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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Маркетинг послуг” складена 

відповідно до освітньої програми підготовки ___________бакалавр_______ 

(назва освітнього рівня) 

спеціальності 075 – «Маркетинг». 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» є 

сукупність теоретичних, методологічних і практичних положень та знань 

маркетингової діяльності підприємств сфери послуг. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни «Маркетинг послуг» 

забезпечується отриманими знаннями з курсів «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Маркетингове ціноутворення», 

«Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Маркетингові 

дослідження», «Маркетинг промислових підприємств», «Міжнародний 

маркетинг» та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретико-методологічний аналіз маркетингу послуг. 

2. Організація роботи маркетингової системи сервісної компанії. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» є 

набуття теоретичних знань та практичних навичок маркетингової діяльності 

підприємств сфери послуг, засвоєння сучасного інструментарію вивчення ринку 

послуг, опанування основами формування та використання комплексу 

маркетингу сервісними компаніями, розуміння основ розроблення 

маркетингових стратегій організаціями сектору послуг. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг послуг» 

є:  

- формування економічного мислення у сфері послуг, що базується на 

принципах сучасних концепцій маркетинг-менеджменту; 

- визначення економічного змісту та сутності послуги, як специфічного 

товару; 

- розуміння суті та особливостей маркетингу у сфері послуг; 

- вивчення ключових особливостей функціонування ринку послуг та 

інструментарію його дослідження; 

- засвоєння інструментарію розробки комплексу маркетингу для сервісних 

підприємств та формування навичок впровадження їх в реальному секторі 

національної економіки; 

- ознайомлення з основними навичками розроблення маркетингової 

стратегії сервісного підприємства; 

- набуття досвіду аналізу якості та конкурентоспроможності послуг, що 

надають споживачам; 

- формування знань та ключових навичок управління процесом 

обслуговування та контактами у сервісному процесі. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- зміст та особливості маркетингу сфери послуг; 

- моделі маркетингу у сфері послуг; 

- сучасний інструментарій маркетингу послуг; 

- сегментація ринку послуг; 

- комунікаційна політика на ринку послуг; 

- політика розповсюдження послуг; 

- стратегії ціноутворення у сфері послуг; 

- маркетингові стратегії на ринку послуг; 

- управління взаємовідносинами з клієнтами; 

- управління процесом обслуговування. 



5 

 

  

вміти: 

- ідентифікувати послуги за окремими класифікаційними ознаками; 

- здійснювати порівняльний аналіз різних моделей маркетингу послуг, 

виокремлювати їх спільні та відмінні риси; 

- обирати та застосовувати на практиці найбільш доцільні методи 

дослідження ринку; 

- здійснювати сегментацію ринку послуг та вибір цільових сегментів; 

- проводити аналіз конкурентного середовища та ринкових позицій 

конкурентів; 

- розробляти стратегічні рішення щодо кожного з елементів комплексу 

маркетингу для послуг; 

- обирати раціональні інструменти маркетингових комунікацій з метою 

просування виробника та його послуг на ринку; 

- визначати ефективні складові політики розповсюдження послуг на 

ринку; 

- обирати та розробляти найбільш доцільну цінову політику залежно від 

ситуації на ринку послуг; 

- визначати лояльність споживачів послуг та розуміти засади маркетингу 

взаємовідносин у сфері послуг; 

- розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани підприємств у 

сфері послуг. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин і 3 кредити 

ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічний аналіз маркетингу послуг. 

 

Теми Кількість годин 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 1. Економічна сутність 

послуг та їхні характеристики. 
4 4 4    

Тема 2. Основні поняття 

маркетингу послуг. Ринок 

послуг. 

4 4 4    

Тема 3. Сучасний 

інструментарій маркетингу 

послуг. 

4 4 4    

Тема 4. Маркетингове 

дослідження ринку послуг. 

Позиціонування. 

4 4 4    

 

 

Змістовий модуль 2. Організація роботи маркетингової системи сервісної 

компанії. 

 

Теми Кількість годин 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Лекції Практичні Самостійна 

робота 

Тема 5. Сегментація ринку 

послуг. Аналіз конкурентів. 
2 2 4    

Тема 6. Аналіз діяльності 

сервісного підприємства. Вибір 

маркетингових стратегій. 

2 2 4    

Тема 7. Комунікаційна політика 

у маркетингу послуг. 
2 2 4    

Тема 8. Стратегії ціноутворення 

у маркетингу послуг. 
2 2 2    

Тема 9. Політика 

розповсюдження у сфері послуг. 
2 2 2    

Тема 10. Управління контактами 

у сервісному процесі. 
2 2 2    
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3. Рекомендована література. 

Базова 

 

1. Кузик О.В. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посіб. / 

Олег Кузик. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – 338 с. 

2. Ахмедова А. М. Маркетинг услуг: сущность, определяющие факторы 

и специфические особенности / А. М. Ахмедова // Науковий вісник Полтавського 

університету споживчої кооперації України, 2010. – № 1(40). – С.122–127. 

3. Беквит Г. Продавая незримое. Руководство по современному 

маркетингу услуг / Гарри Беквит, пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 

220 с. 

4. Конах С.С. Роль сфери послуг у формуванні ВВП / С.С. Конах // 

Молодий вчений, 2014. – № 12(15). – С.159–162. 

5. Куценко В.І. Менеджмент сфери послуг / В.І. Куценко, Г.І. 

Трілленберг. НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – К.: 

ЗАТ «Ніч лава», 2007. – 459 с. 

6. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е изд. / 

пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2005. – 1008 с. 

7. Майдебура Е. В. Маркетинг услуг / Е. В. Майдебура. – К.: ВИРА-Р, 

2001. – 574 с. 

8. Майовець Є. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник / Євген 

Майовець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 450 с. 

9. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації / Є. Майовець, О. 

Кузик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 192 с. 

10. Мальська М. Теоретико-методологічні засади оцінки місця і ролі 

сфери послуг у системі національної економіки країни / М. Мальська // Вісник 

Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини», 2011. – Вип. 28. – C. 

253–261.  

11. Мальченко В. М. Маркетинг послуг: навч. посіб. / В. М. Мальченко. – 

К.: КНЕУ, 2006. – 360 с. 

12. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб. / О.Б. 

Моргулець. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с. 
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13. Моргулець О.Б. Роль сфери послуг в економічній системі України / 

О.Б. Моргулець // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: зб. наук. 

пр. – Луцький національний технічний університет, Луцьк, 2010. – № 7(26), Ч.2. 

– С. 278–285. 

14. Моргулець О.Б. Сфера послуг України: реалії сьогодення / О.Б. 

Моргулець, Л.М. Клеща // Вісник КНУТД, 2009. – № 3(47). – С. 154–159. 

15. Організація і технологія надання послуг: навч. посіб. / Апопій В.В., 

Олексін І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. За ред. Апопія В.В. – К.: ВЦ 

«Академія», 2006. – 312 с. 

16. Пальчук О. Значення та роль світової торгівлі послугами в сучасній 

економіці / О. Пальчук // Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр, 2011. 

– №1(66). – С. 72–78. 

17. Пащук О. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: навч. посібник / 

Ольга Пащук. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 560 с. 

18. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг. 

– Х.: Фактор, 2008. – 544 с. 

19. Шканова О.М. Маркетинг послуг: навч. посібник / О.М. Шканова. – 

К.: Кондор, 2008. – 304 с. 

 

Допоміжна 
 

1. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в 

умовах маркетингової орієнтації: навч. посіб. / Л. В. Балабанова. – К.: 

Професіонал, 2004. – 154 с. 

2. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. Посібник / І.В. Городняк. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256 с. 

3. Грищенко І. М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: 

підручник [для вищ. навч. закладів] / І. М. Грищенко. – К.: Грамота, 2009. – 447 

с. 

4. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, 

Д. Мейкенз. – СПб.: Юнити-Дана, 2007. – 1046 с. 
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5. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. 

посіб. / Олег Кузик. – Львів: ЛНУ, 2015. – 240 с. 

6. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг: навч. посіб. / І. Л. Литовченко. – 

К.: ЦУЛ, 2011. – 331 с. 

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К.: 

Альтерпрес, 2006. – 436 с. 

8. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручник [для студ. вищ. навч. 

закл.] / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. 

9. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг / Мальська М.П., 

Антонюк Н.В., Ганич Н.М. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 

10. Маркетинг: підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О.Бабенко та ін.; 

Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 3-тє вид. – К.: Навчально-

методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 

2008. – 648 с. 

11. Правик Ю.М. Маркетинг туризму: підручник / Ю.М. Правик. – К.: 

Знання, 2008. – 303 c. – (Вища освіта XXI століття). 

12. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: підручник / Л.Ф. Романенко. 

– К.: ЦНЛ, 2004. – 344 с. 

13. Румянцев А. П. Світовий ринок послуг: навч. посіб. / А. П. Румянцев, 

Ю. О. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 

14. Сфера обслуговування в Україні: нормативні документи: збірник 

основних законодавчих актів / О.М. Роїна (упор.). – К.: КНТ, 2007. – 457 с. 

15. Янишин Я. Оцінка перспектив розвитку експорту послуг з України / Я. 

Янишин, І. Лаврів // Аграрна економіка, 2015. – Т.8, №3–4. – С.23–29. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Підсумковий контроль полягає у складанні семестрового екзамену. Іспит 

проводиться виключно у письмовій формі та передбачає: 

- теоретичну – тестову складову; 

- практичну – ситуаційну складову (термінологія, визначення й 

пояснення ситуацій). 

За підсумковий контроль (екзамен) студент може набрати максимально 50 

балів. 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання. 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів є важливим 

структурним компонентом навчально-виховного процесу. Підсумкове 

оцінювання знань студентів здійснюється за поточним та проміжним контролем 

знань протягом семестру. 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю – усне опитування, проведення тестування, 

розв’язання задач, розгляд практичних ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульного контролю, що 

включають тестування, теоретичні питання, описові ситуації. 

 

Засоби діагностики успішності навчання 
Кількість 

балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 30 

Тестування за змістовим модулем 1 10 

Тестування за змістовим модулем 2 10 

 


