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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Економічна  теорія. 
2. Менеджмент. 
  
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Управління персоналом. 
2. Управління інноваціями та якістю. 
3. Комунікативний менеджмент.  
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати: 
-   визначення  послуг  та  називати  їх  основні  відмінності  від  товарів; 
-   ознаки  класифікації  послуг  та  перераховувати  існуючі види послуг за різними 

ознаками;  
-   специфіку  формування  ринку  послуг  та  основних тенденцій його сучасного 

розвитку; 
-   існуючі  моделі  маркетингу  послуг  та  називати  їх особливості; 
-  зміст та особливості маркетингу в сфері послуг; 
-  відмінні властивості комплексу маркетингу в сфері послуг; 
-  складові частини моделі пакету послуг; 
-  схему складання карти процесу надання послуг; 
-  сутність якості послуг та пов'язаних з цим терміном понять; 
-  існуючі в економічній науці моделі якості послуг;  
-  основні  принципи  вдосконалення  якості послуг; 
-  існуючі методи дослідження ринку послуг; 
-  можливі підходи до сегментування ринку послуг; 
-  зміст аналізу конкурентного середовища; 
-  види  та  методи  аналізу  та  прогнозування попиту на послуги; 
-  можливі  стратегії  підприємства  відносно  кожного  з елементів  маркетингового  

комплексу  для  різних  послуг  з  урахуванням стадії життєвого циклу, частки ринку; 
- методи  ціноутворення; 
- засоби маркетингових комунікацій, сфери та умови їх застосування.  
вміти:  
-   ідентифікувати послуги за окремими класифікаційними ознаками; 
-  визначати,  які  особливості  маркетингової  діяльності  щодо  послуг спричиняються 

відмінними ознаками цих послуг; 
-  робити  порівняльний  аналіз  різних  моделей  маркетингу  послуг  та виокремлювати 

їх спільних риси та відмінності; 
-  визначати  концепцію  маркетингу  послуг,  найбільш  доцільну  до використання в 

певних умовах; 
-   розробляти модель пакету послуг; 
-   складати карту процесу надання послуг різних видів;  
-   визначати  шляхи  та  заходи  щодо  удосконалення  якості  послуг  та  запровадити їх 

на практиці; 
-   обирати найбільш доцільні методи дослідження ринку; 
-   здійснювати  сегментацію  ринку  послуг  та  обирати  найбільш  привабливі сегменти; 
-   проводити  аналіз  конкурентного  середовища,  ринкових  позицій  конкурентів; 
-   обирати  та  розробляти  стратегії  щодо  елементів  комплексу  маркетингу для послуг 

з урахуванням різних чинників;  
-  розробляти  моделі  маркетингових  комунікацій,  спрямовані  на  просування різних 

видів послуг; 



-    планувати  діяльність  сервісних  організацій,  проводити  аналіз  потреб в сервісі та 
розрахунки кількості необхідних ресурсів; 

-      розраховувати оптимальну ціну послуги за різними критеріями. 
 
Володіти: 
1. Технологією управління комплексними діями або проектами щодо здійснення 

маркетингової діяльності в сфері послуг; 
2.  Навичками  приймати  рішення  щодо  діяльності  підприємства на ринку послуг; 
3. Навичками  збирати  інформацію,  інтерпретувати  та  обробляти її, оцінювати та 

аналізувати результати; 
4. Технологією налагодження  системи  "зворотного  зв'язку"  з  клієнтами  на 

підприємстві  для  систематичного  отримання  актуальної  первинної інформації про ринок та 
споживачів; 

5. Прийомами формування та підтримування довготривалих та доброзичливих стосунків 
з клієнтами та іншими суб'єктами ринку;запобігання  виникнення  конфліктних  ситуацій  в  
процесі  надання послуг клієнтам. 

 
1. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. 

Сутність та характеристики послуг. Введення до маркетингу послуг 
  

Вступ. 
Тема 1. Поняття і сутність послуг. Особливості послуги як специфічного товару. 
Тема 2. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепцій. 
Тема 3. Становлення  та  розвиток  теорії та практики маркетингу  послуг. 
Тема 4.  Комплекс маркетингу у сфері послуг. 

            Тема 5.   Якість послуг. Поведінка споживача. 
 

Змістовний модуль 2. 
Особливості маркетингової діяльності   підприємств сфери послуг 

  
Тема 6.  Маркетингові дослідження  ринку та можливостей підприємств сфери послуг. 
Тема 7.  Товарна політика підприємств сфери послуг. 
Тема 8.   Цінова політика підприємств сфери послуг. 
Тема 9.   Політика розподілу та комунікацій підприємств сфери послуг. 
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