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1. Мета опанування дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок з 

основних принципів організації ділового туризму та виставкової діяльності, організації ділових 

заходів, функціонування інфраструктури ділового туризму, організації обслуговування туристів. 

 

2. Завдання: теоретичні засади сутності ділового туризму та виставкової діяльності, їх соціально-

економічних основ; аналізу сучасного стану функціонування ділового туризму та виставкової 

діяльності в Україні; формування у студентів системи професійних компетентностей з підготовки і 

проведення виставкової діяльності, особливостей функціонування виставкових заходів; методів 

організації та проведення ефективної виставкової роботи туристичного підприємства. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

основних понять ділового туризму та виставкової діяльності 

сутності ділового туризму та виставкової діяльності 

особливостей організації роботи виставки та ярмарки 

особливостей організації міжнародних виставок 

розуміння соціально-економічних основ ділового туризму і виставкової діяльності 

розуміння особливостей організації ділових зустрічей, функціонування інфраструктури ділового 

туризму і організації обслуговування ділових туристів готельними, туристськими і іншими 

організаціями сфери послуг 

застосування знань і розумінь: 

уміння організації ділових турів та виставкової діяльності 

уміння вести документообіг ділових турів та виставкової діяльності 

уміння організації проведення виставкових заходів 

уміння розроблювати тематику виставок 

уміння складати кошторис витрат 

уміння організовувати роботи стендистів на виставці та ярмарку 

здатність визначати особливості функціонування виставкових заходів 

здатність аналізувати сучасний стан функціонування ділового туризму та виставкової діяльності в 

Україні 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 - при організації функціонування ділового туризму та виставкової діяльності в Україні 

при аналізі сучасних тенденцій розвитку ділового туризму 

 - при визначенні ролі ділового туризму у міжнародному, внутрішньому й іноземному туризмі в 

Україні 

2) на рівні підприємства: 

 - при організації обслуговування ділових туристів готельними, туристськими й іншими 

організаціями сфери послуг 



 - при організації і проведення наукових ділових заходів 

 - при обґрунтуванні напрямів удосконалення сучасних виставково-ярмаркових заходів 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади ділового туризму 

Тема 1. Характеристика, сутність, завдання та мета ділового туризму в Україні 

Тема 2. Загальна характеристика і особливості політичних ділових заходів 

Тема 3. Загальна характеристика і особливості наукових заходів в діловому туризмі 

Тема 4. Загальна характеристика, особливості організації і проведення комерційних ділових 

заходів 

Тема 5. Професійно-ділові заходи. Інсентив-туризм 

Тема 6. Особливості обслуговування ділового сегменту споживачів готельними і туристськими 

підприємствами 

Тема 7. Конференц-зали і бізнес-центри: характеристики, вимоги, обладнання 

Тема 8. Діловий етикет 

Тема 9. Світовий досвід організації і просування ділового туризму 

Змістовий модуль 2. Особливості організації та розвитку виставкової діяльності 

Тема 10. Мета й основні завдання виставково-ярмаркової діяльності 

Тема 11. Вимоги до проведення виставок і ярмарок в Україні 

Тема 12. Особливості організації виставкової 

Тема 13. Характерні особливості виставок. Особливості міжнародних виставок у системі 

туристичного маркетингу 

Тема 14. Процес організації участі туристичного підприємства в роботі виставки. Робота 

персоналу турпідприємства під час проведення міжнародної виставки 

 

6. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Богатирьова Г.А. 

 

 

 

  


