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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни - вибіркова Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у ІІІ семестрі  денної та заочної 

форми навчання 
Кількість кредитів ECTS - 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 36 18 18 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна - 54 Заочна - 78 
Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
        Участь у виставках і ярмарках є дієвим засобом комунікаційної політики у міжнародному 

маркетингу, стимулюючому продаж товарів і послуг як на внутрішньому так і на зарубіжному 

ринках, ефективним методом у конкурентній боротьбі. На виставках і ярмарках покупці мають 

можливість ознайомитись з усім асортиментом товарів, з прийомами їх роботи, областю 

застосування, ефективністю, їх дією на основі зразків або дегустації. Все це забезпечує 

популярність виставок і ярмарок і обумовлює вивчення дисципліни «Організація виставкової 

діяльності». 
       Предметом вивчення навчальної дисципліни є виставки, ярмарки, фестивалі, іх 

організація,  підготовка, участь у роботі, ризики та після виставкова діяльність. Дисципліна 

базується на знаннях, здобутих у процесі вивчення фундаментальних та загальноінженерних 

дисциплін, особливе значення серед яких належить курсам індустрія гостинності, гостинність в 

українській культурі, маркетинг готельно-ресторанного господарства, психологія. 
Міждисциплінарні зв’язки: попередні – Індустрія гостинності, послідовні – Організація 

ресторанного господарства, Організація готельного господарства, Технологія продукції 

ресторанного господарства. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Організація виставкової діяльності» є: формування вмінь і 

навичок та компетенцій з організації, проведення й участі у виставках та ярмарках, розвиток 

просторового уявлення майбутнього спеціаліста в сфері участі у виставках, як елементі 

маркетингової політики підприємства, ознайомлення студентів з міжнародним досвідом проведення 

виставок та ярмарок. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація виставкової діяльності» є: 

визначення теоретичних основ формування і факторів розвитку виставкової діяльності, 

опрацювання теоретичного та практичного матеріалу про специфіку проведення виставок, їх 

організацію, способи участі, післявиставковій діяльності, дослідження зарубіжного та вітчизняного 
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досвіду організації та проведення виставок, ярмарок. 
В результаті вивчення курсу «Організація виставкової діяльності» студенти повинні 
знати : 

- теоретичні основи становлення та розвитку виставкової діяльності в світі та в Україні; 
- класифікацію виставок, ярмарок, фестивалів; 
- методи, способи, форми роботи на виставках; 
- основні вимоги до персоналу виставки; 
- особливості після виставкової діяльності; 
- ризики та способи їх подолання у виставковій діяльності. 

вміти : 
- класифікувати виставки на основі заданих ознак; 
- складати маркетинг-бриф підприємства; 
- розробляти методику проведення виставкових заходів; 
- наводити приклади та характеризувати найбільш значимі виставки міста; 
- розрізняти та пояснювати основні поняття дисципліни. 

 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
5. Зміст навчальної дисципліни 

 
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в ОНАХТ» 

та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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