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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Спеціалізований туризм (Діловий туризм і 

виставкова діяльність)» передбачає набуття студентами сучасних тео-

ретичних знань та практичних навичок для ефективної організації дія-
льності суб’єктів ринку ділового туризму, а також організації та участі 

у виставкових заходах як важливої складової цього ринку. Основна 

увага під час вивчення дисципліни приділяється організаційним аспе-
ктам планування та реалізації ділових подорожей та інших заходів 

сфери ділового туризму. 

 

 
Учебная дисциплина «Специализированный туризм (Деловой ту-

ризм и выставочная деятельность)» предусматривает приобретение 

студентами современных теоретических знаний и практических навы-
ков для эффективной организации деятельности субъектов рынка де-

лового туризма, а также организации и участия в выставочных меро-

приятиях как важной составляющей этого рынка. Основное внимание 
при изучении дисциплины уделяется организационным аспектам пла-

нирования и реализации деловых путешествий и других мероприятий 

сферы делового туризма. 

 
 

The course «Specialized Tourism (Business Tourism and Exhibition Ac-

tivity)» provides students with advanced theoretical knowledge and practi-
cal skills of effectively organization of the activities of business tourism 

market entities, as well as organization and participation in exhibitions as 

an important component of this market. The discipline focuses on the or-

ganizational aspects of planning and implementing business travel and oth-
er business tourism activities. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм (Діло-

вий туризм і виставкова діяльність)» укладена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврсь-
кого) рівня вищої освіти спеціальності «Туризм» освітня програма 

Туризм, затвердженої наказом по університету від 22 березня 2019 р., 

№ 60. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність соціаль-

но-економічних, організаційних, матеріально-технічних та інших умов 

організації ділового туризму та виставкової діяльності. 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та 
прикладних вмінь і навичок щодо діяльності суб’єктів ринку ділового 

туризму з приводу планування, організації та проведення ділових за-

ходів, в тому числі виставкових. 
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні: здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 
(К04); здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (К06); навички використання інформаційних та комунікацій-

них технологій (К08); вміння виявляти, ставити і вирішувати пробле-

ми (К09);  
спеціальні, фахові, предметні: розуміння сучасних тенденцій і регі-

ональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його 

форм і видів (К19);  розуміння процесів організації туристичних подо-
рожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, рес-

торанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного) (К20); здат-

ність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпе-

чувати з ними ефективні комунікації (К27). 
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-

винен: 
знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ (ПР03); 

застосовувати у практичній діяльності принципи і методи ор-

ганізації та технології обслуговування туристів (ПР06); 
розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт 

(ПР07); 

організовувати процес обслуговування споживачів туристичних 

послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікацій-
них і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм 
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безпеки (ПР09); 

застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

туристичних послуг (ПР12); 

виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання 
(ПР20). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань – екзамен. 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Організація ділового туризму 

Тема  1. Сутнісна характеристика ділового туризму 

Категорії ділового туризму. Елементи МІСЕ. Види заходів у діло-

вому туризмі.  
Зв’язок економічного розвитку та ділового туризму. Умови та фак-

тори розвитку ділового туризму. Історія і сучасні тенденції ділового 

туризму. Державна підтримка розвитку ділового туризму. 

Тема  2. Інфраструктура для ділового туризму 

Особливості обслуговування ділового сегменту споживачів готель-

ними і туристськими підприємствами. Заклади обслуговування діло-

вих зустрічей. Вимоги до готелів для ділових заходів. Конференц-зали 
і бізнес-центри.  

Обладнання для ділових заходів. Матеріально-технічне забезпе-

чення інсентив-туризму. Сучасні інформаційні ресурси і технології 
для ділового туризму. Інвестиційна привабливість розвитку інфра-

структури для ділового туризму. 

Тема  3. Організація ділових подорожей 

Особливості організації в’їзних та виїзних ділових подорожей. 
Тravel-політика  корпоративних клієнтів. Цільові групи ділових турис-

тів. Маршрут ділової подорожі. Ділова програма. Анімація у діловому 

туризмі.  
Страхування у діловому туризмі. Сюжетний корпоративний ту-

ризм. Транспортні послуги. Структура та умови договору про надання 

послуг організації ділових поїздок. Асортимент послуг у діловому ту-
ризмі. Інсентив-програма. Діловий етикет. Програми лояльності у ді-

ловому туризмі. 

Тема 4. Вітчизняний та світовий досвід організації 
та розвитку ділового туризму 

Глобалізація в розвитку ділового туризму. Географія ділового ту-
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ризму. 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. Ро-

звиток 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. Класифікація 

виставкових заходів. Міжнародна класифікація виставок. Формати 

виставкових заходів. Суб’єкти виставкової діяльності.  

Законодавчі умови провадження виставкової діяльності. Державне 
регулювання виставкової діяльності. Інформаційне забезпечення ви-

ставкової діяльності. Сучасні тенденції виставкової діяльності. 

Тема 6. Матеріально-технічне та кадрове забезпе-
чення виставкових заходів 

Підготовка виставкового стенду. Проектування експозиції. Вистав-

кове обладнання і виставковий дизайн. Підготовка рекламно-

інформаційних матеріалів. Технічне забезпечення заходів. Інформа-
ційні технології у виставковій діяльності. Інфраструктура виставкової 

діяльності. 

Підбір і підготовка персоналу. Фахівець з виставкового маркетин-
гу. Менеджер виставкової діяльності. Виставковий дизайнер та фахі-

вець-стендист. 

Тема 7. Технологія роботи під час та після вистав-
кових заходів 

Вимоги до проведення виставок. Види участі у виставкових захо-

дах. Вибір виставкової тематики. Розробка концепції виставки. Робо-

чий план підготовки та проведення виставки. Визначення цілей участі 
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у виставці. Основні критерії оцінки та вибір виставки.   

Позиціонування на виставці. Рекламна підтримка виставкових за-

ходів. Маркетингові дослідження на виставці. Промо-акції. Імідж фір-

ми та його формування на виставці. 
Типи відвідувачів з точки зору їх поведінки і робота з ними. Фак-

тори успіху комунікації. Вимоги до комунікацій на стенді. Принципи 

правильної комунікації з відвідувачами. Усна майстерність. Культура і 
техніка мовлення. Підготовка тез і конспекту виступу персоналу, пра-

цюючого на стенді. Інструктаж персоналу: види та терміни проведен-

ня. 
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 відно-

син з перспективними клієнтами. Підведення підсумків. Методи оцін-
ки 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 темати-

чними напрямами.  
Державна підтримка виставкової діяльності: вітчизняний та зару-

біжний досвід. Розвиток виставкової діяльності у Європі, Північній та 

Латинській Америці, Африці, Азії і Тихоокеанському регіоні.  
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