
УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ 
 

Мета курсу – є формування теоретичних знань та практичних навичок в 
розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів 
довгострокової взаємовигідної взаємодії. 

Дисципліна «Управління відносинами з клієнтами» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Історія 
економіки та економічної думки», «Політична економія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Політологія», «Економіка підприємства», «Логістика», 
«Управління персоналом», «Менеджмент і маркетинг». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Корпоративна 
культура», «Потенціал і розвиток підприємства», «Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: володіння теоретичними положеннями менеджменту взаємодії; 
володіння методами та принципами аналізу, прогнозування та реалізації взаємодії; 
вміння та навички для здійснення ділової комунікації в процесах взаємодії із 
зовнішніми контрагентами; формування професійного бачення можливостей 
взаємодії; уміння та професійно важливі якості, необхідні для забезпечення 
результативної взаємодії. 

Програмні результати навчання: 
знати: поняття та принципи маркетингу на основі стосунків; сутність внутрішнього 
маркетингу, основні етапи його впровадження; моделі управлінських відносин в 
організації; особливості управління відносинами «компанія–службовець–клієнт»; 
оцінка та діагностика поточного стану стосунків; методи оцінки цінності та 
прибутковості клієнтів; системи реагування на скарги; етапи ефективного 
проведення переговорів; програми підвищення лояльності клієнтів; етапи процесу 
впровадження маркетингу на основі стосунків на підприємстві.  
вміти: здійснювати оцінку можливостей щодо налагодження та реалізації взаємодії; 
здійснювати прогнозування розвитку економічних стосунків та економічної 
поведінки клієнтів в процесі реалізації взаємодії; встановлювати ділові контакти та 
формувати взаємовигідні стосунки з клієнтами; організовувати та здійснювати 
результативні ділові переговори; здійснювати моніторинг комунікативних чинників 
та обирати релевантні засоби для розв’язання конфліктних ситуацій; визначати 
особливості та організовувати взаємодію з клієнтами, інвесторами, 
постачальниками, владними структурами та місцевими спільнотами; здійснювати 
оцінку ефективності управління взаємодією.  
володіти: методами та навичками розв’язання конфліктних ситуацій, методами 
аналізу та реалізації взаємодії з клієнтами; сучасними технологіями управління 
відносинами з клієнтами; методиками аналізу взаємодії з клієнтами.  

Зміст навчальної дисципліни: 
УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ. Цілі та 
особливості взаємодії з клієнтами. Значення клієнтів для організації. Роль та 
значення взаємодії з клієнтами. CRM як концепція управління взаємовідносинами з 
клієнтами. Інтереси клієнта в контексті взаємодії. Інтереси компанії щодо взаємодії 
з клієнтами. Типові запити клієнтів. Цілі та особливості взаємодії з інвесторами. 
Види інвесторів та їх особливості. Інтереси інвестора. Інтереси компанії щодо 
інвестора. Ключові критерії. Цілі та особливості взаємодії з постачальниками. 
Supplier Management (SM), як концепція управління взаємодією з постачальниками. 



Види постачальників. Інтереси постачальника. Інтереси компанії щодо 
постачальника. Ключові критерії щодо постачальників. Ключові критерії 
постачальників.    
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ В БІЗНЕСІ. Поняття та сутність 
управління взаємодією. Роль управління взаємодією у забезпеченні успішності 
діяльності організації. Менеджмент взаємодії як чинник підвищення адаптивності 
організації. Менеджмент взаємодії як управління можливостями. Переваги та 
недоліки взаємодії. Цілі взаємодії. Особливості менеджменту взаємодії. Відмінності 
традиційного управління та менеджменту від менеджменту взаємодії: відмінності в 
об’єкті, суб’єкті, цілях та владних повноваженнях. Управління стосунками із 
зовнішніми контрагентами. Управління можливостями. «М’який» вплив. 
Децентралізоване управління. Підготовка до роботи з клієнтами. Критерії готовності 
до взаємодії. Зміст інформації щодо підготовки.Структура знань про власну ділову 
пропозицію.Знання власних переваг як основа аргументації ділової пропозиції. 
Знання власних недоліків як база з подолання можливих заперечень.Структура 
знань про ринок збуту та підходи до оцінки: контингент клієнтів, потреби та мотиви, 
частота, обсяг та умови придбання, специфічні особливості. Структура знань про 
конкурентів. Оцінка пропозиції. Технології продажів. Етапи продажу. Зміст та 
технології встановлення контакту. Методи орієнтації в ситуації клієнта та виявлення 
його інтересів. Техніки збору інформації. Презентація пропозиції та продаж вигод. 
Технології відповідей на заперечення. Завершення контакту: цілі, варіанти, 
прийоми. Елементи програми лояльності. Оцінка ефективності програм лояльності. 
Оцінка поведінки. Оцінка ставлення. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


