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Опис дисципліни

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна обов язкова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю екзамен

Мета та завдання дисципліни

Мета набуття майбутніми фахівцями глибоких знань і практичних навичок
щодо діяльності суб єктів підприємництва які здійснюють свою діяльність
у сфері надання послуг використовуючи маркетингові принципи та підходи

Завдання формування новітнього економічного мислення що базується
на принципах сучасної концепції маркетингу адекватного сучасному стану
розвитку ринку перспективного бачення розвитку пріоритетних напрямів
національної економіки виявлення існуючих потреб споживачів послуг їх
задоволення а також забезпечення виконання місій підприємства на ринку



Структура дисципліни

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль
Змістовий модуль Маркетинг послуг ринки та продукти

Тема Особливості ринку послуг
Тема Сегментація ринку послуг
Тема Тенденції розвитку ринку послуг
в великих містах України
Тема Послуга як продукт на ринку
Разом за змістовним модулем

Змістовий модуль Маркетинг послуг організація роботи маркетингової системи компанії
Тема Маркетингова система
обслуговуючої компанії
Тема Формування цінності послуг та
особливості продажів у сервісній
компанії
Тема Управління попитом на послуги
Тема Оцінка еферктивності заходів
Тема Ціноутворення в сфері послуг
Разом за змістовним модулем

Змістовий модуль Маркетинг послуг формування стратегій
Тема Основи стратегічного
менеджменту та маркетингу послуг
Тема Багатопрофільний стратегічний
аналіз
Тема Приклади найбільш
розповсюджених стратегій
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години
Семінар розгорнута бесіда
Особливості ринку послуг
Семінар дискусія
Сегментація ринку послуг
Семінар розгорнута бесіда
Тенденції розвитку ринку послуг в великих містах України
Семінар дискусія
Послуга як продукт на ринку
Семінар запитань і відповідей
Маркетингова система обслуговуючої компанії
Семінар запитань і відповідей
Формування цінності послуг та особливості продажів у сервісній
компанії
Семінар з виконанням розрахункових задач
Управління попитом на послуги



Семінар з виконанням розрахункових задач
Оцінка еферктивності заходів
Семінар розгорнута бесіда
Ціноутворення в сфері послуг
Семінар дискусія
Основи стратегічного менеджменту та маркетингу послуг
Семінар розгорнута бесіда
Багатопрофільний стратегічний аналіз
Семінар дискусія
Приклади найбільш розповсюджених стратегій

Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей статей за обраною темою
Добір статистичної інформації підготовка аналітичних довідок
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль Маркетинг послуг ринки та продукти

Семінар
розгорнута бесіда

Особливості ринку
послуг

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань формування
українського ринку послуг еволюція таго об єкту як
послуга суб єкти ринку послуг основні послуги ринку
послуг фрагментованість ринку послуг
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Семінар дискусія
Сегментація ринку

послуг

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань базові аспекти
приймання рішення споживачем послуги чинники що
впливають на рішення вимоги до сугменту
сегментування споживачів послуги сегментування
декомпозиціонування за конкурентами

сегментування декомпозиціонування за попитом
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Семінар
розгорнута бесіда

Тенденції
розвитку ринку

послуг в великих
містах України

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань основні групи
виробників послуг комерційні сервісні копанії
перспективи розвитку ринку послуг
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування

Семінар дискусія
Послуга як

продукт на ринку

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань основні поняття і
визначення ринку послуг послуга маркетинг мікс
компоненти послуги концепції сприйняття комплексу
маркетингу послуга предмет ринкових відносин
поведінкова модель споживача послуг
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Змістовий модуль Маркетинг послуг організація роботи маркетингової системи компанії

Семінар запитань і
відповідей

Маркетингова
система

обслуговуючої
компанії

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань що таке
маркетингова система і для чого вона потрібна основні
напрями маркетингової діяльності маркетингова
інформаційна система управління маркетингом і
організаційна структура служби маркетингу в сервісній
організації
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань отримання



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і
відповідей

Формування
цінності послуг та

особливості
продажів у

сервісній компанії

прибутку основна мета сервісної компанії
взаємозв язок цін і попиту на послуги цінність послуг
або за що платять клієнти особливості формування
цінності послуг в сервісних компаніях комерційна
відповідальність посадових осіб
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Семінар запитань і
відповідей

Формування
цінності послуг та

особливості
продажів у

сервісній компанії

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань ідентифікація
потоків клієнтів планування попиту на послуги з
урахуванням виробничих можливостей маркетингові
комунікації та просування послуг розробка і
проведення рекламних кампаній і інших заходів щодо
просування послуг брендинг стимулювання збуту
послуг
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Оцінка
еферктивності

заходів

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань мета і завдання
оцінки ефективності заходів з просування послуг
основні компоненти процедури оцінки ефективності
заходів з просування попередній аудит даних по
планованого заходу підготовка статистичних даних
загальний алгоритм оцінки ефективності заходи з
просування рекламної кампанії
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Семінар
розгорнута бесіда
Ціноутворення в

сфері послуг

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань цілі та принципи
ціноутворення в сфері послуг аналіз методів
ціноутворення модель ціноутворення в сервісній
компанії особливості ціноутворення в мережевих
сервісних компаніях управління цінами
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Змістовий модуль Маркетинг послуг формування стратегій

Семінар дискусія
Основи

стратегічного
менеджменту та

маркетингу послуг

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань особливості
стратегічного менеджменту в Україні еволюція
стратегічного мислення що таке стратегія бізнесу
терміни визначення десять шкіл стратегій
цілепокладання в стратегічному менеджменті хто
повинен розробляти стратегію принципи формування
стратегій формування стратегій бізнес одиниці
обмеження оптимізації стратегій
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань на чому ми



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар
розгорнута бесіда
Багатопрофільний

стратегічний
аналіз

заробляємо гроші оцінка конкурентних позицій стійкі
конкурентні переваги і ключові компетенції оцінка
галузі споживачі конкурентний аналіз узагальнення
висновків по багатопрофільному аналізу збільшення
прибутку в короткостроковому періоді збільшення
прибутку в довгостроковому періоді вибір стратегії
корпоративного центру формування стратегічного
комплексу
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Семінар дискусія
Приклади
найбільш

розповсюджених
стратегій

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань вибір базової
стратегії стратегія продукту послуги і політика
стратегія просування послуг і формування
довгострокових відносин зі споживачами
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розвязання
ситуаційних завдань

Результати навчання

Знання основ маркетигу послуг
Знання напрямків удосконалення праці менеджера послуг
Знання напрямків модернизації маркетингу послуг
Знаня чинників маркетинг послуг що впливають на ефективність роботи підприємства
Уміння орієнтуватися в маркетизі послуг
Уміння застосовувати новітні галузеві технології
Уміння оцінки і прогнозування ефективності та результативності стратегій маркетингу
послуг
Знання основ ціноутворення маркетингу послуг
Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до поставлених вимог
Здатність ефективно використовувати на практиці прикладне програмне забезпечення для
планування діяльності в сфері маркетингу послуг

Форми навчання
Лекції семінарські заняття самостійна робота подготовка презентацій

рефератів самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури

Методи оцінювання
Екзамен



Розподіл балів які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень

сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену на протязі семестру балів та при проведені підсумкового контролю
екзамену балів

Оцінювання протягом семестру
Вид роботи бали

№ теми
практичного

заняття
Тестові

завдання
Задачі

завдання
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль
Тема

Тема

Тема

Тема
Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль
Тема

Тема

Тема

Тема

Тема
Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль
Тема

Тема

Тема
Разом
змістовий
модуль
Усього
модуль



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються Сума

складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань
Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на

основі інформації яку надає комп ютер за результатами тестування кількість
правильних відповідей Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове
завдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються

Сума складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань

Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на
основі підрахунку кількості правильних тестів Правильна відповідь на одне тестове
завдання оцінюється в один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під
биття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове за
вдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електроний конспект лекцій
Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Комплекти індивідуальних завдань
Навчальна та наукова література нормативні документи



Рекомендована література

Основна

Разумовская А Янченко В Настольная книга российского маркетолога
практика М Вершина с
Беквит Гарри Продавая незримое Руководство по современному
маркетингу услуг
Майдебура ЕВ Маркетинг услуг К ВИРА Р с
Тультаев Т А Маркетинг услуг М Московская финансово промышленная
академия с
Трайно ВМ Перебийніс ВІ Маркетингове управління споживачами послуг
монографія Полтава ПУЕТ с
Мельник ТС Христофор ОВ Развитие интерактивного маркетинга как
основа совершенствования процесса предоставления сервисной услуги
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета
железнодорожного транспорта имени академика В Лазаряна Проблемы
экономики транспорта Електронний ресурс Режим доступу

Гриценко СИ Цифровой маркетинг новая парадигма развития
образовательных кластеров в условиях глобализации Вестник
экономической науки Украины Електронний ресурс Режим
доступу

с
Електронний ресурс Режим

доступу

Електронний ресурс Режим доступу

Електронний ресурс Режим
доступу

Допоміжна



Електронний
ресурс Режим доступу

Інформаційні ресурси

КВЭД Классификатор Видов Экономической Деятельности Електронний
ресурс Режим доступу


