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Практичне заняття № 1 

Тема: «Сутність маркетингу у сфері реабілітаційних послуг» 

 

Питання для обговорення: 

1. визначення маркетингу послуг, його складові, зв'язок з іншими 

дисциплінами,відмінність від інших термінів, принципи та функції 

2. Причини необхідності застосування маркетингу в діяльності 

реабілітаційних установ 

3. Етапи прийняття рішення про придбання реабілітаційної послуги. 

 

Практичне заняття № 2  

Тема: «Організація маркетингової діяльності реабілітаційних установ» 

 

Питання для обговорення: 

1. Особливості роботи персоналу реабілітаційних установ з людьми з 

особливими потребами та їхніми родичами. 

2. Сегментація клієнтів реабілітаційних установ. 

3. Досягнення необхідної поведінки споживачів реабілітаційних 

послуг. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: «Управління маркетингом у сфері реабілітаційних послуг» 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття планування в маркетингу послуг. 

2. Стратегічний план реабілітаційного центру. 

3. Формування маркетингової стратегії реабілітаційного центру. 

4. Засоби реалізації маркетингових планів. 



5. Організаційна структура реабілітаційних центрів різних форм 

власності. 

6. Типи та стадії контролю у маркетингу послуг. Поняття купівельного 

ризику та заходи щодо його зменшення. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: «Реабілітаційна послуга» 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття послуги; загальні та специфічні характеристики 

реабілітаційної послуги; класифікація за різними ознаками. 

2. Особливості класифікації реабілітаційних послуг. Класифікація 

послуг з фізичної реабілітації. 

3. Схема послідовності дій фізичного реабілітолога перед наданням 

реабілітаційної послуги. 

4. Структура надання реабілітаційної послуги. Життєвий цикл 

реабілітаційної послуги. 

5. Життєвий цикл реабілітаційної послуги. Поняття «основний товар» 

та додаткові послуги, які надаються реабілітаційними центрами. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: «Маркетингова інформаційна система»  

Питання для обговорення: 

1. Маркетингове середовище реабілітаційного центру: зовнішнє та 

внутрішнє. 

2. Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та 

мікросередовища. 

3. Маркетингові дослідження у сфері реабілітаційних послуг: 

завдання, етапи, типи. 

 

 



Практичне заняття № 6 

Тема: «Політика комунікацій» 

 

Питання для обговорення: 

1. Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. 

2. Первинна і вторинна інформація. 

3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища реабілітаційної 

установи. 

4. Процес дослідження. Неформальні  та формальні методи дослідження.  

 

Практичне заняття № 7 

Тема: «Комплекс маркетингових комунікацій у сфері 

реабілітаційних послуг» 

 

Питання для обговорення: 

1. Сутність і значення; складові, елементи, особливості у сфері 

реабілітаційних послуг. 

2. Канали розподілу та надання інформації про реабілітаційні послуги 

стосовно макро- і мікросередовища. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: «Побудова взаємовідносин із споживачами реабілітаційних 

послуг» 

 

Питання для обговорення: 

1. Особливості, функції та структура зв’язків з громадськістю у сфері 

реабілітаційних послуг 

2. основи управління зв’язками з громадськістю реабілітаційних 

установ; 



3. основи формування позитивного та конкурентного іміджу 

реабілітаційного центру та його послуг. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: «Якість реабілітаційних послуг» 

 

Питання для обговорення: 

 

1.поняття позиціонування реабілітаційної послуги та його етапи; 

чинники, які впливають на оцінку якості реабілітаційних послуг; 

2. напрямки підвищення оцінки якості реабілітаційних послуг; 

3. вимоги до фізичного реабілітолога стосовно роботи з клієнтами; 

4. головні ознаки високоякісного сервісу. 

 

 

Практичне заняття № 10 

Тема: «Ціноутворення на ринку реабілітаційних послуг» 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття ціни, її види та основні функції. 

2. Чинники, які впливають на ціну реабілітаційних послуг. 

3. Відмінність між термінами «собівартість», «ціна» та «вартість». 
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