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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 
денна  – 4 
 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування»  
(шифр, назва) 

 Нормативна 

Модулів –  1 
Напрям 

 (шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
241 «Готельно-

ресторанна справа»  

4-й 4-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  - 

Семестр 

Загальна кількість  
годин  – 120 
 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 3,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

32 год 12 год 

Практичні, семінарські 

32 год 12 год 
Лабораторні 

 -   
Самостійна робота 

56 год 96год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю:  іспит 

 
       Примітка. 
      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 
становить : 1:1,75 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Міжнародний сервісний маркетинг» читатиметься на кафедрі 
туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 
для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності  241 «Готельно-
ресторанна справа» 

Мета: 

- набути теоретичних знань та практичних навичок щодо маркетингової діяльності 
підприємств сфери послуг; 

- ознайомитися з методами вивчення міжнародного ринку сервісних послуг; 
- оволодіти шляхами та резервами розвитку підприємства сфери послуг на міжнародному 

рівні; 
- опанувати теоретичні основи та практичні навички щодо формування і використання 

комплексу сервісного маркетингу підприємствами сфери послуг; 

Основними завданнями цього курсу є: 
- вивчити загальні поняття  міжнародного сервісного маркетингу; 
- сформувати навички роботи з літературними джерелами й нормативно-правовими 

матеріалами по державному регулюванню міжнародною маркетинговою діяльністю ; 
- виявити існуючі потреби споживачів міжнародних сервісних послуг, визначити  їх 

задоволення; 
- осягнути роль формування новітнього економічного мислення, що базується на 

принципах сучасної концепції сервісного маркетингу, адекватного сучасному стану 
розвитку ринку, перспективного бачення розвитку пріоритетних напрямів національної 
економіки. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: понятійний апарат міжнародного сервісного маркетингу, в тому числі 

термінологію, методологію та організаційно-практичні засади  міжнародного сервісного 
маркетингу, історію виникнення та розвитку. 

вміти: застосовувати основні елементи міжнародного сервісного маркетингу у практичній 
діяльності, оцінювати власний рівень знань міжнародного сервісного маркетингу з метою 
порівняння загального конкурентного потенціалу на міжнародному ринку сервісних  послуг. 

 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Сутність та основні риси сервісного маркетингу міжнародних   послуг 

 

Тема 1. Сутність послуг, їх характеристики. Ринок послуг у міжнародному сервісному 
маркетингу 
1. Сутність послуг, їх відмінні характеристики. 
1.Класифікація послуг. 
1.Особливості життєвого циклу послуги. 
1.Ринок послуг та специфіка його формування. 
  
Тема 2. Становлення та розвиток міжнародного сервісного маркетингу послуг як теоретичної 
дисципліни 
1.Етапи еволюції маркетингу послуг. 
2.Моделі маркетингу послуг.. 
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Тема 3.  Поняття та вступ до міжнародного сервісного маркетингу  послуг 
1. Сутність маркетингу послуг. 
2. Концепції маркетингу в сфері послуг. 
3. Елементи комплексу маркетингу послуг. 
 
Тема 4. Якість послуг в міжнародному сервісному маркетингу 
1. Поняття очікуваної послуги та зони терпимості. 
2. Модель якості послуг. 
3. Методика вимірювання якості послуг Servqual. 
4. Виправлення помилок в обслуговуванні 
 
Тема 5. Маркетингові дослідження ринку міжнародного сервісного маркетингу послуг 
1. Класифікація методів дослідження. 
2. Сегментація ринку послуг. 
3. Аналіз конкурентного середовища. 
4. Методи аналізу та прогнозування попиту на послуги 
 

Тема 6. Дослідження діяльності підприємства та вибір маркетингових стратегій у 
міжнародному сервісному маркетингу 
1. Місія, цілі та маркетингові стратегії підприємства. 
2. Стратегії підприємства на різних стадіях життєвого циклу послуги. 
3. Вибір конкурентних стратегій за матрицею "зростання – частка ринку". 
4. Концепція масштабного надання послуг та стратегії щодо їх прибутковості. 
5. Стратегії підприємства щодо збільшення виручки. 
6. Брендові стратегії підприємств в сфері послуг. 
 

Тема 7. Маркетинг торговельно-посередницьких та сервісних послуг 
1. Сутність та типи посередників. Особливості їх діяльності. 
2. Оптова торгівля. Торговельні підприємства та їх маркетингова 
діяльність. 
3. Сутність роздрібної торгівлі. Маркетингові рішення роздрібних 
торговельних підприємств. 
4. Класифікація сервісу технічно складних товарів. 
5. Визначення потреби в сервісі. Організація сервісу 
 
 
Тема 8. Міжнародний сервісний маркетинг готельних та туристичних послуг 
1. Сутність гостинності. 
2. Класифікація готелів та інших засобів розміщення. 
3. Показники готельного господарства. 
4. Маркетингова діяльність у сфері готельного господарства. 
5. Стратегії ціноутворення на ринку гостинності. 
6. Основні поняття туристичної діяльності. 
7. Структура та маркетингові дослідження туристичного ринку 
 

Змістовий модуль 2. 

Комплекс маркетингу міжнародної сервісної організації 

 

Тема 9. Зовнішнє середовище у індустрії міжнародного сервісного маркетингу послуг 
1.Фактори мікро-і макросередовища в індустрії послуг.  
2.Домінуючі фактори зовнішнього середовища підприємства.  
3.Можливості підприємства. 
4.Засоби підвищення ефективності діяльності компанії в сфері послуг 
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Тема 10. Поведінка та ризики споживачів на ринку міжнародного сервісного маркетингу послуг 
1.Модель купівельної поведінки.  
2.Характеристики покупця.  
3. Процес прийняття рішення про покупку і його різновиди. Типологія покупця. 
4. Причини і типи купівельних ризиків в індустрії сервісу.  
5. Характеристики послуги - головні чинники появи купівельних ризиків.  
 

Тема 11. Сутність міжнародних сервісних послуг та їх класифікація 
1.Широке і вузьке трактування сервісу в індустрії послуг. 
2. Сутність сервісних послуг. Поняття сервісу для певного класу послуг. Класифікація 
сервісних послуг.  
3.Основні напрямки передпродажних і після продажних послуг. 
 
Тема 12.  Ціна та ціноутворення на послуги у міжнародному сервісному маркетингу 
1.Ціна в комплексі маркетингу підприємства сфери послуг.  
2.Сутність ціноутворення. Види і класифікація цін у сфері послуг. Цінові системи. 
3.Встановлення індивідуальних внутрішньофірмових цін.  
4.Стратегія ціноутворення. Методи ціноутворення.  
5.Зміна цін. Знижки, надбавки, облік непередбачених витрат. 
 

Тема 13.  Канали розповсюдження послуги, її просування  
1.Поняття розподілу в маркетингу. Види систем розподілу.  
2.Ринкові посередники в індустрії сервісу.  
3.Поняття збутової політики підприємства. 
4.Методи і канали збуту. Вивчення ринку збуту. 
 
Тема 14.  Внутрішній маркетинг на підприємствах сфери міжнародних послуг 
1.Сутність та особливості внутрішнього маркетингу  
2.Філософія внутрішнього маркетингу 
3.Кадрова політика - основа маркетингу підприємств  
4.Персонал фірми як головний компонент концепції внутрішнього маркетингу  
 
 
Тема 15. Марочна політика у сфері міжнародного сервісного маркетингу  
1.Торгова та товарна марка, бренд: основні характеристики поняття і еволюція в маркетингу. 
2.Функції та характеристики бренду. Процедура створення бренду:  
3.Управління брендами. Архітектура брендів компанії. 
 
Тема 16.  Міжнародні маркетингові комунікації 
1.Комунікаційна політика в системі міжнародного маркетингу. 
2.Міжнародний комунікаційний комплекс як складова комплексу маркетингу 
3.Міжнародна рекламна діяльність. 
4.Особливості здійснення зв'язків з громадськістю на міжнародних ринках. 
 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьог
о  

у тому числі Усьо
го  

у тому числі 
л п лаб Інд ср л п лаб інд ср 

1 120 32 32   56  12 12   96 
Змістовий модуль 1.  

Сутність та основні риси сервісного маркетингу міжнародних   послуг 

Тема 1. Сутність послуг, 
їх характеристики. Ринок 
послуг у міжнародному 
сервісному маркетингу 

4 

2 2 

- - 2 - 2 - - - 

6 

Тема 2. Становлення та 
розвиток міжнародного 
сервісного маркетингу 
послуг як теоретичної 
дисципліни 

4 

2 2 

- - 2 - 2 - - - 

6 

Тема 3.  Поняття та вступ 
до міжнародного 
сервісного маркетингу  
послуг 

4 

2 2 

- - 4 - - - - - 

6 

Тема 4. Якість послуг в 
міжнародному 
сервісному маркетингу 

 

4 

 
 

2 

 
 

2 
- - 4 - - 2 - - 

 
 

6 

Тема 5. Маркетингові 
дослідження ринку 
міжнародного сервісного 
маркетингу послуг 

4 

2 2 

  4  2 - - - 

6 

Тема 6. Дослідження 
діяльності підприємства 
та вибір маркетингових 
стратегій у 
міжнародному 
сервісному маркетингу 

4 

2 2 

  4  2 - - - 

6 

Тема 7. Маркетинг 
торговельно-
посередницьких та 
сервісних послуг 

4 

2 2 

  4  - - - - 

6 

Тема 8. Міжнародний 
сервісний маркетинг 
готельних та 
туристичних послуг 

4 

 
 

2 

 
 

2 
  2  - 2 - - 

 
 

6 

Змістовий модуль 2. 

Комплекс маркетингу сервісної міжнародної організації 

Тема 9. Зовнішнє 
середовище у індустрії 
міжнародного сервісного 
маркетингу послуг 

4 

2 2 

- - 4 - - - - - 

6 
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Тема 10. Поведінка та 
ризики споживачів на 
ринку міжнародного 
сервісного маркетингу 
послуг 

4 

2 2 

- - 4 - - 2 - - 

6 

Тема 11. Сутність 
міжнародних сервісних 
послуг та їх класифікація 

4 
2 2 

- - 4 - - 2 - - 
6 

Тема 12.  Ціна та 
ціноутворення на 
послуги у міжнародному 
сервісному маркетингу 

4 2 2 - - 4 - 2 - - - 

6 

Тема 13.  Канали 
розповсюдження 
послуги, її просування 

4 
2 2 

  4  - 2 - - 
6 

Тема 14.  Внутрішній 
маркетинг на 
підприємствах сфери 
міжнародних послуг 

4 

2 2 

  4  2 - - - 

 
 

6 

Тема 15.  Марочна 
політика у сфері 
міжнародного сервісного 
маркетингу 

4 

2 2 

  4  - - - - 6 

Тема 16.  Міжнародні 
маркетингові комунікації 4 

 
 

2 

 
 

2 
  2  - 2 - - 6 

Усього годин  
32 16 16   56 - 12 

1
2 

- - 96 

 
5. Теми практичних  занять 

 

Шифр 
змістового 

модуля 

 
Назва змістового модуля 

Кількість 
аудиторн
их годин 

 1. 
Сутність послуг, їх характеристики. Ринок послуг у 
міжнародному сервісному маркетингу 

2 

2. 
Становлення та розвиток міжнародного сервісного маркетингу 
послуг як теоретичної дисципліни 

2 

3. 
Поняття та вступ до міжнародного сервісного маркетингу  
послуг 

2 

4 Якість послуг в міжнародному сервісному маркетингу 2 

5 
Маркетингові дослідження ринку міжнародного сервісного 
маркетингу послуг 

2 

6 
Дослідження діяльності підприємства та вибір маркетингових 
стратегій у міжнародному сервісному маркетингу 

2 

7 Маркетинг торговельно-посередницьких та сервісних послуг 2 

8 
Міжнародний сервісний маркетинг готельних та туристичних 
послуг 

2 

9 
Зовнішнє середовище у індустрії міжнародного сервісного 
маркетингу послуг 

2 

10 
Поведінка та ризики споживачів на ринку міжнародного 
сервісного маркетингу послуг 

2 
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11 Сутність міжнародних сервісних послуг та їх класифікація 2 

12 
Ціна та ціноутворення на послуги у міжнародному сервісному 
маркетингу 

2 

13 Канали розповсюдження послуги, її просування 2 

14 
Внутрішній маркетинг на підприємствах сфери міжнародних 
послуг 

2 

15 Марочна політика у сфері міжнародного сервісного маркетингу 2 
16 Міжнародні маркетингові комунікації 2 

 Разом 32 
 

6. Теми лабораторних робіт 

 

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 
 

7.   Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Послуги неприбуткових організацій як особливий вид послуг 4 

2 Особливості та проблеми розвитку ринку послуг в Україні 
4 

 

3 
Менеджмент відносин із покупцями як одна з сучасних 
концепцій маркетингу послуг 

4 

4 
Відмінності маркетингового інструментарію у сервісі та у 
виробництві: нові можливості та нові проблеми 

4 

5 Результативність маркетингу послуг: підходи та вимірювання 4 
6 Концепція "нейтральних зон" Ч. Бернарда 4 
7 Сприйняття якості товарів та послуг за класифікацією Н. Кано 4 

8 
Формування попиту споживачів та необхідність проведення 
стратегічного аналізу поведінки споживачів на ринку послуг 

4 

9 Дерево цілей: основні вимоги до його побудови 4 

 10 Способи вирівнювання попиту на туристичні послуги 4 

11 
Інтернет у системі маркетингових комунікацій готельних 
підприємств 

4 

12 Канали збуту маркетингових послуг 4 
13 Інжиніринг як особливий вид консалтингових послуг 4 
14 Сегментація ринку консалтингових послуг України 4 

 Разом 56 
 

9. Індивідуальні завдання  

 
Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 
 

10. Методи навчання 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, 
демонстрація. 

Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  
 

11. Методи контролю 
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1. Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає 
перевірку знань студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь самостійно 
опрацьовувати навчально-методичну літературу по даній тематиці, а також виконання завдання 
самостійної роботи. Та написання двох модулів. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі оформлення заліку.  

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 

Т1, Т2, Т3 …Т13 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 
D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 
21-50 

незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
F 

0-20 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
 

13. Рекомендована література 

 
Основна література: 

1.Балабанова Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: 
навч. посібн. / Л. В. Балабанова. – К. : Професіонал, 2004. – 287 с. 
2. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової 
оріентації : навч. посібн. / Л. В. Балабанова. – К. : – Професіонал, 2004. – 154 с. 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

100 
Раз
ом 
1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Мо
дул

ь 

Разо
м 2 

Т8 Т9 Т1
0 

Т11 Т12 Т1
3 

Мо
дул

ь 
50 4 4 4 4 4 4 6 20 50 4 4 4 4 6 6 20 
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3. Балаева О. Н. Управление организациями сферы услуг : учебн. пособ. / О. Н. Балаева, М. Д. 
Предводителева. – М. : Издательский дом Гос. университета Высшей школы экономики, 2010. – 
154 с. 
4. Банківський маркетинг : навч.-метод. посібн. / [І. В. Новикова, Л. М. Худолій, М. П. 
Денисенко, В. Г. Кабанов]. – К. : Європ. ун-т, 2003. – 155 с. 
5. Грищенко І. М. Маркетингові основи комерційного посередництва: 
навч. посібн. / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2006. – 303 с. 
6. Иванов М. С. Руководство по маркетингу консалтинговых услуг/ М. С. Иванов. – М. : 
Альпина Паблишер, 2003. – 138 с. 
7. Имшинецкая И. А. Инструкция по продвижению услуг, или Как продать невидимку?/ И. А. 
Имшинецкая. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 203 с. 
8. Колодізєв О. М. Маркетинг у банку : навч. посібн. / О. М. Колодізєв. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 
155 с. 
9. Колосов Ю. С. Внедрение информационных технологий вконсалтинг / Ю. С. Колосов // 
Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 62–67. 
10. Косенков С. І. Маркетингові дослідження : навч. посібн. для вищ. навч. закл. / С. І. 
Косенков. – К. : Скарби, 2004. – 464 с 
11. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. – СПб. : 
Юнити-Дана, 2007. – 1046 с. 
14. Майдебура Е. В. Маркетинг услуг / Е. В. Майдебура. – К. : ВИРА-Р, 
2001. – 574 с. 
15. Мальченко В. М. Маркетинг послуг : навч. посібн. / В. М. Мальченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 
360 с. 
16. Маркова В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. – М. : Финансы и 
статистика, 2002. – 360 с 

 

Допоміжна  література: 

 

1.Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер ; под общ. ред. 
Ю. Н. Каптуревского ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999 – 349 с. 
2. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : навчально-методичний посібник / М. В. 
Афанасьєв, О. Б. Плоха. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 320 с.  
3. Бусыгин А. В. Предпринимательство / А. В. Бусыгин. – М. : Дело, 
1999. – 640 с Виноградська А. М. Інтернет у системі маркетингових комунікацій туристичних 
фірм / А. М. Виноградська // Маркетинг и реклама. – 2000. – № 7–8. – С. 51 –56 . 
4. Виноградська А. М. Основи підприємництва : навч. посібн. / А. М. Виноградська. – К. : 
КНТЕУ, 2003. – 382 с. 
5. Виноградська А. М. Стратегія управління підприємствами туристичної галузі / А. М. 
Виноградська, О. М. Шканова // Ділова панорама. – 2000. – № 5–6. – С 32–38. 
6. Ворст Й. Экономика фирмы / Й. Ворст, П. Ревентлоу. – М. : Высшая школа, 1994. – 280 с. 
7. Грищенко І. М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств : підручник для вищ. 
навч. закладів / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2009. – 447 с.  
8. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности : учебн. пособ. / В. Г. Гуляев. – М. : 
Нолидж, 1996. – 264 с. 
9. Дихтль Е. Практический маркетинг : учебн. пособ. / Е. Дихтль, Х. Хершген ; пер с нем. ; [под 
ред. И. С. Микко]. – М. : Высшая школа ИНФРА-М, 1996. – 255 с.  
10. Дойль П. Маркетинг- менеджмент и стратегии / П. Дойль. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 
538 с. 
11. Дурович А. П. Маркетинг в туризме / А. П. Дурович, А. С. Копанев. – Мн. : Экономпресс, 
1998. – 400 с. 
 

 
                                               Автор  ___________________/___Кізима В.Л._/ 

                                                                                                                                                           (підпис)                      (прізвище та ініціали)      


