
продукту; підтримка впізнавання). 

Прийоми комунікативного мерчандайзингу. 
Комунікаційна політика підприємств ресторанного господарства спрямована 

на інформування споживачів про основні та додаткові послуги, сприяння 
створення позитивного іміджу виконавця послуги. Основна мета комунікаційної 
політики у створенні позитивної мотивації для прийняття рішення споживачем 
про вибір конкретного виконавця послуги. 

Маркетологи розглядають комунікаційний процес як довгострокове 
управління процесом купівлі-продажу, починаючи з періоду перед купівлею, під 
час купівлі та до моменту споживання товару. Елементи маркетингових 
комунікацій представлено на рис. 1 
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Рисунок 1. 
Таблиця 1 – Особливості основних елементів комплексу комунікацій 

Елементи 
комплексу 

комунікацій 

Характер 
контакту 

Види оплати Переваги Недоліки 

Реклама  Масовий  Оплата 
рекламного 
часу чи 
простору 

Ефективний засіб 
широкого охоплення 
аудиторії 

   високі абсолютні 
витрати; 
   складно досягти 
ефективного 
зворотного зв’язку 

Персональний 
продаж 

Індивідуаль-
ний  

Виплати 
персоналу у 
вигляді 
фіксованої 
плати чи 
комісійних 

   Миттєвий зворотній 
зв’язок; 
   Високий рівень 
переконливості; 
   Можливість вибору 
цільової аудиторії; 
   Можливість надання 
комплексної інформації 

   Найвища 
вартість одного 
контракту; 
   Ефективність 
залежить від 
конкретного 
продавця 
 

Зв’язки з 
громадськістю 

Масовий  Не 
використовуют
ься прямі 
виплати ЗМІ 

Джерело інформації 
надійніше за інші 
джерела погляду 
споживачів 

   Складно досягти 
співробітництва із 
ЗМІ; 
   Складно 
контролювати хід 
PR-компанії 

Стимулювання 
збуту 

Масовий  Широкий 
спектр виплат 
залежно від 
обраного 
засобу 
стимулювання 

   Ефективне спонукання 
до швидкої покупки; 
   Гнучкість  

   Легка 
можливість для 
зловживань; 
   Може викликати 
війни просування; 
   Легко підлягає 
копіюванню. 

Прямий 
маркетинг 

Індивідуаль
ний  

Витрати на 
розсилку 

   Можливість швидко 
підготувати 
повідомлення; 
   Довгострокові 
відносини з клієнтом 

   Зниження 
реакції клієнта; 
   Значні витрати 
на керування 
базами даних 
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Основним елементом комунікаційної політики є реклама, яка створює 
належні умови для виникнення інтересу до підприємства харчування та його 
послуг. 

Реклама – оплачена форма не персональної презентації та просування 
товарів та послуг із чітко визначеним джерелом фінансування. 

 
Функції реклами: інформування, переконування, вплив на споживачів, 

формування іміджу підприємства харчування. 
Стимулювання збуту (sales - promotion) – комплекс короткочасних заходів, 

спрямованих на заохочення споживачів до купівлі товарів та послуг. 
Основний принцип стимулювання клієнтів підприємств харчування – 

компенсація за відвідування. Це може бути картки знижок, бонусні програми та 
інші програми заохочень (знижки на послуги, отримання подарунку, прийняття 
участі в розіграші призів тощо). 

Зв’язки з громадськістю або «Паблік рілейшиз» (від англійського терміну 
Public Relations (PR)) у підприємствах ресторанного господарства – це заходи, які 
плануються з метою встановити та підтримувати доброзичливі, довірчі відносини 
між підприємством харчування та громадськістю (клієнтами). 

Пабліситі – неособиста, опосередковано оплачувана форма розповсюдження 
інформації про підприємство, його товари та послуги.  

Пабліситі може мати форму нарису, редакційної статті, звіту з прес-
конференції представників компанії, або заходів, які є суспільно значущою 
подією та інформаційним приводом для публікації. Можлива участь підприємств 
ресторанного господарства в тематичних виставках. 

Прямий маркетинг у підприємствах ресторанного господарства – 
безпосередня комунікація зі споживачами з метою отримання їхньої реакції у 
вигляді замовлення послуг, запиту додаткової інформації  про них або відвідання 
підприємства харчування. 
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Цей вид комунікації може набувати різних фор: поштова розсилка, 
замовлення за каталогами, замовлення і консультації за телефоном, через мережу 
Internet. 

Персональний продаж – це двосторонній потік комунікації між продавцем 
і покупцем, що має на меті вплинути на рішення про покупку, яке приймає одна 
особа чи група осіб. 

Персональний продаж дає змогу довести до потенційного покупця значний 
обсяг інформації про товар, представити його наочно. У підприємствах 
ресторанного господарства це покладено на робітників торгового залу, що 
безпосередньо обслуговують клієнтів. Вони повинні добре знати всі страви та 
напої, що включає меню, а також їх складові та походження. Робітники торгового 
залу бачать зворотну реакцію відвідувачів і можуть коригувати свої дії відповідно 
до неї – це ще одна перевага персонального продажу. 

Для підприємств ресторанного закладу замовлення страв та напоїв 
починається з ознайомлення клієнта із меню. Меню для підприємства   
харчування – це засіб комунікації, який виконує одночасно декілька функцій. Рис. 
3 

 

 
Управляння персоналом є важливою складовою мерчандайзингу закладу 

ресторанного господарства. Від того, наскільки вдало офіціант використовує 
прийоми комунікативного мерчандайзингу, створюється враження щодо 
обслуговування в закладі. Відомо, що навіть за бездоганної якості приготування 
страв, але не досить ефективної роботи офіціанта загальне враження про заклад у 
клієнта може досить сильно погіршитися. Прийоми візуального мерчандайзингу 
можуть змусити клієнта завітати до закладу вперше, але, якщо послуги, надані 
персоналом, не відповідають його сподіванням та вимогам, він навряд чи 
повернеться знову. 

До комунікативного мерчандайзингу відносять прийоми переконливого 
спілкування з відвідувачами, уміння налагоджувати контакти, ненав’язливо 
переконати відвідувача в тому, що він прийшов саме в той заклад і саме цю 
страву він має замовити навіть у тому випадку, коли він сам того не планував. 
Якщо вдало і грамотно застосувати прийоми комунікативного мерчандайзингу, то 
клієнт замовить страву, і якщо він залишиться задоволений її якістю, то 
повернеться до закладу знову. Але якщо відвідувачу не сподобається тон або 
манера спілкування, форма діалогу, зайва нав'язливість, то є загроза втратити 
відвідувача і потенційних клієнтів. 
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Переконуючі продажі є одним з найефективніших засобів, що 
використовуються обслуговуючим персоналом. Як тільки гість сів за стіл, 
офіціант пропонує йому коктейль, аперитив або фірмову закуску. Після 
закінчення обіду чи вечері, офіціант пропонує на вибір різні десерти, 
демонструючи їх асортимент на блюді, візку або охолоджуваній вітрині, 
розташованій в залі. 

Управління поведінкою споживача як індивідуума передбачає знання і 
використання психологічних механізмів формування купівельних рішень. 

 
Сприйняття і акт купівлі функціонально пов'язані між собою. Сприйняття 

виконує функцію пристосування покупця до реально дії, а акт покупки виступає 
як засіб продовження цієї дії. 

В основі мерчандайзингу лежать фізіологічні особливості сприйняття 
споживачем навколишнього середовища і психологія його поведінки на місці 
продажу. І всі заходи мерчандайзингу націлені на те, щоб здійснити вплив на 
споживача, який вже знаходиться на місці продажу, з метою збільшення обсягу 
продажів. 
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Завдання: Опрацюйте теоретичну частину, скористайтесь іншими 
джерелами та напишіть есе обсягом 1-2 сторінки за темою «Комунікативний 
мерчандайзинг у сфері ресторанного господарства ». 

Скористайтесь методичними рекомендаціями з підготовки та оформлення 
есе. 

Методичні 
рекомендації з підгото      
 
 

Лабораторна робота № 9 
(4 години) 

 
Тема: Організація роботи мерчандайзера. Викладка товару у торговому залі. 
Мета: ознайомитись з основними способами, правилами та видами викладки 
товарів; застосувати знання на практиці. 

Теоретична частина 
Викладка товарів – це способи показу, укладання й демонстрації товарів у 

торговельному залі. Викладка товарів призначена для демонстрації, полегшення 
пошуку та вибору необхідних товарів, а також створення споживчих переваг. 

Основними принципами викладки є: оглядовість; доступність; відповідний 
санітарно-гігієнічний стан торговельного обладнання, на якому представлений 
товар; стан товарів «першого ряду»; наповненість полиць відповідним товаром; 
привабливість упаковки; постійне поповнення робочого запасу. 

Розрізняють первинну та вторинну викладку товарів. Первинна викладка 
товарів являє собою розміщення певного товару з поміж схожих товарів 
(категорій товарів) інших виробників або торговельних марок на стандартному 
торгово-технологічному обладнанні в торговельному залі магазину. Вторинна 
викладка – це викладка товарів на нестандартних конструкціях (дисплеї, стійки, 
корзини) та на спеціальних брендованих стелажах (представляє продукцію 
конкретного виробника/постачальника), що належать одному виробнику. 

Виділяють два основних способи викладки товарів – вертикальний і 
горизонтальний. У разі вертикального викладення однорідні товари розміщують 
у кілька рядів на всіх полицях даної гірки згори до низу (вертикально). Така 
викладка сприяє оптимальній оглядовості товарів, кращій орієнтації покупців у 
процесі вибору товару та прискоренню процесу продажу. У разі   
горизонтального – певні однорідні товари викладають уздовж усієї довжини 
обладнання, внаслідок чого кожен товар повністю займає одну або дві полиці 
відповідного рівня. Недоліком цієї системи є те, що товари різних найменувань 
викладають на несучих елементах торговельного обладнання, розташованих на 
різній висоті. Унаслідок цього товари, розташовані на середніх полицях 
обладнання, потрапляють у поле зору покупців, а товари, розташовані на верхніх 
полицях, залишаються практично поза увагою. 
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На практиці застосовують комбінацію горизонтальної та вертикальної 
викладки. Так, для груп товарів, що мають переважно вузький асортимент, краще 
застосовувати вертикальну викладку; при широкому асортименті товарів – 
горизонтальну або комбіновану. 

Також розрізняють товарну та декоративну викладку.  
Товарну викладку формують у магазинах самообслуговування з товарів 

робочого запасу з метою їх демонстрації та відпуску. Товарну викладку в 
магазинах самообслуговування здійснюють переважно фронтальним способом – 
один зразок виставляють у повну величину, інші, що розміщені за ним, або видно 
частково, або взагалі не видно. 

Декоративну викладку формують з товарів виставкового запасу у вигляді 
різноманітних фігур, штабелів, пірамід тощо і завдяки цьому привертається до 
них увага покупців. Декоративну викладку застосовують для оформлення вітрин, 
стелажів у магазинах і відділах, де продаж товарів здійснюють через прилавок. 
Декоративну викладку недоцільно використовувати в магазинах 
самообслуговування. 

Деякі фахівці виділяють рекламну викладку, цілями якої є: інформування 
покупців про наявний у продажу товар; ознайомлення з якісними 
характеристиками товару, його особливостями та способами застосування; 
нагадування про наявні у продажу супутні товари. Відповідно, виділяють три 
види рекламної викладки: інформаційна викладка (застосування проспектів і 
плакатів з технічними характеристиками); викладка-консультація (акцентується 
увага на можливостях застосування товару); викладка-нагадування (широко 
застосовуються фотографії та рекламні слогани). 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКЛАДКИ ТОВАРІВ 
1. Під час огляду товарів, викладених на стелажі, погляд покупця 

переміщується зліва на право та з гори до низу (як під час читання тексту). На цих 
особливостях руху очей покупця заснована більшість видів викладки товарів. 

2. Рівень очей і рівень витягнутої руки. Найбільша концентрація уваги 
людини припадає на предмети, розміщені на рівні очей, тобто в зоні близько 20 
см від рівня очей дорослої людини середнього зросту. Іншим привабливим місцем 
для розміщення товарів є рівень витягнутої руки (при цьому слід враховувати 
середній зріст цільової аудиторії магазину). 

Предмети, що знаходяться в нижній частині зорового поля, часто залишаються 
без уваги. При цьому лівий нижній кут є найбільш невдалим для розміщення 
товарів – це так звана «мертва зона». 

Щоб привернути увагу покупця до нижньої полиці, на ній розміщують товари 
цілеспрямованого попиту (цукор, бакалійні вироби низького цінового сегмента й 
ін.), крупногабаритні товари (ємності 3, 5 та 10 л, фасовані товари вагою понад 3 
кг та ін.), товарний запас (якщо його зберігають у торговельному залі). Такий 
принцип викладки має назву «тектонічний» і передбачає, що крупногабаритні та 
важкі товари розміщують внизу, а легкі та невеликі за розміром – на верхніх 
полицях торговельного обладнання. 
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3. Пріоритетні місця на полицях. Поличний простір не є однорідним за своїм 
вкладом в обсяги продажу товарів, що викладені на полицях торговельного 
обладнання. «Якість» полиці в першу чергу залежить від напрямку руху покупців. 
Найбільш привабливим є місце на стелажі, що розміщений на початку руху 
покупців, найменш привабливими є місця на стелажі в «мертвій зоні», а також 
нижні та верхні полиці торговельного обладнання. 

Зона, в межах якої людина бачить товар, здійснює його оцінку і приймає 
рішення щодо купівлі, становить приблизно 50 см. Отже, ширина викладки товару 
повинна становити не менше 40 см, щоб він був виділений серед інших товарів 
цієї ж товарної категорії. 

4. Закон «фігури та фону». Суть цього закону полягає у тому, людина завжди 
виділяє з оточення один об’єкт, при цьому інші об’єкти, що знаходяться поряд, на 
певний час стають його фоном. 

Цей закон використовують в мерчандайзингу в тих випадках, коли необхідно 
акцентувати увагу покупця на конкретному товарі для активізації його 
продажу. Виділення фігури на фоні досягається за рахунок: 
 яскравих кольорів (червоного, помаранчевого, жовтого та ін.); 
 кількості або розміру наприклад, кількість одного товару на полиці 

більше, ніж іншого, або один товар більше за розміром, ніж інший); 
 товари з яскравою упаковкою частіше стають фігурою, ніж фоном; 
 нестандартної форми товару або упаковки – покупець перш за все 

відмічає все нове та нестандартне за формою, кольором і упаковкою (спрацьовує 
ефект новизни); 

 підсвічування товару використовують у процесі торгівлі товарами, які 
покупцю необхідно добре оглянути (наприклад, годинники, ювелірні вироби, одяг 
та ін.); 

 POS-матеріалів – грамотно розміщені POS-матеріали покликані 
привернути увагу покупця до визначеного товару та виділити його на фоні інших; 

 створення емоційного образу (поєднання мерчандайзингу та   
дизайну) – прикладом є принцип total look у представленні товару (наприклад, 
створення завершеного образу з елементів одягу та аксесуарів). 

5. Закон «Переключення уваги» – разом з виділенням фігури покупець 
потребує переключення уваги, тобто пошуку та виділення нової фігури на фоні. 
Це означає, що не можна викладати однотипний товар в одну довгу лінію без 
зорових акцентів. Такими зоровими акцентами є POS-матеріали (вертикальні 
розмежувачі, шелфтокери з назвою торговельної марки й ін.). 

6. Сприйняття форм і об’єму, композиція у викладенні товару. Залежно від 
використання поличного простору композиція поділяється на такі види: 
площинна композиція (утворюється в одній площині) – використання в 
композиції висоти та ширини за умови мінімального використання об’єму та 
глибини; об’ємна композиція – використання висоти, ширини та глибини; 
просторова композиція – використання висоти, ширини, глибини, з домінуванням 
глибини. 



43 
 

7. Закон «Групування» використовують для того, щоб покупець орієнтувався в 
представленому асортименті товарів, йому легше сприймати товар, якщо він 
певним чином згрупований. Так, товар повинен об’єднуватись у групи за певними 
ознаками (наприклад, за торговою маркою, за видом товару, за розміром / вагою 
упаковки й ін.). 

8. Закон «7±2». Психологи стверджують, що об’єм сприйняття людини 
обмежений – у певний момент часу він може запам’ятати п’ять – сім, максимум 
десять предметів. У магазині ця кількість предметів зменшена до 3-5. 

9. Закони зорового сприйняття кольору. Колір, його насиченість, відтінки, 
поєднання – усе це суттєво впливає на емоційний стан людини. Яскраві насичені 
кольори та відтінки швидше привертають до себе увагу, ніж спокійні. Світлі 
відтінки більш привабливі, ніж темні. Але слід враховувати, що сприйняття 
людиною кольорів і відношення до них залежать від того, яку функцію виконує 
колір і який матеріальний об’єкт перед ним. 

10.  Сприйняття покупцем системи освітлення в магазині. Організація системи 
освітлення є важливою складовою в системі мерчандайзингу в магазині, що 
повинна відповідати загальній концепції магазину, його дизайну, інтер’єру та 
специфіці представленого товару. Вдале освітлення сприяє зростанню обсягів 
продажу навіть затребуваних товарів повсякденного попиту. 
Для різних груп товарів існують рекомендації щодо організації їх освітлення з 
метою створення як комфортних умов для покупців, так і оптимального показу 
товару. Наприклад: хліб, випічка, торти – теплі золотисті відтінки світла; молочні 
продукти, заморожені товари, риба – холодні відтінки світла; м’ясо продукти – 
нейтральне біле світло, високий ступінь передачі кольору; квіти, овочі, фрукти – 
високий ступінь передачі кольору, освітлення наближене до спектра сонячного 
світла. 

11. «Обличчям до покупця». Товар повинен бути завжди розміщений етикеткою 
або лицьовою стороною до покупця з урахуванням його кута зору. Інформація на 
упаковці повинна легко читатися без суттєвих фізичних зусиль, не перекриватися 
іншими упаковками або цінниками. 

12. Забезпечення необхідної кількості фейсингів. Фейсинг (від англ.face – 
обличчя) – це одиниця продукції, що є видимою (в магазинах само обслуго-
вування – доступною) споживачеві. Фейсинг виконує дві функції: демонстраційну 
й утримання поличного простору. 

13. Торговельне обладнання повинно бути чистим, без пилу та плям. Полиці на 
стелажах повинні бути розміщені так, щоб від краю товару до краю верхньої 
полиці залишалося 3-4 см  – так зване «правило двох пальців». Якщо ж інтервал 
більший, то поличний простір використовують неефективно, якщо менший – 
відбір товарів з полиці стає складнішим для покупця. 

ВИДИ ВИКЛАДКИ 
1. Викладка за товарними групами – це викладка товарів однієї товарної групи 

всіх виробників або брендів (наприклад, кава різних товарних марок водному 
місці). Зазвичай, такий вид викладки використовують у магазинах з невеликою 
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торговельною площею; у разі відсутності можливості акцентувати увагу покупців 
на певних виробниках; за умови, що асортимент товарної групи незначний. 

Різновидом такої викладки є групування за видами та стилями (наприклад, 
вершкове масло, спреди, маргарини; соки, нектари). 

2. Викладка за виробниками або за брендами – передбачає викладку всіх 
найменувань одного виробника єдиним блоком у межах певного відділу/секції. 

Корпоративний блок – це місце на стелажі, яке виділяють і закріплюють для 
розміщення товарів конкретного виробника. 

У разі викладки товарів корпоративним блоком використовуються певні 
прийоми:  

а) прийом «стіни фортеці» – розміщення найбільш сильних позицій (товарів-
лідерів) по обидва кінці корпоративного блоку, а в центральній його частині 
викладають «слабкі» товари. 

б) сутність прийому «міцний горішок» полягає у розміщенні товарів лідерів у 
центрі блока, що дозволяє стабілізувати ситуацію, збільшити обсяги продажу за 
рахунок конкурентів. 

3. Ідейне представлення – це метод викладки, в основі якого лежить певна ідея 
(наприклад, товари для догляду за оселею тощо). 

4. Вирівнювання цін – розміщення товарів відбувається за зростанням ціни. 
Наприклад, якщо одну полицю на стелажі займають кондитерські вироби різних 
виробників, то на початку полиці викладені кондитерські вироби низького 
цінового сегмента, а на її іншому кінці – високого. За цим принципом розміщують 
товари і на інших полицях стелажа. Отже, покупцеві зручно обирати доступний за 
ціною товар, знаходячись поряд з одним кінцем стелажа. 

5. Респектабельно-спеціалізоване представлення товарів застосовують 
переважно для викладення елітних товарів, а також товарів епізодичного попиту 
(наприклад, одягу, деяких продовольчих товарів, меблів, предметів інтер’єру) або 
в крупних магазинах із широким асортиментом товарів. 

6. Спеціальна викладка є одним із основних способів залучення уваги покупців 
до товарів, продажу яких приділяють особливу увагу. Такі викладки 
використовуються з метою підвищення обсягів продажу товарів імпульсивного 
попиту та розрекламованої продукції; стимулювання та збільшення продажу 
супутніх товарів; корегування «гарячих» і «холодних» зон торговельного залу 
магазину; формування та посилення позитивного іміджу магазину. 

Основними різновидами спеціальної викладки є: 
а) масові викладки товарів; 
б) багатотоварні викладки; 
в) викладка товарів «навалом»; 
г) дисплейна викладка товарів; 
д) палетна викладка товарів; 
Поняття планограми викладки, принципи та послідовність її розробки. 

Стандарт мерчандайзингу. 
Для ефективної організації процесу розміщення та викладки товарів у 

торговельному залі застосовуються планограми. 
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Планограма – це графічне зображення викладки товару на конкретному 
торговельному обладнанні магазину. Графічне зображення може бути у вигляді 
фотографії, схеми та рисунка. Відповідні зображення доповнюються докладними 
коментарями щодо викладки тих чи інших товарів. 

Під час розробки планограми рекомендовано дотримуватися таких загальних 
принципів оптимальної демонстрації товару: 

o виділяти для кожного виду товару площу, що відповідає його обсягам 
продажу; 

o надавати більші площі для розрекламованих товарівітоварів, що мають 
швидкі темпи реалізації; 

o розміщувати імпульсивні товари поряд з товарами, що користуються 
підвищеним попитом; 

o викладати товари, що користуються підвищеним попитом у «сильних» 
місцях торговельного залу: по периметру торговельного залу, на початку потоку 
покупців, у зоні кас; 

o групувати в одному місці, пов’язані один з одним товари. 
Розробка планограми відбувається в певній послідовності: 
1.Розробка загальної концепції магазину, відділу, стелажа залежить від 

поставленого завдання. 
2.Прорисовування планограми: прорисовування обладнання, що 

використовують для викладки відповідних товарів у торговельному залі магазину; 
на схематичних стелажах розміщують умовні товари з урахуванням правил 
мерчандайзингу; складання таблиць з умовними позначками. 

3.Планограми узгоджуються та затверджуються керівництвом магазину 
(торговельної мережі, підприємства). 

4.Планограми доводять до відома персоналу відділів для безпосереднього 
використання у процесі викладки товарів. 

5.Після викладки товарів за розробленою планограмою складають звіт про 
ефективність використання торгової площі, відведеної для торговельного 
обладнання, який містить інформацію про величину обороту (доходу) з 1 м 2, 
площі  під торговельним обладнанням за певний проміжок часу (наприклад, 
місяць, квартал, півріччя тощо). 

Метою даного звіту є порівняльний аналіз роботи секцій (відділів), групи 
товарів, що дає можливість у подальшому вносити певні корективи в розміщення 
товарних груп, крос-мерчандайзинг, мерчандайзинг товарних позицій і 
вдосконалювати планограми. 

За відповідність умісту полиці схем і планограми відповідають 
мерчандайзери або продавці магазину (залежно від штатного розкладу). 
Постійний контроль за дотриманням розроблених схем планограм здійснюють 
завідувачі секцій (відділів) або менеджери торговельного залу. 

З планограмою тісно пов’язана розробка стандарту мерчандайзингу. 
Стандарт мерчандайзингу  – це корпоративний документ, який розробляють та 
впроваджують для підтримки системи мерчандайзингу в компанії. 
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Завдання: 
Ознайомтесь з теоретичною частиною. 

 
Завдання 9/1. 

А) В торговому залі магазину виберіть вітрину будь-якої групи товарів – це 
може бути, наприклад,  вітрина з свіжою випічкою, холодильна вітрина з 
охолодженою групою товару, ларь з замороженою групою товару в асортименті 
тощо. Зробіть фото. 

Б) За наведеними нижче прикладами схематично намалюйте планограму. В 
прикладах наведена загальна планограма магазинів. Вам необхідно намалювати 
більш детальну планограму вибраної Вами конкретної вітрини. 

В) Виконане завдання: прикріплене фото і розроблена схематична 
планограма. 
 
Завдання 9/2.  
А) За зробленим Вами фото та розробленою планограмою опишіть  способи, 
правила та види викладки товарів, які були застосовані у даному випадку. 
Б) Наведіть приклад візуального мерчандайзингу, а саме фото – викладка товару 
на вітринах закладів ресторанного господарства. Надайте відповідь: чи вдало 
розміщена вітрина на Вашу думку (значення має, наприклад, розміщення вітрини 
з десертами і випічкою біля пункту приготування чаю і кави; або маленькі вітрини 
в великих довгих приміщеннях створюють враження скудного асортименту, і 
навпаки, довгі горизонтальні вітрини асоціюються з великим асортиментом і 
створюють позитивне враження). Відповідь обгрунтуйте. 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Самостійна робота студентів є однією із основних форм навчального 

процесу, яка здійснюється у позааудиторний час протягом усього семестру. Під 
час самостійної роботи студент вивчає літературу, здійснює творчу, активну, 
пізнавальну розумову діяльність з оволодіння знаннями. Самостійна робота має 
бути систематизованою і безперервно протягом всього періоду навчання. 
Систематична самостійна робота дозволяє підвищити фундаментальну та 
професійну підготовку, набути поглибленої підготовки та отримати додаткові 
знання і навички. 

Структура самостійної роботи студентів складається з різних видів: 
навчальної аудиторної та позааудиторної роботи. До аудиторної 
(регламентованої) роботи належить вміння вести записи лекцій та вивчення 
питань під час лекцій, участь у лабораторних та практичних заняттях, 
індивідуальні консультації з викладачем, робота з технічними засобами навчання, 
конференції, олімпіади, складання заліків, іспиту. Позааудиторна робота 
передбачає конспектування та вивчення матеріалів підручників, додаткової 
літератури, періодичних видань, нормативних та законодавчих документів, 
підготовку до практичних занять, тестування, контрольних робіт та заліково-
екзаменаційної сесії, виконання індивідуальних завдань, робота у бібліотеках, 
вміння користуватися засобами Інтернету. 
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Самостійна робота на тему: «Сутність, зміст та інструменти 
мерчандайзингу» 

План. 
1. Етапи еволюції мерчандайзингу. 
2. Сутність мерчандайзингу. 
3. Задачі мерчандайзингу. 
4. Стандарти мерчандайзингу. 
5. Інструменти мерчандайзингу. 
6. Принципи непродовольчого мерчандайзингу. 
7. Методологія розробки програми мерчандайзингу для торгівельного 
підприємства. 

Питання для вивчення 
1. У чому полягає сутність мерчандайзингу? 
2. Що можна віднести до внутрішніх задач мерчандайзингу, а що до зовнішніх? 
3. Перерахуйте фактори, що визначають внутрішньо фірмовий мерчандайзинг. 
4. Що таке “Стандарт мерчандайзингу”? 
5. Які інструменти мерчандайзингу Вам відомі? 
6. Охарактеризуйте принципи непродовольчого мерчандайзингу. 
7. У чому полягає методологія розробки програми мерчандайзингу для 
торгівельного підприємства? 

 
Тести: 
1. Торгова точка – це: 
а) роздрібний продавець, який замовляє продукцію і продає її в своєму 

магазині; 
б) місце в торговій залі конкретного магазину, де розміщується продукція. 
 
2. Точка продажу – це: 
а) роздрібний продавець, який замовляє продукцію і продає її в своєму 

магазині; 
б) місце в торговому залі конкретного магазину, де розміщується продукція. 
3. Завданням підприємства, що використовує стратегію домінування є: 
а) повністю заволодіти ринком; 
б) виключити створення нових торгових точок в тих зонах, де 
конкуренти мають переваги; 
в) починати роботу з тієї зони де позиції конкурентів найбільш слабкі. 
4. Завданням підприємства, що використовує стратегію широкого 

обхвату є: 
а) повністю заволодіти ринком; 
б) виключити створення нових торгових точок в тих зонах, де 
конкуренти мають переваги; 
в) починати роботу з тієї зони де позиції конкурентів найбільш слабкі. 
5. Завданням підприємства, що використовує стратегію конкурентних 

магазинів є: 
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а) повністю заволодіти ринком; 
б) виключити створення нових торгових точок в тих зонах, де конкуренти 

мають переваги; 
в) починати роботу з тієї зони де позиції конкурентів найбільш слабкі. 
6. Мерчандайзинг – це організація продажу товарів: 
а) на підприємстві; 
б) в роздрібній точці; 
3) в електронній мережі. 
7. Вид мерчандайзингу, що базується на вміннях представників 

торговельної марки, яка продається в магазині, спілкуватися, налагоджувати 
контакти як з покупцями, так і зі співробітниками торговельних точок: 

а) візуальний; 
б) комунікаційний; 
в) категорійний. 
8. Заходи, які спрямовані на привернення уваги покупця до товару за 

рахунок того, що побачене викликає відповідний інтерес до продукту, 
відносяться до: 

а) візуального мерчандайзингу; 
б) комунікаційного мерчандайзингу; 
в) промислового мерчандайзингу. 
9. Групове розміщення на полиці товарів, упаковка яких має однаковий 

колір – це: 
а) фейсинг; 
б) кольорове блокування; 
в) планограма. 
10. Група правил мерчандайзингу, що пов’язана з формуванням 

ефективного запасу товару, включає: 
а) правило асортименту; 
б) правило допомоги покупцеві; 
в) правило комфорту сприйняття. 
11. Група правил, що пов’язана з ефективним розміщенням товару, 

включає: 
а) правило розміщення цінників; 
б) правило фейсингу; 
в) правило торговельного запасу. 
12. Чи передбачає ефективний мерчандайзинг активну участь продавця? 
а) так, тому що продавцеві в продажах відводиться головна роль; 
б) ні, тому що мерчандайзинг – це продаж товарів без продавця; 
в) так, але тільки на підприємствах роздрібної торгівлі. 
13. Виберіть вірне твердження: 
а) всі рішення про купівлю споживачі приймають, стоячи перед прилавком; 
б) рішення про покупки покупці приймають до приходу в магазин, 

заздалегідь обдумуючи список покупок; 
в) половина всіх покупок виробляється під впливом імпульсу. 
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14. Виберіть вірну закономірність: 
а) чим нижча вартість товару, тим менш спонтанною буде покупка; 
б) чим вища вартість товару, тим більш спонтанною буде покупка; 
в) чим вища вартість товару, тим менш спонтанною буде покупка. 
 
 
Самостіне завдання на тему: 
«Планування місця розташування магазину» 
План. 
1. Визначення концепції магазину. 
2. Принципи розташування магазину. 
3. Сутність і класифікація торгових зон. 
4. Методи визначення і оцінки торгової зони підприємств. 
5. Бізнес – стратегії, що використовуються у торгових зонах. 
6. Визначення цільової аудиторії магазину. 
7. Позиціонування магазину. 
Питання для вивчення: 
1. У чому полягає процес визначення концепції магазину? 
2. Які принципи розташування магазину Вам відомі? 
3. Які методи визначення і оцінки торгової зони підприємств Вам відомі? 
4. У чому полягає сутність методу оцінки потенціалу покупця: сутність, 

переваги і недоліки? 
5. У чому полягає сутність методу обсягу людського потоку: сутність, 

переваги і недоліки? 
6. У чому полягає сутність методу оцінки площі обхвату: сутність, переваги і 

недоліки? 
7. У чому полягає сутність методу ринкової долі: сутність, переваги і 

недоліки? 
8. У чому полягає сутність методу контрольного магазина: сутність, переваги 

і недоліки? 
9. Які методи визначення цільової аудиторії торгівельного підприємства Вам 

відомі і в чому полягає їх сутність? 
10. Що таке позиціонування магазину і які способи його здійснення? 
Практичне завдання. 
Розробіть концепцію вашого майбутнього торгівельного підприємства, 

визначте його торгову зону, цільову аудиторію та стратегію позиціонування. 
 
Завдання для самостійної вивчення теми: 
«Планування торгівельних площ» 
План. 
1. Цілі внутрішнього планування та сегментація площі торгового залу. 
2. Правила проектування торгівельних площ. 
3. Види технологічного планування торгівельного залу. 
4. Послідовність розміщення відділів та секцій в торговому залі. 
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5. Особливості торгового залу: “гарячі” і “холодні” зони. 
6. Засоби “покращення” параметрів торгового залу. 
7. Кольорове вирішення секцій торгового залу. 
8. Атмосфера, інтер’єр. Алгоритм аналізу торгового залу 
9. Розподіл площі підсобних приміщень. 
Питання для вивчення: 
1. В чому сутність і основні етапи процесу планування торгівельних площ? 
2. У чому сутність лінійної, боксової, змішаної, довільної і виставочної видів 

технічного планування торгового залу: їх переваги та недоліки. 
3. Дайте класифікацію місць торгового залу. Де знаходяться пріоритетні 

місця торгового залу. 
4. Як визначається площа “золотого трикутника” торгового залу і яким чином 

її можна змінювати? 
5. З яких етапів складається модель розподілення експозиційної площі 

торгової зали? Опишіть їх. 
6. Які фактори впливають на вибір кольорів що використовуються для 

оформлення торгових залів? 
7. Як кольори впливають на психіку людини? 
8. Які фактори впливають на розподіл площ підсобних приміщень? 
 
Тести: 
1. Яка зона в торговельній залі є однією з найпривабливіших? 
a) зона по лівій стороні руху покупців; 
б) зона біля каси; 
в) вхідна зона. 
2. Який напрям руху покупців вважається природним: 
а) за годинниковою стрілкою; 
б) проти годинникової стрілки; 
в) по діагоналі з одного кута магазину до іншого. 
3. Де краще розташувати товари яких немає у конкурентів? 
а) у середині торговельної зали; 
б) уздовж стіни, що знаходиться навпроти входу; 
в) біля каси; 
г) на початку зони покупок. 
4. Вид технічного планування торговельної зали при якому торговельне 

обладнання та інвентар розміщуються на площі торговельної зали 
асиметрично та безсистемно: 

а) змішане планування; 
б) боксове планування; 
в) вільне планування. 
5. Мінімальною шириною проходів торговельної зали практики в області 

роздрібної торгівлі вважають: 
а) 1,37 м; 
б) 2,20 м; 
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в) 1,15 м. 
6. Мінімальною шириною проходу перед вузлом розрахунку вважають: 
а) 2,50 м; 
б) 2,44 м; 
в) 3,10 м. 
7. До торговельного обладнання не належать: 
а) холодильні камери; 
б) манекени; 
в) декоровані двері входу в торговельну залу. 
8. Місце в торговельній залі, де представлений весь асортиментний ряд 

підприємства: 
а) додаткова точка продажів; 
б) головна точка продажів; 
в) обслуговуюча точка продажів. 
9. Вид планування торговельної зали, що передбачає схеми розміщення 

товарів і проходів у вигляді паралельних ліній: 
а) лінійне планування; 
б) боксове планування; 
в) поперечне планування. 
Практичне завдання. 
Розплануйте площу вашого майбутнього торгівельного підприємства, 

визначте вид технологічного планування, сегментуйте площу залу під відділи та 
секції. Розробіть дизайн торгового залу. 

 
 
Завдання для самостійної роботи на тему: 
«Планування торгівельних площ. Торгівельне обладнання» 
План. 
1. Види торгівельно-технологічного обладнання. 
2. Неохолоджувальне торгівельне обладнання. 
3. Холодильне обладнання. 
4. Обладнання для торгового залу: корзини, візочки, системи огородження. 
5. Система розміщення обладнання: управління рухом покупців всередині 

магазину. 
Питання для вивчення 
1. Які види торгівельно-технологічного обладнання Вам відомі? 
2. Які види неохолоджувального торгівельного обладнання Вам відомі? 
3. Які види холодильного торгівельного обладнання Вам відомі? 
4. Які види обладнання для торгового залу Вам відомі? 
5. Яким критеріям повинна відповідати система розміщення обладнання в 

торговому залі? 
Практичне завдання. 
Оберіть необхідне обладнання для вашого майбутнього торгівельного 

підприємства та розмістіть його графічно на технологічному плані. 
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Завдання для самостійного вивчення теми: 
«Викладка товару» 
План. 
1. Проектування розміщення продукції в магазинах згідно з принципами 

мерчандайзингу. 
2. Експозиція товарів. Особливості та правила викладки різних товарних 

груп. 
3. Вплив місця представлення товару на обсяг продажів. 
4. Засоби ефективної викладки. Кросс-торгівля. 
5. Внутрішньомагазинна інформація. Використання рекламних матеріалів. 
6. Вибір і бюджетування POS – матеріалів. 
7. Система роботи з цінниками. 
8. Методи просування нових торгових марок. 
Питання для вивення: 
1 Які функції виконує експозиція товарів? 
2 Методи експозиції товарів: їх переваги, недоліки та варіанти використання. 
3 Правила викладки товарів. 
4 Як залежить техніка викладки товару від критеріїв його експозиції? 
5 Які фактори необхідно враховувати при оцінці експозиційної площі? 
6 Яких заходів можна вжити при недостатньому об’ємі експозиційної площі? 
7. Що включає загальний комплекс робіт з розміщення товарів? 
8. За якими принципами здійснюється групування товарів для їх розміщення 

в продовольчих магазинах? 
9. За якими принципами здійснюється групування товарів для їх розміщення 

в непродовольчих магазинах? 
10. Назвіть етапи процесу розроблення схеми розміщення товарів. 
11. Які основні показники визначення оптимальності торгових площ 

розміщення товарів? 
12. Визначте різницю між заставною та експозиційною площею магазину. 
13. Як розраховується коефіцієнт заставної та демонстраційної площі? 
14. В чому полягає різниця між робочим, виставковим і резервним запасами? 
 
Тести: 
1. Система розташування товарів на площах торговельної зали, інших 

приміщень магазину або ж на окремих ділянках робочого місця продавця за 
певними асортиментними ознаками, притаманними окремим товарам (вид, 
група, артикул, розмір, фасон, сорт) – це: 

a) розміщення товарів; 
б) викладення товарів; 
в) групування товарів. 
2. Який тип розміщення товарів передбачає виділення одного робочого 

місця, зони або торговельного відділу для виробів однієї товарної групи? 
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а) товарно-галузевий; 
б) комплексний; 
в) диференційований. 
3. Який тип розміщення товарів передбачає об'єднання на одному 

робочому місці, в одній секції, відділі, на одному поверсі магазину товарів 
різних груп, взаємозв'язаних у попиті, або тих, що задовольняють потреби 
певних контингентів покупців? 

а) товарно-галузевий; 
б) комплексний; 
в) диференційований. 
4. Площа, яка призначена для торгівлі та обслуговування покупців: 
а) торговельна; 
б) заставлена; 
в) операційна. 
5. Площа торговельної зали, яка використовується для встановлення на 

ній торговельно-технологічного обладнання: 
а) торговельна; 
б) демонстраційна; 
в) заставлена. 
6. Коефіцієнт, що показує яку частину площі торговельної зали 

використано для встановлення обладнання під розміщення робочого запасу: 
а) коефіцієнт заставленої площі; 
б) коефіцієнт демонстраційної площі; 
в) коефіцієнт зонування. 
7. Коефіцієнт, що показує співвідношення площі викладення товарів та 

торговельною площею магазину: 
а) коефіцієнт заставленої площі; 
б) коефіцієнт демонстраційної площі; 
в) коефіцієнт загальної площі. 
Практичне завдання. 
Визначте за якими принципами буде здійснюватися викладка товарів в 

вашому майбутньому торгівельному підприємстві. 
 
Завдання для самостійного вивчення теми: «Стимулювання збуту в 

місцях продажу» 
План. 
1. Маркетингові комунікації в роздрібній торгівлі. 
2. Розробка програми комунікації. 
3. Торгово-роздрібна реклама: побудова образу магазину. 
4. Види торгово-роздрібної реклами. 
5. Засоби розповсюдження торгово-роздрібної реклами. 
6. Дисконтні та маркетингові програми роздрібного торговця: облік, аналіз, 

ефективність контактів. 
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7. Правила створення рекламних матеріалів: унікальна торгова пропозиція, 
повторюємість, інтенсивність. Правила ефективної радіореклами. 

8. Стимулювання збуту: управління продажами. 
9. Прямий маркетинг: робота продавця комунікатора. 
10. Логіка процесу продажу. Техніка продажу. Типові помилки неефективних 

продавців. 
11.Реклама в місцях продажу. 
12. Засоби внурішньомагазинної реклами. 
13. Правила використання POS-матеріалів. 
14. Ефективність внутрішньомагазинної реклами. 
15. Правила презентації: візуальні компоненти внутрішньо магазинної 

реклами. 
Питання для вивчення. 
1. Охарактеризуйте законодавчу базу рекламної діяльності в Україні. 
2. Як регламентується Законом України “Про рекламу”. 
3. Порядок рекламування лікарських засобів? Тютюнових виробів? 

Алкогольних напоїв? Зброї? 
4. Яка відповідальність за порушення закону України «Про рекламу». 
5. Визначне організації, що контролюють рекламну діяльність. 
6. Визначне організації, що сприяють рекламній діяльності. 
7. Охарактеризуйте закон України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції (у частині, що стосується використання рекламних матеріалів, 
упаковки, зовнішнього вигляду виробу, порівняльної реклами та трендів. 

8. Які стилі комунікацій можуть використовувати продавці в процесі 
особистого продажу? 

9. Обсудіть сильні та слабкі сторони особистого продажу товарів. 
10. Опишіть процес особистого продажу товарів. 
11. Види стимулювання збуту товарів. Наведіть приклади. 
12. 7 Які функції виконують POS – матеріали? 
13. Як формується рекламний бюджет компаній? 
14 Наведіть приклади вдалого використання українськими виробниками 

POS-матеріалів у своїх рекламних кампаніях. 
 
Тести: 
1. Чи допустимо закривати товар цінником або POS-матеріалами? 
а) категорично ні; 
б) так, і навіть бажано; 
в) так, але тільки в тому випадку, якщо іншого виходу немає. 
2. Як називається збільшена копія упаковки товару? 
а) банер; 
б) джумбі; 
в) воблер; 
г) стікер. 
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3. Як називається вертикальна або горизонтальна перетяжка великого 
розміру? 

а) блістер; 
б) банер; 
в) шелфтокер; 
г) диспенсер. 
4. Як називається невеликий рекламний покажчик на пластиковій 

гнучкій ніжці, який кріпиться до полиці або стелажу? 
а) шелфтокер; 
б) воблер; 
в) диспенсер; 
г) стікер. 
5. Що таке мобайл? 
а) гофрована стрічка з логотипами для обертання палети; 
б) невеликий рекламний покажчик на пластиковій гнучкій ніжці, який 

кріпиться до полиці або стелажу; 
в) підвісна конструкція, фігурний плакат на жорсткій основі або об'ємне 

зображення товару. 
6. Як називається картонний або пластиковий постер з кишенею для 

роздаткового матеріалу презентаційного або рекламного характеру? 
а) воблер; 
б) диспенсер; 
в) шелфтокер; 
г) стікер. 
7. Як слід розміщувати товари, що активно рекламуються? 
а) їх потрібно розташовувати біля каси; 
б) їх потрібно розміщувати поміж товарами, що не рекламуються; 
в) їх потрібно розташовувати разом. 
8. До елементів стимулювання збуту відносять: 
а) знижки; 
б) розміщення логотипів товару; 
в) підвищення кваліфікації продавців. 
9. Постери це – 
а) плакати на клейкій основі; 
б) великі картонні конструкції, які підвішуються до стелі над тим місцем, де 

продається товар; 
в) великі плакати різних розмірів. 
10. Стікери це – 
а) плакати на клейкій основі; 
б) великі картонні конструкції, які підвішуються до стелі над тим місцем, де 

продається товар; 
в) великі плакати різних розмірів; 
11. Мобілі це – 
а) об’ємні коробки, які імітують продукт в повних розмірах; 
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б) великі картонні конструкції, які підвішуються до стелі над тим місцем, де 
продається товар; 

в) великі плакати різних розмірів; 
г) куточки, що кріпляться до полиць з метою виділити певний товар серед 

інших. 
12. Шелфтокери це – 
а) об’ємні коробки, які імітують продукт в повних розмірах; 
б) куточки, що кріпляться до полиць з метою виділити певний товар серед 

інших 
в) великі картонні конструкції, які підвішуються до стелі над тим місцем, де 

продається товар; 
г) спеціальні пристосування, які кріпляться до полиць і мають можливість 

коливатись завдяки тонкій пластмасовій “ніжці”. 
13. Джумбі це – 
а) об’ємні коробки, які імітують продукт в повних розмірах; 
б) великі картонні конструкції, які підвішуються до стелі над тим місцем, де 

продається товар; 
в) куточки, що кріпляться до полиць з метою виділити певний товар серед 

інших 
г) спеціальні пристосування, які кріпляться до полиць і мають можливість 

коливатись завдяки тонкій пластмасовій “ніжці”. 
14. Вобл ери це – 
а) об’ємні коробки, які імітують продукт в повних розмірах; 
б) великі картонні конструкції, які підвішуються до стелі над тим місцем, де 

продається товар; 
в) спеціальні пристосування, які кріпляться до полиць і мають можливість 

коливатись завдяки тонкій пластмасовій “ніжці”; 
г) куточки, що кріпляться до полиць з метою виділити певний товар серед 

інших. 
Практичні завдання. 
Завдання 1. 
Опишіть стратегію та засоби стимулювання збуту у вашому майбутньому 

торгівельному підприємстві. 
Завдання 2. 
Перед рекламним агентством Angel поставлено завдання – просування нової 

торгової марки жіночого одягу befree. Одяг befree продається у двох магазинах – 
універмазі «Великий гостинний двір» і торговому комплексі MILLER center. Одяг 
вважається високоякісним і призначений для людей з доходами вище середнього. 

Розробіть програму стимулювання збуту для одягу befree безпосередньо в 
торговельному залі. 

Завдання 3. 
Наведіть три приклади реклами, що містить різні заклики, при цьому в 

рекламованих товарах/послугах повинні виділятися властивості (почуття) 
зазначені у вихідних даних. 
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Коли рекламіст приймає рішення про зміст рекламного звернення, він 
повинен визначити , який тип звернення справить бажаний ефект на контактну 
аудиторію. 

Необхідно намагатися сформулювати якісь переваги, мотиви, причини, 
виходячи з яких, аудиторія буде оцінювати пропонований її увазі товар/послугу. 

Існує три типи закликів: засновані на раціональних аргументах, емоціях і 
моралі. 

Раціональний заклик розрахований на інтереси аудиторії і показує, що 
продукт надасть заявлені переваги. У раціональному заклику демонструються 
якість товару, його економічність, цінність, ефективність, споживчі властивості 
Емоційний заклик покликаний викликати негативні або позитивні емоції, які 
мотивують споживачів до покупки. Негативні заклики викликають такі почуття як 
страх, вина, сором підштовхують людей не вчиняти певні дії, наприклад не 
курити, тому що можна захворіти раком легенів. Позитивні заклики викликають 
такі почуття як веселощі, щастя, радість, позитивні емоції переносяться на 
рекламований товар, що ефективно позначається на їх продажах. 

Моральний заклик спрямований на почуття адресатів про справедливість і 
моралі. Моральний заклик нагадує людям про необхідність підтримки 
громадських заходів, соціальних рухів, державної політики. Розглянутий заклик 
ґрунтується на таких почуттях як гордість, справедливість, моральність, 
етичність, людяність. Вихідні дані для виконання практичного завдання 
студентами показані в таблиці 3.1. 

Приклад виконання завдання. Як приклад розглянемо таку властивість 
рекламованого товару/послуги як економічність. Найбільш типовою рекламою, в 
якій використовується властивість економічності, є реклама засоби для миття 
посуду «Fairy». Основний рекламний заклик «Надзвичайно економічний. Густа 
піна дозволяє вимити велику кількість посуду». На цій підставі можна сказати, що 
рекламний заклик засоби для миття посуду «Fairy» є раціональним. 

Таблиця 3.1. 
Варіанти Властивості рекламованих товарів/послуг 

1 Якість, любов, природність 
2 Страх, веселощі, етичність 
3 Гумор, справедливість, сором 
4 Іронія, образа, безсердечність 
5 Гордість, нетактовність, благополуччя 
6 Вина, подяка, агресивність 
7 Моральність, радість, смуток 
8 Співчуття, грубість, інформативність 
9 Ефективність, довговічність, щастя 

10 Людяність, цінність, простота 
 

Завдання 4. Кожен студент повинен відвідати один з сайтів, що пропонують 
книги або музичні записи: 

- Amarzon.com Books (www.amarzon.com); 
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- Books Stacks Unlimited.Inc (www.book.com); 
- Internet Bookstore (www.intertain.com), 
- BMG Music Service (www.bmgmusicservice.com); 
- Columbia House (www.columbiahouse.com); 
- Sony Corp (www.stаtionsony.com). 
Порівняйте пропозиції кожного прилавку. Яка з оферт є більш 

переконливою, більш сприйнятною? Чи легко зробити замовлення? 
Ваші пропозиції з удосконалення оферти? 
 
Приклад звіту, щодо дотримання стандартів та технологій 

мерчандайзингу супермаркетом «Кит» 
Магазини цієї мережі представлені в багатьох районах міста, але, на жаль, не 

всі вони відповідають назві «супермаркет», і не в усіх можна спостерігати вдалий 
мерчендайзинг. Можливо, однією з причин цього є недостатня площа (наприклад, 
у магазині на 12-те квітня, в торговому домі «Intrade»). 

Для проведення дослідження з мерчендайзингу був обраний супермаркет 
«Кит», розташований у мікрорайоні "Космічний”. Він знаходиться на одній з 
центральних вулиць, на перетині транспортних і пішохідних шляхів. Оскільки 
Космічний мікрорайон вважається «спальним», то супермаркет розрахований, в 
основному, на споживачів, що проживають по близькості. Проте, вдалим є 
близькість різноманітних організацій та установ (поштамт, района адміністрація) і 
громадських місць (парк). Площадку магазину добре видно з усіх сторін, об'єкт 
привертає увагу здалеку. Біля магазину знаходиться стоянка. 

Тип технологічного планування магазина – стандартний «лінійний» зі 
змішаним розміщенням обладнання (рис. 3.1). 

Рисунок 3.1 – Технологічне планування торгового залу супермаркету “Кит” 



60 
 

 
 
Даний типу планування дозволяє чітко формувати потоки руху покупців; 

сприяє створенню іміджу раціональності і зручності данного підприємства; 
характеризується максимальною місткістю; створює найкращі умови для 
групування і розміщення товарів; сприяє найбільш ефективному сприйняттю 
покупцями інформації про товари; забезпечує кращий перегляд торгового залу; є 
функціональним по відношенню вимог управління і завантаження стелажів. 

Загальна площа магазина складає 350 м2, складська – 100 м2, торгова –      250 
м2, у тому числі площа, зайнята торговим устаткуванням – 130 м2 (52% від 
торгової площі і 37% від загальної). 

Кількість кас в магазині – п’ять, що дозволяє збільшити швидкість 
обслуговування покупців, зекономити час, витрачений на відвідування 
супермаркету, і скоротити довжину черг. 

Треба відзначити, що в “Кита” є власні виробничі цехи, що розміщені на 
складських площах. В магазині дотримано правило руху покупців протии 
годинникової стрілки. Маршрут руху відвідувачів супермаркету “Кит” 
представлений на рисунку 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Маршрут руху відвідувачів супермаркету “Кит” 
 
Експозиція товарів організована таким чином, що товари повсякденного 

попиту чергуються з товарами імпульсивного попиту і розміщенні по периметру 
торгового залу. В центрі магазина на полицях розміщені товари періодичного 
попиту. Таке розміщення товарних груп сприяє тому, що покупець оглядає весь 
товарний асортимент. 

Для збільшення об’єму продажів товарів, що користуються попитом, а також 
товарів відомих брендів, їх необхідно розміщувати в додаткових місцях продажу 
по периметру торгового залу, в торцях торгових рядів, біля супутніх товарів. Тому 
помилкою в данному супермаркеті є розміщення на бокових полицях банок з 
консервованими продуктами. 

Товари імпульсивного попиту і деякі “аукціонні” товари розміщують також 
біля кас, що дозволяє збільшити об’єми їх продажів в декілька разів. 

Дуже вдало вибрані місця розміщення самих “ходових” товарів 
повсякденного попиту, які при візуальному поєднанні з входом і касами 
утворюють так званий “золотий трикутник” достатньо великої площі. Також 
цьому сприяє незвичайна форма самого торгового залу. При розміщенні деяких 
товарних груп: м’ясопродуктів, молочних продуктів, фруктів, овочів, 
свіжоморожених продуктів враховуються особливості зберігання кожного типу 
товару (температура, вологість, можливість розміщення запасу на полицях), а 
також їх “сумісність” (рибні і молочні продукти). 

В магазині можна зустріти систематизацію товарів на полицях по сировині, 
по торгових марках, по ціні, по приналежності до товарної групи, по сумісності. 
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Розміщення товарів в супермаркеті “Кит” представлено на рисунку (додати у 
звіті). Асортимент розміщується на прилавках і стелажах у відповідності з 
логічним зв’язком між відділами, секторами і группами продуктів. 

В магазині проводяться різноманітні акції, але, на жаль, вони не дають 
відповідного ефекту, оскільки і оформлення і вибір самого місця розміщення 
“акційних” товарів часто здійснюється без дотримання стандартів 
мерчандайзингу. Наприклад, паки з соком по якому проводиться акція стоять 
прямо на підлозі у великому пакеті, а біля такого ж соку на полицях немає ніяких 
POS – матеріалів, які б вказували на те, що товар приймає участь в акції. В той же 
час, інші “акційні” товари – мука і цукор виставлені на пересувному возику, і 
дублюються на полицях, проте цю акцію робить абсолютно незамінною 
відсутність будь – яких POS – матеріалів. 

Розглядаючи систематизацію товарів на полицях, слід відзначити наступне: 
форма полиць в магазині стандартна (східцями), тобто зручна для покупця. На 
жаль, не всюди видно кінець полиць, проте там де це правило виконане дуже 
вдало використовуються дзеркала. При цьому, самі дорогі товари і товари відомих 
брендів розміщуються завжди на рівні очей ; товар одного найменування займає 
на полицях місце розміром від 0.3 до 0.7 метра. Глибина полиць зручна для 
“вилучення” розміщених на них товарів. 

В магазині можна зустріти систематизацію товарів на полицях: по сировині; 
по торговим маркам; по кольорах; по цінам; по приналежності до товарних груп; 
по сумісності. 

Слід відзначити, що, в основному, в магазині товари однієї торгової марки 
виставлені по вертикалі, а по горизонталі розміщенні подібні товари інших марок. 
Але у відділі молочних продуктів по вертикалі розміщуються різні товари, а по 
горизонталі – торгові марки. Таким чином експозиція товарів на полицях 
виконана професійно. 

Асортимент “Кита” нараховує біля 7 тисяч найменувань. 
Магазин намагається пропонувати покупцям прийнятні роздрібні ціни, рівень 

яких є все ж таки дещо вищим ніж ринкових. Постійним клієнтам пропонуються 
дисконтні карти зі скидками в 5, 10 і 15%. Цінники в супермаркеті оформленні 
дуже погано. Вони не привертають увагу покупців, невеликі за розміром, і часто 
знаходяться не біля самого товару, що вносить плутанину в процес його вибору. 

В “Киті”, в цілях реклами використовуються деякі види POS-матеріалів, що 
виконують інформаційну, та приваблюючу. 

В основному це достатньо велика кількість фірмових стелажів і 
холодильників, буклети, листівки, монет ниці з зображенням якогось бренду. 

Крім того, в залі розміщені монітори, що демонструють рекламні ролики; а 
також кліпи з швидкою музикою, коли необхідно прискорити рух покупців для 
уникнення черг (наприклад в часи-пік), і повільною музикою, коли покупців в 
магазині небагато і їх потрібно налаштувати на більш довге перебування в ньому 
для ознайомлення з усім асортиментом товарів. 
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Підводячи підсумки і узагальнюючи все вищевикладене, можна виділити 
основні переваги і недоліки супермаркету “Кит”, що розміщений в мікрорайоні 
“Космічний”.  

До переваг відносяться: 
- розміщення магазину на перетині транспортних та пішохідних шляхів; 
- раціональне планування; 
- цілодобова робота; 
- широкий асортимент товарів, що пропонуються; 
- прийнятні ціни; 
- наявність супутніх товарів; 
- доставка на замовлення; 
- можливість безготівкового розрахунку та надання постійним клієнтам 

дисконтних карт; 
- затишна атмосфера. 
До недоліків відноситься: 
- невелика автостоянка; 
- недостатня кількість товарних запасів, що призводить до відсутності деяких 

товарів на полицях (особливо в години – пік); 
- непривабливі і неправильно оформленні цінники, що створюють певні 

труднощі у визначені ціни; 
- обмежена кількість спеціальних пропозицій; 
- неуважний персонал. 
Враховуючи вищевикладене, пропонується: 
- зробити ще одну стоянку для автомобілів; 
- удосконалити дизайн і оформлення цінників; 
- збільшити кількість різноманітних акцій; 
- розширити номенклатуру POS-матеріалів, що використовуються; 
- змінити місце розташування деяких товарів (наприклад, як показано на 

рисунку, який надається у звіті). 
 

5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО  
МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
1. Етапи еволюції мерчандайзингу. 
2. Сутність мерчандайзингу. 
3. Задачі мерчандайзингу. 
4. Стандарти мерчандайзингу. 
5. Інструменти мерчандайзингу. 
6. Принципи непродовольчого мерчандайзингу. 
7. Методологія розробки програми мерчандайзингу для торгівельного 

підприємства. 
8. Визначення концепції магазину. 
9. Позиціонування магазину. 
10. Принципи розташування магазину. 
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11. Сутність і класифікація торгових зон. 
12. Визначення і оцінка торгової зони підприємств: метод оцінки потенціалу 

покупця. 
13. Визначення і оцінка торгової зони підприємств: метод оцінки об’єму 

людського потоку. 
14. Визначення і оцінка торгової зони підприємств: метод оцінки площі 

обхвату. 
15. Визначення і оцінка торгової зони підприємств: метод ринкової долі. 
16. Визначення і оцінка торгової зони підприємств: метод контрольного 

магазина. 
17. Бізнес – стратегії, що використовуються у торгових зонах. 
18. Правила проектування торгівельних площ. 
19. Види технологічного планування торгівельного залу: їх переваги та 

недоліки. 
20. Класифікація місць торгового залу. 
21. Правило “золотого трикутника торгового залу. 
22. Особливості торгового залу: “гарячі” і “холодні” зони. 
23. Засоби “покращення” параметрів торгового залу. 
24. Модель розподілення експозиційної площі торгового залу 
25. Кольорове вирішення секцій торгового залу. 
26. Атмосфера, інтер’єр. 
27. Алгоритм аналізу торгового залу 
28. Проектування розміщення продукції в магазинах згідно з принципами 

мерчандайзингу. 
29. Експозиція товарів. 
30. Методи експозиції товарів: їх переваги, недоліки та варіанти 

використання. 
31. Техніка викладки товарів. 
32. Засоби ефективної викладки. Кросс-торгівля. 
33. Внутрішньомагазинна інформація. Використання рекламних матеріалів. 
34. Вибір і бюджетування POS-матеріалів. 
35. Система роботи з цінниками. 
36. Методи просування нових торгових марок. 
37. Аналіз покупців та виявлення цільової групи. 
38. Процес прийняття рішення про покупку. 
39. Інстинкти, як базові структури поведінки. 
40. Система управління клієнтом за допомогою дії на його інстинкти. 
41 Спілкування в процесі продажу. 
42. Логіка процесу продажу. Техніка продажу. 
43. Управління чергами. 
44. Типові помилки неефективних продавців. 
45. Ярмарки та виставки: сутність, цілі, завдання. 
46. Техніка участі в торгових ярмарках та виставках. 
47. Стенд як засіб комунікації. Типи стендів 



65 
 

48. Правила проектування стендів. 
49. Проектування розмірів, розміщення та типу стенду з урахуванням 

принципів мерчандайзингу. 
50. Види графічно – ілюстративних засобів оформлення стендів. 
51. Кольорове вирішення стендів. 
52. Освітлення та аудіо – візуальне оформлення стенду. 
53. Розміщення експонатів. 
54. Методи представлення експонатів. 
55. Організація мерчандайзингу в компанії. 
56. Організація роботи мерчандайзера. 
57. Функції мерчандайзера торгової точки. 
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