


2 

 

      

 

 

 



3 

 

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 «Управління попитом» 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: 

- формування знань і навичок в галузі стратегії управління попитом; 

- ознайомитися з методами вивчення стратегії управління попитом; 

- опанувати теоретичні основи та практичні навички щодо формування і використання 

стратегії управління попитом; 

Основними завданнями цього курсу є: 

- ознайомлення студентів з природою, відповідними поняттями, категоріями споживчого 

попиту;  

- визначення факторів, які обумовлюють зміни попиту;  

- набути практичних навичок по оволодінню методами аналізу різновидів ринкового 

попиту та методів їх вимірювання;  

- визначення особливостей процесу управління попитом, у тому числі у сфері гостинності; 

- визначення категорії споживчої лояльності як основи стабільності 

попиту та умови щодо прийняття ефективних управлінських рішень. 
 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: понятійний апарат управління попитом, в тому числі термінологію, методологію та 

організаційно-практичні засади  управління попитом, історію виникнення та розвитку. 

вміти: застосовувати основні елементи управління попитом у практичній діяльності; 

визначати фактори, які обумовлюють зміни попиту; визначати особливості процесу управління 

попитом, у тому числі у сфері гостинності. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Особливості прояву попиту на ринку 

послуг гостинності 

 

Тема 1. Ринковий механізм та його елементи 

1.Засадні орієнтири ринкової діяльності: потреби, цінності, запити 

(побажання). 

2.Сутність економічної категорії попиту: поняття, методика визначення. 

3.Ринкова пропозиція. 

4.Методи виміру ринкової рівноваги 

 

Тема 2. Види та детермінанти ринкового попиту  

1.Сутність та суттєва різниця між категоріями: ринковий попит та попит на 

продукцію компанії. 

2.Детермінанти попиту. 

3.Фактори, які активізують, стимулюють або обмежують попит. 

4.Види попиту 

 

Тема 3.  Особливості процесу надання послуг гостинності 

1.Роль послуг у економічній структурі розвинутих країн. 
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2.Послуги як економічна категорія. 

3.Інтегрований підхід до менеджменту послуг. 

4.Властивості та особливості прояву послуг гостинності. 

5.Сутність процесу надання послуги. 

 

Тема 4.   Методи розробки та аналізу процесу взаємодії покупця та продавця 

1.Аналіз процесу надання послуги. 

2.Елементи матеріального середовища та їхня роль у позиціонуванні 

підприємства сфери послуг та у створенні ринкової пропозиції. 

3.Сучасні моделі маркетингу послуг. 

3.Роль додаткових послуг у сфері гостинності 

 

Тема 5. Поведінка споживача на ринку послуг гостинності 

1.Модель свідомості клієнтів на ринку послуг гостинності. 

2.Характеристика основних блоків моделі. 

3.Типологія клієнтів та фактори, що впливають на їх поведінку.  

4.Мотиви, мотивація та особливість. 

 

Тема 6. Фактори впливу на поведінку споживача 

1.Теорії мотивації та їх вплив на поведінку клієнтів. 

2.Сприйняття та засвоєння інформації покупцем.  

3.Переконання та ставлення до покупки. Контрольовані та неконтрольовані фірмою гостинності 

фактори впливу на покупця.  

4.Характеристики споживачів послуг. 

 

Тема 7. Процес прийняття рішення споживачем щодо придбання послуги гостинності 

1.Модель процесу прийняття рішень та характеристика етапів процесу. 

2.Змінні, які формують прийняття рішення. 

3.Особливості процесу прийняття рішень клієнтів на ринку сервісних послуг.  

4.Типи процесів прийняття рішення. 

5.Усвідомлення потреби та пошук інформації 
 
Тема 8. Етапи формування вимог до послуг та прийняття рішення про їх одержання  

1.Формування вимог до властивостей послуги та сервісної фірми. 

2.Оцінка варіантів послуг; співвідношення якості послуг з уявою про 

індивідуальний споживчий стандарт. 

3.Прийняття рішення про одержання послуги. 

4. Процес покупки. Споживання, задоволення, звільнення 
 

 

Змістовий модуль 2. 

Ринковий потенціал та маркетингові можливості організації як засіб 

управління попитом 

 

Тема 9. Споживча лояльність як основа стабільності попиту  

1.Концепція маркетингу взаємовідносин та внутрішнього маркетингу  

2.Участь споживача у сервісному процесі. 

3.Рівні взаємодії з клієнтом. Обслуговування як система. 

4.Управління контактами з клієнтами. 

5.Споживча лояльність. Програми лояльності 
 
 

 

Тема 10. Управління ринковими можливостями підприємств гостинності 
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1.Частка ринку організації як поведінкова реакція споживачів. 

2.Методи оцінки частки ринку. 

3.Місткість ринку та методи її визначення. 

4.Прогнозування загальної місткості ринку послуг та попиту. 

 

Тема 11. Сегментування ринку як формування потреб цільових груп 

споживачів 

1.Ознаки, умови та рівні сегментації споживчих ринків. 

2.Побудова моделі базового ринку з використанням методу сегментації. 

3.Конкурентоспроможність в управлінні попитом. 

4. Шляхи досягнення конкурентних пер 

5.Бенчмаркінг конкурентоспроможності організацій гостинності. 

 

Тема 12. Методи управління попитом 

1.Моделі попиту та фактори, які його визначають. 

2.Багатофакторний вплив на попит. 

3.Розподіл попиту по ринковим сегментам. 

4.Управління попитом у різноманітних ринкових умовах. 

 

Тема 13. Управління виробничими можливостями підприємств 

гостинності 

1.Коливання попиту. 

2.Методи вирівнювання попиту. 

3.Вплив сучасних інформаційних технологій на зміни форм попиту на 

певні послуги фірми. 

4.Створення гнучких виробничих потужностей 

 

Тема 14. Управління іміджем підприємства 

гостинності 

1.Основні аспекти формування позитивного 

іміджу підприємства гостинності 

2. Місце іміджу в структурі маркетингових 

комунікацій підприємства гостинності 

3. Підходи до аналізу та формування іміджу 

підприємства гостинності 

 

Тема 15. CRM управління взаємовідносинами з 

клієнтами – як сучасний метод управління 

попитом на тур підприємствах 

1.Визначення сутності та основних завдань CRM 

2.Визначення сегментації клієнтської бази 

3.Визначити основні засади управління 

ефективністю від впровадження CRM. 

 

Тема 16. Кадрова політика – як складова 

управління попитом підприємства гостинності  

1. Основні складові внутрішнього маркетингу 

2.Вирішення конфліктних ситуацій на 

підприємства гостинності 
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3.Особливості кадрової політики, як складової 

управління попитом. 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

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.  

Особливості прояву попиту на ринку 

послуг гостинності 

Тема 1. Ринковий 

механізм та його 

елементи 

4 

2 2 

- - 2 - 2 - - - 

6 

Тема 2. Види та 

детермінанти ринкового 

попиту 

4 

2 2 

- - 2 - 2 - - - 

6 

Тема 3.  Особливості 

процесу надання послуг 

гостинності 

4 

2 2 

- - 4 - - - - - 

6 

Тема 4. Методи розробки 

та аналізу процесу 

взаємодії покупця та 

продавця 

4 

 

 

2 

 

 

2 
- - 4 - - 2 - - 

 

 

6 

Тема 5. Поведінка 

споживача на ринку 

послуг гостинності 

4 

2 2 

  4  2 - - - 

6 

Тема 6. Фактори впливу 

на поведінку споживача 
4 

2 2 
  4  2 - - - 

6 

Тема 7. Процес 

прийняття рішення 

споживачем щодо 

придбання послуги 

гостинності 

4 

2 2 

  4  - - - - 

6 

Тема 8. Етапи 

формування вимог до 

послуг та прийняття 

рішення про їх 

одержання 

4 

 

 

2 

 

 

2   2  - 2 - - 

 

 

6 
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Змістовий модуль 2. 

Ринковий потенціал та маркетингові можливості організації як засіб 

управління попитом 

Тема 9 Споживча 

лояльність як основа 

стабільності попиту 

4 

2 2 

- - 4 - - - - - 

6 

Тема 10. Управління 

ринковими можливостями 

підприємств гостинності 

4 

2 2 

- - 4 - - 2 - - 

6 

Тема 11. Сегментування 

ринку як формування 

потреб цільових груп 

споживачів 

4 

2 2 

- - 4 - - 2 - - 

6 

Тема 12.  Методи 

управління попитом 4 2 2 - - 4 - 2 - - - 
6 

Тема 13.  Управління 

виробничими 

можливостями 

підприємств 

4 

2 2 

  4  - 2 - - 

6 

Тема 14.  

Управління 

іміджем 

підприємства 

гостинності 

4 

2 2 

  4  2 - - - 

 

 

6 

Тема 15.  CRM 

управління 

взаємовіднос

инами з 

клієнтами – 

як сучасний 

метод 

управління 

4 

2 2 

  4  - - - - 6 

Тема 16.  

Кадрова 

політика – як 

складова 

управління 

попитом 

підприємства 

гостинності 

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 
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 1. 
Ринковий механізм та його елементи 

2 

2. Види та детермінанти ринкового попиту 2 

3. Особливості процесу надання послуг гостинності 2 

4 
Методи розробки та аналізу процесу взаємодії покупця та 

продавця 
2 

5 Поведінка споживача на ринку послуг гостинності 2 

6 Фактори впливу на поведінку споживача 2 

7 
Процес прийняття рішення споживачем щодо придбання 

послуги гостинності 
2 

8 
Етапи формування вимог до послуг та прийняття рішення про їх 

одержання 
2 

9 Споживча лояльність як основа стабільності попиту 2 

10 Управління ринковими можливостями підприємств гостинності 2 

11 
Сегментування ринку як формування потреб цільових груп 

споживачів 
2 

12 Методи управління попитом 2 

13 Управління виробничими можливостями підприємств 2 

14 
Управління іміджем підприємства 

гостинності 
2 

15 

CRM управління 

взаємовідносинами з клієнтами – 

як сучасний метод управління 

2 

16 

Кадрова політика – як складова 

управління попитом 

підприємства гостинності 

2 

 Разом 32 

 

6. Теми лабораторних робіт 

 

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 

 

7.   Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

Модель поведінки споживачів 

послуг 

"Прийнятний - бажаний рівень 

послуги, що надається" 

4 

2 

Процес оцінки клієнтами якості 

отриманого 

обслуговування 

4 

 

3 

Характеристика розширеної 

моделі «чорного ящику 

свідомості споживача» 

4 

4 
Моделі персонального впливу. 

Загальна характеристика 
4 

5 
Сутність «12 законів клієнтської 

лояльності» 
4 
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6 Охарактеризуйте «зона толерантності» 4 

7 

Охарактеризуйте алгоритм 

оцінювання 

конкурентоспроможності товару 

за його головними параметрами 

4 

8 

Дайте визначення потужності для 

всіх елементів послуг, 

пропонованих споживачам 

авіаліній; готелів  для 

управлінського персоналу 

4 

9 
Охарактеризуйте виробничу потужність у 

сервісних організаціях 
4 

 10 

Сутність стратегії, відомою за 

назвою проходження за 

попитом 

4 

11 

Напрямки реалізації стратегічних 

аспектів використання 

надлишкових сервісних 

потужностей 

4 

12 

Способи приведення в рівновагу 

попиту на послуги 

підприємства і його фізичних 

можливостей 

4 

13 
Суть якісних і кількісних методів 

прогнозування попиту на послуги 
4 

14 

Проблема адаптації існуючих 

підходів і методів 

прогнозування попиту на послуги 

до сучасних умов функціонування 

галузей 

сфери послуг 

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 

 

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.  
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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. Алешина И.В.Поведение потребителей: Учебное пособие для вузов.- 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.-384 с. 

2. Андрєєва В.М., Кайлюк Є.М., Шаповаленко Д.О. Маркетинг і 

поведінка споживача на ринку комунальних послуг: Навч. Посібник, Харків: 

ХНАМГ, 2007. 

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. При содействии Э.Дж. 

Макдоннела. СПб.: Изд. «Питер», 1999. 

4. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. – 

М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с. 

5. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учеб. для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. 

Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд-во 

Экономика», 1999. – 703 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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6. Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-СПб.: Питер, 2001 

7. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы / Совм. 

предпр. «Бук чембер интернешнл». – М., 1992. – 349 с. 

8. Зозулев А.В. Поведение потребителей: Учеб. Пособие. – К.: Знання, 

2004. 

9. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990 

10. Кулибанова В.В. Маркетинг сервисных услуг.- СПб.: Вектор, 2006 

11. Лавлок, Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, 

стратегия, 4-е изд.; Пер. с англ.-М.:Изд. Дом «Вильямс», 2005. 

12. Макконел К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы, политика. – 

М.: ИНФРА, 2000. 

13. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: 

учебник. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

14. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К., 

М.; СПб.: Видав. Дім „Вільямс”, 1998. 

15. Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

16. Шекшуєв О.А., Тимофієва С.Б. Мікроекономіка. Тексти лекцій. –Х.: 

ХНАМГ, 2004 

 

Допоміжна  література: 

 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА, 1999. – 219 с 

2. Войчак А.В., Шевчук А. Суть маркетінгу і його сучасна концепція. – 

К.: КДЕУ, 1994. 

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и 

методология. – М.: Финпресс, 1998. 

4. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг. Выбор 

лучшего решения. – М.: Экономика, 1993. 

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Либра, 1998. – 384 с. 

6. Диксон П.Р. Управление маркетингом: Пер. с. англ. – М.: ЗАО «Изд-во 

БИНОМ», 1998. – 560 с 

7. Дихтль Е., Хёршенг Х. Практический маркетинг / Пер. з нім. – М.: 

Высшая шк., 1995. – 255 с. 

9. Жих Е.М., Панкрухин Л.П. Маркетинг: Как завоевать рынок? – Л.: 

Лениздат, 1991. – 136 с 

10. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто 

вопросов– сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 416 с. 

11. Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символы. – М.: 

Экономика, 1991.Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990 

12. Ковалёв Е.В. Маркетинг новых товаров: стратегия разработки, расчёт 

затрат, ценообразование. – К.: 1993. 

13. Кретов И.И. Маркетинг предприятия: Практ. пособие. – М.: АО 

«Тинста-тинформ», 1994. 

14. Крылов И.В. Маркетинг (социология маркетинговых коммуникаций): 

Учебн. пособие. – М.: Центр, 1998. 

15. Крылова Г.А., Соколова М.И. Практикум по маркетингу. – М.: ЮНИТИ, 2001. 

 

 

                                               Автор  ___________________/___Кізима В.Л._/ 
                                                                                                                                                           (підпис)                      (прізвище та ініціали)      


