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ВСТУП 

Метою дисципліни «Організація ділового туризму та виставкової діяльності» є 

надання студентам комплексу знань з функціонування національного, світового 

ринку ділового туризму та виставкової діяльності, інфраструктури ділового туризму, 

матеріально-технічного забезпечення виставкових заходів для формування 

практичних навичок організації ділових та виставкових заходів.  

Предметом дисципліни є сукупність соціально-економічних, організаційних, 

матеріально-технічних та інших умов організації ділового туризму та виставкової 

діяльності.   

Основні завдання дисципліни: 

- формування у студентів розуміння сутності та значення ділового туризму та 

виставкової діяльності для туристичних підприємств; 

- набуття і засвоєння студентами навичок оцінки матеріально-технічних засобів 

для  забезпечення ділового туризму та виставкової діяльності; 

- набуття знань та навичок планування, організації та проведення заходів 

ділового туризму та виставкової діяльності.  

По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати: зміст основних понять курсу; сутнісні характеристики ділового 

туризму та виставкової діяльності; особливості розвитку національного та світового 

ринку ділового туризму та виставкових послуг; міжнародні та національні 

організації у сфері ділового туризму та виставкової діяльності; законодавчі умови 

провадження ділового туризму та  виставкової діяльності; технологію проведення 

виставок; 

- вміти: оцінювати інфраструктуру ділового туризму; планувати та 

організовувати ділову і культурну програму ділових подорожей; планувати та 

приймати участь у виставкових заходах; аналізувати результати участі підприємства 

у виставкових заходах. 

Дисципліна «Організація ділового туризму та виставкової діяльності» вивчається 

студентами напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузь знань 1401 «Сфера 

обслуговування». Даний курс має взаємозв’язки з такими дисциплінами як «Організація 

туризму (Основи туризмознавства)», «Організація туризму (Організація туристичних 

подорожей)», «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)», «Маркетинг». 

Навчання ґрунтується на поєднанні лекцій та практичних занять. Лекційні заняття 

передбачають теоретичне осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни. 

Практичні заняття мають на меті закріплення та більш глибше усвідомлення лекційного 

матеріалу на практиці. Індивідуальна робота студента полягає у вирішенні індивідуальних 

завдань, а самостійна робота – самостійне ознайомлення з відповідними розділами курсу, 

рекомендованими викладачем. 

Дисципліна «Організація ділового туризму та виставкової діяльності» не є 

нормативною, але виконує систематизуючу функцію, відіграє важливу роль у формуванні 

цілісних знань про систему туристичних послуг України та світу. Зміст дисципліни 

«Організація ділового туризму та виставкової діяльності» виступає як система 

теоретико-методологічних і організаційно-практичних засад, що визначають рівень 

теоретичних знань та практичних навиків студентів щодо комплексного аналізу розвитку 



ділового туризму та виставкової діяльності в Україні і світі, матеріально-технічного 

забезпечення та організації цих видів діяльності. 

За навчальним планом на вивчення дисципліни «Організація ділового туризму та 

виставкової діяльності» передбачено 108 год (3 кредитів, 3 години на тиждень), в тому 

числі: 20 годин лекцій, 34 годин практичних занять, 14 годин індивідуальних занять, 40 

годин самостійної роботи студентів. 

Оцінка знань здійснюється за кредитно-модульною системою, форма підсумкового 

контролю – ПМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 

 

МОДУЛЬ 1 

Організація ділового туризму 

 

Тема 1. Сутнісна характеристика ділового туризму. 

Категорії ділового туризму. Елементи МІСЕ. Види заходів у діловому туризмі. 

Зв’язок економічного розвитку та ділового туризму. Умови та фактори розвитку 

ділового туризму. Історія і сучасні тенденції ділового туризму. Державна підтримка 

розвитку ділового туризму. 

 

Тема 2. Інфраструктура для ділового туризму. 

Заклади обслуговування ділових зустрічей. Конференц-зали і бізнес-центри. 

Обладнання для ділових заходів. Вимоги до готелів для ділових заходів. 

Матеріально-технічне забезпечення інсентив-туризму. Особливості обслуговування 

ділового сегменту споживачів готельними і туристськими підприємствами. Сучасні 

інформаційні ресурси для ділового туризму. Інвестиційна привабливість розвитку 

інфраструктури для ділового туризму. 

 

Тема 3. Організація ділових подорожей. 

Особливості організації в’їзних та виїзних ділових подорожей. Тravel-політика  

корпоративних клієнтів. Цільові групи ділових туристів. Маршрут ділової подорожі. 

Ділова програма. Анімація у діловому туризмі. Страхування у діловому туризмі. 

Сюжетний корпоративний туризм. Транспортні послуги. Структура та умови 

договору про надання послуг організації ділових поїздок. Асортимент послуг у 

діловому туризмі. Інсентив-програма. Діловий етикет. Програми лояльності у 

діловому туризмі. 

 

Тема 4. Вітчизняний та світовий досвід організації та розвитку ділового 

туризму. 

Глобалізація в розвитку ділового туризму. Географія ділового туризму. 

Світовий ринок ділового туризму. Виставки ділового туризму (ІМЕХ та ЕІВТМ). 

Національні та міжнародні організації у сфері ділового туризму. Основні світові 

оператори сфери ділового туризму. Світові центри ділового туризму. Проблеми та 

перспективи розвитку ділового туризму в Україні. Розвиток ділового туризму у 

Європі, Північній та Латинській Америці, Африці, Азії і Тихоокеанському регіоні. 

 

МОДУЛЬ 2 

Організація виставкової діяльності 

 

Тема 5. Характеристика та значення виставкових заходів. 

Виставка як інструмент маркетингових досліджень. Суб’єкти виставкової 

діяльності. Класифікація виставкових заходів. Формати виставкових заходів. 

Міжнародна класифікація виставок. Законодавчі умови провадження виставкової 



діяльності. Державне регулювання виставкової діяльності. Інформаційне 

забезпечення виставкової діяльності. Сучасні тенденції виставкової діяльності. 

 

Тема 6. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення виставкових 

заходів. 

Підготовка виставкового стенду. Проектування експозиції. Виставкове 

обладнання і виставковий дизайн. Підготовка рекламно-інформаційних матеріалів. 

Технічне забезпечення заходів. Інфраструктура виставкової діяльності. 

Підбір і підготовка персоналу. Фахівець з виставкового маркетингу. 

Менеджер виставкової діяльності. Виставковий дизайнер та фахівець-стендист. 

 

Тема 7. Технологія роботи під час та після виставкових заходів  

Вимоги до проведення виставок. Види участі у виставкових заходах. Вибір 

виставкової тематики. Розробка концепції виставки. Робочий план підготовки та 

проведення виставки. Визначення цілей участі у виставці. Основні критерії оцінки 

та вибір виставки.   

Позиціонування на виставці. Рекламна підтримка виставкових заходів. 

Маркетингові дослідження на виставці. Промо-акції. Імідж фірми та його 

формування на виставці. 

Типи відвідувачів з точки зору їх поведінки і робота з ними. Фактори успіху 

комунікації. Вимоги до комунікацій на стенді. Принципи правильної комунікації з 

відвідувачами. Усна майстерність. Культура і техніка мовлення. Підготовка тез і 

конспекту виступу персоналу, працюючого на стенді. 

Післявиставкова робота. Аналіз контактів та інформації, отриманої від 

відвідувачів і конкурентів; оцінка зауважень, реакцій і загальної критики з боку 

відвідувачів. Підготовка звітів. Вибір і розвиток відносин з перспективними 

клієнтами. Підведення підсумків. Методи оцінки ефективності участі у виставці. 

 

Тема 8. Вітчизняний та світовий досвід організації та розвитку 

виставкової діяльності. 

Світовий ринок виставкових послуг. Міжнародні та національні виставкові 

асоціації. Всесвітня асоціація виставкової індустрії (UFI). Найбільші виставки в 

Україні. Найбільші виставки світу за тематичними напрямами. Державна підтримка 

виставкової діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід. Розвиток виставкової 

діяльності у Європі, Північній та Латинській Америці, Африці, Азії і 

Тихоокеанському регіоні. 
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