
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

  
«МАРКЕТИНГ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ»  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальності : 075»Маркетинг»  

Ступень «бакалавр»  

  

Кількість кредитів ECTS  Семестр  

5 1  

 

1. Мета опанування дисципліни:  полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері 

маркетингу товарів і послуг, інструментів їх використання для забезпечення 

ефективної діяльності підприємств 

2. Завдання дисципліни полягають в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері маркетингу товарів та послуг; формуванні вмінь та навичок: 

використання теоретичних основ маркетингу товарів та послуг; дослідження 

маркетингового інструментарію підприємств сфери товарів та послуг; оцінювання 

маркетингових стратегій сегментування, вибору цільового ринку; аналізу 

міжнародних моделей маркетингу послуг; дослідження товарної політика 

маркетингу; оцінки продуктової політики у сфері послуг; управління ціновою 

політикою у сфері товарів та послуг; упровадження комунікативної політики у 

сфері товарів та послуг; аналізу комунікативної політики у сфері товарів і послуг; 

визначення політики розподілу товарів та політики розповсюдження у сфері 

послуг; дослідження просування товарів і послуг; оцінки персоналу як складової 

маркетинг-міксу послуг; управління маркетингом туристичних послуг; оцінювання 

маркетингу готельних послуг; аналізу маркетингу послуг ресторанного 

господарства; дослідження маркетингу послуг некомерційної діяльності. 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

загальних програмних компетентностей: 
знання теоретичних основ маркетингу товарів та послуг; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність генерувати нові 

ідеї (креативність); 

здатність працювати в команді; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях маркетингу товарів та 

послуг; 

фахових програмних компетентностей: 
здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 

маркетингу товарів та послуг;  

здатність використовувати теоретичні положення маркетингу товарів та послуг для 

інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; 

здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 

товарів та послуг; 

здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу товарів та послуг 

на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів; 



Опанування дисципліни дозволяє забезпечити  досягнення програмних 

результатів навчання: 

демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження 

маркетингу товарів та послуг; 

аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингу товарів та послуг; 

виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного 

рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів; 

збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію; 

виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним; 

виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

маркетингові рішення в сфері послуг; 

оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння 

працювати в команді; 

приймати ефективні рішення щодо провадження маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища в 

сфері послуг; 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Особливості функціонування ринку товарів та послуг 

Тема 2. Маркетинговий інструментарій підприємств сфери  послуг 

Тема 3. Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку 

Тема 4. Міжнародні моделі маркетингу послуг 

Тема 5.Товарна політика маркетингу. Продуктова політика у сфері послуг 

Тема 6. Цінова політика у сфері товарів і послуг 

Тема 7. Комунікативна політика у сфері товарів і послуг 

Тема 8. Політика розподілу товарів. Політика розповсюдження у сфері 

послуг 

Тема 9. Просування товарів і послуг 

Тема 10.Персонал як складова маркетинг -міксу  

Тема 11. Маркетинг туристичних послуг 

Тема 12. Маркетинг готельних послуг 

Тема 13. Маркетинг послуг ресторанного господарства 

Тема 14. Маркетинг послуг  некомерційної діяльності  

5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Барабанова В.В.  

  

 


