
1 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет географічний 

Кафедра туризму 

 

 

 

Затверджено 

На засіданні кафедри туризму 

Географічного факультету  

Львівського національного університету 

 імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 31.08.2021 р.) 

Завідувач кафедри   

 
 

 

 

 

Силабус з навчальної дисципліни  

«Управління попитом», 

 
що викладається в межах ОПП  «Готельно – ресторанна справа» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів з 

спеціальності 241 «Готельно – ресторанна справа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2021 р. 



2 

 

 

Назва курсу «Управління попитом» 

Адреса викладання 

курсу 

Географічний факультет, Львівського національного університету імені 

Івана Франка, м. Львів, віл. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

24 «Сфера обслуговування» 

Викладачі курсу Кізима В.Л. к.е.н., доцент, Мункачій І.З. к.е.н., доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

v.kizyma@gmail.com 

munkachiiiryna@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кожного четверга, 14:00-17:00 год. (лабораторія «Туристична агенція), 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Інтернет  ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Програма вивчення навчальної дисципліни  «Управління попитом» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавр, напряму  24 «Сфера обслуговування»  (спеціальності ) 241 

«Готельно-ресторанна справа». 

Коротка анотація 

курсу 

Сучасна ринкова ситуація на глобальному ринку характеризується 

високим рівнем конкуренції. Перенасиченість товарами на ньому в 

середньому 

складає 1,5 рази. Це значить, що 1/3 виробничих товарів та послуг не 

буде реалізована. Будь яка фірма, функціонуюча в умовах ринкової 

економіки, постійно ставить перед собою три питання: що виробляти? 

для кого виробляти? як виробляти? Відповіді на них фірма намагається 

знайти, узгоджуючи свої дії з законом попиту та пропозиції. В цих 

умовах особливо гостро стає проблема розробки та впровадження в 

повсякденну практику діяльності підприємств методів вивчення 

платоспроможної потреби сукупних покупців, тобто попиту 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Управління попитом» є: 

формування знань і навичок в галузі стратегії управління попитом; 

ознайомитися з методами управління попитом; опанувати теоретичні 

основи та практичні навички щодо формування і використання 

комплексу знань що до управління попитом. 

Цілями навчальної дисципліни «Управління попитом» є вивчення 

загальних понять з управління попитом, а також ознайомлення 

студентів з основами застосування набутих знань та вмінь на практиці. 
Література для 

вивчення дисципліни 

Базова література до тем: 

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. 

mailto:v.kizyma@gmail.com
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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  

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 
Тривалість курсу 120  год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 семінарських і 

практичних занять, та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

понятійний апарат управління попитом, в тому числі термінологію, 

методологію та організаційно-практичні засади  управління попитом, 

історію виникнення та розвитку 

Вміти: 
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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 

Ключові слова Попит, управління попитом, ринок, ринок послуг 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Представлені в таблиці* Схема курсу «Управління попитом» 

Підсумковий 

контроль, форма 

екзамен в кінці семестру  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

і вибіркових дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату кар’єрного розвитку. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекція, презентація,  колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство ,  навчальні спільноти і т. д.) 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером 

пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

– семінарські, практичні і самостійні – 40% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 40; 

– контрольні заміри – модуль: 10% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 10; 

 залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів– 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
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самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

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 

5.Сутність та суттєва різниця між категоріями: ринковий попит та 

попит на продукцію компанії. 

6.Детермінанти попиту. 

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

8.Види попиту 

9.Роль послуг у економічній структурі розвинутих країн. 

10.Послуги як економічна категорія. 

11.Інтегрований підхід до менеджменту послуг. 

12.Властивості та особливості прояву послуг гостинності. 

13.Сутність процесу надання послуги. 

14.Аналіз процесу надання послуги. 

15.Елементи матеріального середовища та їхня роль у позиціонуванні 

підприємства сфери послуг та у створенні ринкової пропозиції. 

16.Сучасні моделі маркетингу послуг. 

17.Роль додаткових послуг у сфері гостинності 

18.Модель свідомості клієнтів на ринку послуг гостинності. 

19.Характеристика основних блоків моделі. 

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

21.Мотиви, мотивація та особливість. 

22.Теорії мотивації та їх вплив на поведінку клієнтів. 

23.Сприйняття та засвоєння інформації покупцем.  

24.Переконання та ставлення до покупки. Контрольовані та 

неконтрольовані фірмою гостинності фактори впливу на покупця.  

25.Характеристики споживачів послуг. 

26.Модель процесу прийняття рішень та характеристика етапів 

процесу. 

27.Змінні, які формують прийняття рішення. 

28.Особливості процесу прийняття рішень клієнтів на ринку сервісних 

послуг.  

29.Типи процесів прийняття рішення. 
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30.Усвідомлення потреби та пошук інформації 

31.Формування вимог до властивостей послуги та сервісної фірми. 

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

індивідуальний споживчий стандарт. 

33.Прийняття рішення про одержання послуги. 

34. Процес покупки. Споживання, задоволення, звільнення 

35.Концепція маркетингу взаємовідносин та внутрішнього маркетингу  

36.Участь споживача у сервісному процесі. 

37.Рівні взаємодії з клієнтом. Обслуговування як система. 

38.Управління контактами з клієнтами.  

39.Споживча лояльність. Програми лояльності 

40.Потреби та очікування клієнтів. 

41.Компоненти очікувань споживачів. 

42.Фактори, які впливають на очікування споживачів відносно рівня 

обслуговування. 

43.Оцінка ступеню задоволення клієнтів послугами фірм гостинності 

44.Частка ринку організації як поведінкова реакція споживачів. 

45.Методи оцінки частки ринку. 

46.Місткість ринку та методи її визначення. 

47.Прогнозування загальної місткості ринку послуг та попиту 

48.Ознаки, умови та рівні сегментації споживчих ринків. 

49.Побудова моделі базового ринку з використанням методу 

сегментації. 

50.Конкурентоспроможність в управлінні попитом. 

51. Шляхи досягнення конкурентних пер 

52.Бенчмаркінг конкурентоспроможності організацій гостинності. 

53.Моделі попиту та фактори, які його визначають. 

54.Багатофакторний вплив на попит. 

55.Розподіл попиту по ринковим сегментам. 

56.Управління попитом у різноманітних ринкових умовах 

57.Коливання попиту. 

58.Методи вирівнювання попиту. 

59.Вплив сучасних інформаційних технологій на зміни форм попиту на 

певні послуги фірми. 

60.Створення гнучких виробничих потужностей 

61.Основні аспекти формування позитивного іміджу підприємства 

гостинності 

62. Місце іміджу в структурі маркетингових комунікацій підприємства 

гостинності 

63. Підходи до аналізу та формування іміджу підприємства гостинності 

64.Визначення сутності та основних завдань CRM 

65.Визначення сегментації клієнтської бази 

66.Визначити основні засади управління ефективністю від 

впровадження CRM. 

67. Основні складові внутрішнього маркетингу 

68.Вирішення конфліктних ситуацій на підприємства гостинності 

69.Особливості кадрової політики, як складової управління попитом. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

 

Поточне тестування та самостійна робота* 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 

 

100 
1 2 3 4 5 6 7 8 М 9 10 11 12 13 14 15 16 М 

2 2 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 2 2 5 

   

*1, 2 ... 24 – теми змістових модулів; 

1, 2, 5 – бали; 

М – бали за модуль. 
 

 

Доцент кафедри туризму    Кізима В.Л. 

 
Доцент кафедри туризму    Мункачій І.З. 
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 Схема курсу * «Управління попитом» 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

2 тиждень 

лютого 
Змістовий модуль 1. 

Особливості прояву попиту на 

ринку 

послуг гостинності 

Тема 1. Ринковий механізм та його 

елементи 

Лекція Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

2 год лютий 

2021 р. 

 Ринковий механізм та його 

елементи 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

1. Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 1. 

2 год 

лютий 

2021 р. 

3 тиждень 

лютого 
Тема 2. Види та детермінанти 

ринкового попиту 

Лекція  Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

 2 год лютий 

2021 р. 

 Види та детермінанти ринкового 

попиту 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

лютий 

2021 р. 
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бесіда, 

обговорення 
СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

темі 2 

2 год 

4 тиждень 

лютого 
Тема 3.  Особливості процесу 

надання послуг гостинності 

Лекція 

 
Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

 

2 год. 

лютий 

2021 р. 

 Особливості процесу надання 

послуг гостинності 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

лютий 

2021 р. 

1 тиждень 

березня 
Тема 4. Методи розробки та аналізу 

процесу взаємодії покупця та 

продавця 

Лекція  Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

 

2 год. 

березень 

2021 р. 

  Методи розробки та аналізу 

процесу взаємодії покупця та 

продавця  

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 4 

2 год 

березень 

2021 р. 

2 тиждень 

березня 

 

Тема 5. Поведінка споживача на 

ринку послуг гостинності 

Лекція  Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

 

2 год. 

березень 

2021 р. 
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СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 
 Поведінка споживача на ринку 

послуг гостинності 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

березень 

2021 р. 

3 тиждень 

березня 
Тема 6. Фактори впливу на 

поведінку споживача 

Лекція Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

 

2 год. 

березень 

2021 р. 

 Фактори впливу на поведінку 

споживача 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

 

3 тиждень 

березня 
Тема 7. Процес прийняття рішення 

споживачем щодо придбання 

послуги гостинності 

Лекція Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

 

2 год. 

березень 

2021 р. 
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КНОРУС, 2007. 
 Процес прийняття рішення 

споживачем щодо придбання 

послуги гостинності 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

березень 

2021 р. 

1 тиждень 

квітня 
Тема 8. Етапи формування вимог до 

послуг та прийняття рішення про їх 

одержання 

Лекція Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

 

2 год. 

квітень 

2021 р. 

 Етапи формування вимог до послуг 

та прийняття рішення про їх 

одержання 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

квітень 

2021 р. 

2тиждень 

квітня 
Змістовий модуль 2. 

Ринковий потенціал та 

маркетингові можливості 

організації як засіб 

управління попитом 

 

Тема 9. Споживча лояльність як 

основа стабільності попиту 

Лекція Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

2 год. квітень 

2021 р. 

 Споживча лояльність як основа 

стабільності попиту 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 5 

2 год 

квітень 

2021 р. 
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– 349 с 
3 тиждень 

квітня 
Тема 10. Управління ринковими 

можливостями підприємств 

гостинності 

Лекція Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

2 год. 

 

квітень 

2021 р.. 

 Управління ринковими 

можливостями підприємств 

гостинності 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 5 

2 год 

квітень 

2021 р. 

4 тиждень 

квітня 
Тема 11. Сегментування ринку як 

формування потреб цільових груп 

споживачів 

Лекція Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

2 год. квітень 

2021 р. 

 Сегментування ринку як 

формування потреб цільових груп 

споживачів 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 7 

2 год 

квітень 

2021 р. 

1 тиждень 

травня 
Тема 12.  Методи управління 

попитом 

Лекція  Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

 

2 год. 

травень 

2021 р. 
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Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 
 Методи управління попитом Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 8 

2 год 

травень 

2021 р. 

2 тиждень 

травня 
Тема 13 Управління виробничими 

можливостями підприємств 

гостинності 

 

Лекція Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

 

2 год. 

травень 

2021 р. 

 Управління виробничими 

можливостями підприємств 

гостинності 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

2 год 

травень 

2021 р. 

3 тиждень 

травня 
Тема 14.  Управління іміджем 

підприємства гостинності 

Лекція Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Учебное пособие. – М.: 

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

2002. – 360 с 

 

2 год. 

травень 

2021 р. 

 Управління іміджем підприємства 

гостинності 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект. – К., 

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

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг. 

Підготувати: 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі 3 

травень 

2021 р. 
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обговорення Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2007. 

2 год 

3 тиждень 

травня 
Тема 15.  CRM управління 

взаємовідносинами з клієнтами – як 

сучасний метод управління 

попитом на тур підприємствах 

Лекція Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 

 

2 год. 

травень 

2021 р. 

 CRM управління 

взаємовідносинами з клієнтами – як 

сучасний метод управління 

попитом на тур підприємствах 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Гантер Б., Ферихам А. Типы потребителей: 

введение в 

психографику/Пер.с англ. Под ред. Андреевой.-

СПб.: Питер, 2001 

Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: 

Практика и принципы / Совм. 

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

– 349 с 
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