
Назва дисципліни  «Організація виставкової діяльності» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 4 курсу 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Кучечук Лариса Володимирівна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366 а; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

таких дисциплін: «Управління маркетинговими 

комунікаціями», «Маркетинг готельного і ресторанного 

господарства», «Економіка підприємства». 

Опис 

Мета дисципліни.  
формування у студентів знань методів і процесів організації 

виставкової діяльності, а також вивчення світового досвіду 

у цій сфері.      
 Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) отримують компетенції із обґрунтування вибору 

відповідного рішення щодо прийняття участі у 

відповідному виставковому заході; навчаться 

організовувати підготовку зразків товарів і послуг 

(експонатів) для демонстрації на виставках; навчаться 

організовувати демонстрацію товарів (послуг) на виставці 

та спілкування з відвідувачами виставки; виконуватимуть 

весь перелік робіт: від планування виставок до проведення 

конкретної виставки на виставкових площах; здобудуть 

навички із здійснення післявиставкової роботи для 

визначення основних помилок та недоліків задля розробки 

рекомендацій для їх подолання у майбутньому; засвоять 

основні тенденції розвитку виставкової діяльності в Україні 

та світі. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 12 (дванадцять) тем, які вивчаються 

протягом 39 годин аудиторних занять (26 год. – лекції, 13 

год. – семінарські заняття).    

Тема 1. Термінологія і класифікація виставково-

ярмаркової діяльності. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 

Тема 2.  Виставкова діяльність як інструмент 

маркетингу. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 

Тема 3. Організація участі у виставці. (Лекцій – 2 

год. Сем. – 1 год.) 

Тема 4. Економічний аналіз ризиків участі у 

виставці. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 
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Тема 5. Особливості визначення ефективності 

виставкового процесу. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 

Тема 6. Особливості міжнародних виставок у 

системі туристичного маркетингу та гостинності. 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 7. Особливості державного регулювання 

виставкової діяльності в країнах світу. (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.) 

Тема 8. Особливості виставкової діяльності в 

Європі. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 

Тема 9. Особливості виставкової діяльності в Азії. 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.) 

Тема 10. Особливості виставкової діяльності в 

Південній Америці та деяких країнах Африки. (Лекцій – 2 

год. Сем. – 1 год.) 

Тема 11. Особливості виставкової діяльності в 

Австралії та країнах Північної Америки. (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.) 

Тема 12. Сучасний стан та перспективи розвитку 

виставкової діяльності в Україні. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 

год.) 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль у формі опитування, письмових 

завдань, підготовки доповідей та захисту презентацій, 

підсумковий контроль у формі заліку.   
  Мова викладання. українська 

 


