
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Організація виставкової та ярмаркової діяльності 

Загальна інформація про дисципліну 

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність  
Освітня програма /  
спеціалізація 

241 «Готельно-ресторанна справа» 
Готельно-ресторанна справа  

Тип дисципліни обов'язкова 
Мова(и) викладання українська  
Кількість кредитів 4 
Сторінка курсу в Мoodle:,  
Рік навчання: Рік навчання 4, семестр 7 
Дні занять:   
Консультації:   
Назва кафедри: Підприємництва, торгівлі та логістики 
Керівник курсу, викладач к. е. н. , професор Антонюк Ярослав Михайлович 
Профайл керівника курсу: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=982 
Контактна інформація викладача Моб. тел. 067 713 2926 

yaroslav.antonyuk55@ukr.net 

 

 
Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: «Організація виставкової і ярмаркової діяльності» є дисципліною, 

обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє 

підготовці фахівців у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Студенти отримують теоретичні знання і 

практичні навички принципів та правил підготовки до проведення та організації ярмарково-

виставкових заходів, формування стендів у виставковому павільйоні, правил комунікації стендистів з 

відвідувачами, оформленням результатів виставкових заходів та роботою після проведення виставки 

з метою популяризації набраних знань при виконанні основної роботи. При вивченні курсу 

підкреслюється роль ярмарково-виставкової роботи в сфері готельно-ресторанного бізнесу. 

Пререквізити: “Макроекономіка“, “Мікроекономіка“, “Регіональна економіка“,, “Основи 

бізнесу“, Маркетинг“, “Менеджмент“, “Ціни і ціноутворення“.Дисципліна служить необхідною 

передумовою для подальшого вивчення дисциплін: ”Організація готельного господарства”, “Бізнес-

планування”, «Фінанси підприємства”,. 
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Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають 

змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, 

виконання індивідуального науково-дослідного завдання (підготовка рефератів, виконання 

технологічного планування стендів). Під час сесії формат очний. 

 
Ознаки дисципліни 

Кількість 

кредитів 
Загальна кількість годин 

Тижневих годин навчання: 
Вид підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи студента 

4 120 4 4 іспит 
 

 

Обсяг дисципліни. Складається у вигляді таблиці із зазначенням: виду навчальної роботи, 

загальної кількості годин за кожним видом навчальної діяльності, яка передбачена навчальним 

планом: 

 

Обсяг дисципліни 

Види навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 60 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК1.Здатність до розуміння соціально-

економічних явищ, суспільних процесів і 

тенденцій науково-технічного прогресу. 

ЗК9.Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції. 

ФК3.Здатність організовувати сервісно-виробничий 

процес у закладах готельно-ресторанного 

господарства з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність. 

ФК11.Здатність здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, уміння вирішувати 

питання раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів. 

ФК12.Здатність розробляти та формувати об’ємно-

планувальні рішення закладів готельного та 

ресторанного господарства. 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН2.Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та суспільно-економічних 

процесів. 

ПРН4.Володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-

ресторанного господарства. 

ПРН9.Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції при спілкуванні з ними. 

 

  



Дидактична карта дисципліни 

Номер та назва теми, опис теми, 

завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу 

Вид навчальної 

діяльності 
Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Теоретичні основи 

виставкової діяльності 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 18, 8 

Завдання для СРС: 

вивчити міжнародні асоціації 

виставкової  діяльності 

 

 

1-ший 

01.09.20 – 04.09.20 (за 

тимчасовим 

розкладом) 

2 

2 

Лекція 

Лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

2 

2-гий 
07.09.20 – 11.09.20  

(За розкладом) 
2 семінарське 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

3-ій 14.09.20 – 18.09.20 2 семінарське 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

Тема 2. Еволюція ярмарково-

виставкової діяльності 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3,13 

Завдання для СРС: Тема подана в літ. 

Джерелі 13 

2-ий – 3-ій 07.09.20 – 18.09.20 6 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 3. Підготовка до проведення 

ярмарково-виставкових заходів 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 18,  

Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Завдання для СРС: 

Скласти план підготовки 

організатора до проведення ярмарку 

на наступний рік 

2-ий 
07.09.20 – 11.09.20  

 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
2 

3-ій 14.09.20 – 18.09.20 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
2 

4-ий 21.09.20 – 25.09.20 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

5-ий 29.09.20 – 02.10.20 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

2-ий – 5-ий 07.09.20 – 02.10.20 4 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

2 



тезування, анотування, 

рецензування); вирішення 

завдань) 

Тема 4. Види стендів та їх 

організаційна побудова 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 10, 18 

Завдання для СРС: 

Підготувати технологічне 

планування стенду 

4 21.09.20 – 25.09.20 2 лекція 

 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

5 29.09.20 – 02.10.20 2 2 

6 05.10.20 – 09.10.20 2 
Практичне 

 

 

практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

 

 

7 12.10.20 – 16.10.20. 2 2 

4-ий – 7-ий 21.09.20 -16.10.20. 4 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); вирішення 

завдань) 

4 

Тема 5. Обладнання у виставковій 

індустрії 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 10, 18 

Завдання для СРС: Вивчити основні 

види обладнання, що застосовуються 

для показу технологічного 

устаткування 

6 05.10.20 – 09.10.20 2 лекція  2 

8 19.10.20 – 23.10.20 2 практичне  4 

9 26.10.20 – 30.10.20 2 практичне  4 

6-ий – 9-ий 05.10.20 -30.10.20 2 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); вирішення 

завдань) 

2 

Тема 6. Організація роботи 

ярмарків і виставок 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 10, 18 

Завдання для СРС: освоїти правила 

поведінки стендистів під час робота 

ярмарку 

7-ий – 8-ий 

в т.ч. виїзна 
12.10.20 – 23.10.20 4 

Лекція 

лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

2 

10-ий 02.11.20 – 06.11.20 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання знайомство з 

стендами, обладнанням 

виставковим персоналом та 

комунікацією 

2 

11-ий – 12-ий 

 
09.11.20 -20.11.20 4 

Виїзне практичне 

заняття 
4 

7-ий – 10-ий 

 
12.10.20 -06.11.20 4 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування) 

2 



Тема 7. Виставковий персонал та 

комунікація 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 10, 18 

Завдання для СРС: Вивчити основні 

функції керівника експозиції 

9-ий 26.10.20 – 30.10.20 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
2 

13-ий 23.11.20 – 27.11.20 2 практичнне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

9-ий – 12-ий 26.10.20 -20.11.20 10 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування) 

4 

Тема 8. Відвідувач комерсант та 

спілкування з ним 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 10, 18 

Завдання для СРС:Напишіть 

приблизний сценарій проведення 

ділової бесіди стендиста 

11-ий – 12-ий 09.11.20 -20.11.20 8 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування 

4 

Тема 9. Результати проведення 

виставкових заходів 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 10, 18 

Завдання для СРС: Підготувати 

проекти договорів, які укладаються 

на ярмарках  

10-ий 02.11.20 – 06.11.20. 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

11-ий 09.11.20 – 13.11.20 2 лекція 1 

12-ий 16.11.20 – 20.11.20 2 лекція 1 

14-ий 30.11.20 – 04.12.20 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

10-ий – 12-ий 02.11.20 -20.11.20 6 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування) 

2 



Тема 10. Організація супутніх 

заходів та післявиставкової 

діяльності 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 13, 18 

Завдання для СРС: Вивчити основні 

професійні супутні заходи, які 

використовуються на ярмарку 

 

 

13-ий – 14-ий 23.11.20 -04.12.20 6 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування 

2 

Тема 11. Ризики в виставковій 

діяльності та її ефективність 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела:  13, 10, 18 

Завдання для СРС: Вивчити основні 

заходи з попередження виникнення 

ризиків. 

13-ий – 14-ий 23.11.20 -04.12.20 6 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування 

2 

Тема 12. Етикет ділового 

спілкування на ярмарках 
Формування компетентностей: ЗК5, 

ЗК8, ФК4, ФК6, ФК7 

Результати навчання; ПРН1, ПРН13, 

ПРН19 

Рекомендовані джерела: 3, 8, 13, 10, 

18 

Завдання для СРС:Вивчити 

детальніше порядок проведення 

ділових бесід з відвідувачами ярмарок 

13-ий 23.11.20 – 27.11.20 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
2 

14-ий 30.11.20 – 04.12.20 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
2 

14-ий 30.11.20 – 04.12.20 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

15-ий 07.12.20 –11.12.20 2 практичне 2 

14-ий – 15-ий 30.11.20 -11.12.20 4 Самостійна робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування 

2 

 

 

 



Інформація про ІНДЗ 

Метою індивідуального науково-дослідного завдання, яке виконується в межах виконання 

самостійної роботи, є глибоке осмислення професійної проблеми, комплексне оволодіння матеріалом, 

методами наукового дослідження, практичне застосування теоретичних знань і прийняття 

відповідних управлінських рішень. Запропоновані  інноваційні рішення мають бути обґрунтованими, 

базуватися на комплексному аналізі існуючої ситуації. При підготовці ІНДЗ студент повинен уміти: 

• формулювати мету і завдання та складати план дослідження; 

• здійснювати бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

• використовувати сучасні методи дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові 

методи з урахуванням завдань конкретного дослідження; 

• оформляти результати досліджень відповідно до встановлених вимог. 

Комплексні завдання, що вирішуються у роботі, мають продемонструвати наявність умінь з 

обліково-аналітичної, прогнозно-планової, інформаційно-комунікативної, організаційно-

управлінської, організаційно-розпорядчої і контрольної діяльності на посадах, передбачених 

освітньою програмою, а також здатність до підготовки документів методичного і консультативного 

характеру. Робота повинна демонструвати рівень фахової підготовки її автора до наукової та 

професійної діяльності, а саме: 

• ступінь оволодіння теоретичними засадами у певній галузі економіки; 

• вміння узагальнювати й аналізувати наукові джерела і фактичні (статистичні й 

адміністративні) дані; 

• здатність працювати з нормативно-правовими актами; 

• здатність використовувати сучасні методики дослідження напрацьовані різних галузей знань 

(соціологія, економіка, право, політологія, державне управління) та сучасні інформаційні технології; 

• уміння знаходити аналоги вирішення досліджуваних проблем у вітчизняній і зарубіжній 

практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження; 

• здатність до забезпечення інноваційної діяльності в процесі виконання своїх професійних 

(функціональних) обов’язків; 

• готовність здійснювати дії щодо розвитку (або сприяння розвитку) всіх сфер 

життєдіяльності людини. 

 

№ з/п Тематика  рефератів  

1. Виставки в системі комерційної діяльності: переваги і недоліки 

2.  Функції виставок 

3. Соціально-психологічні фактори розвитку виставкової діяльності 

4. Історія виставково-ярмаркової діяльності в Європі 

5. Розвиток виставкової діяльності в Україні 

6. Системний підхід до виставкової діяльності 

7.  Виставкова діяльність як галузь економіки 

8.  Кадрове забезпечення виставкової діяльності 

9. Сучасний стан виставкової діяльності в країнах Європи. 

10.  Теоретичні основи ярмарково-виставкової діяльності 

11. Підготовка до участі у виставці 

12.  Інструменти залучення відвідувачів 

13. Стендовий персонал 

14. Виставкова комунікація  

15. Аналіз нормативно-правових актів з регулювання виставкової діяльності 

16. Бюджетування виставкової діяльності 

17. Підготовка до виставкової діяльності  

18. Аналіз інформаційних джерел про виставкову діяльність 

19.  Ризики в виставковій діяльності 

20. Характеристика основних типів відвідувачів ярмарок та виставок  

Індивідуальні завдання 

2.  Обґрунтування та вибір виставки/ярмарку за завданням викладача 

 0.1. Комп’ютери та офісна техніка в Європі 

 0.2. Комп’ютери та офісна техніка в Україні 

 0.3. Будівельні матеріали в Європі   

 0.4. Будівельні матеріали в Україні 

 0.5. Спорттовари в Німеччині  



 0.6. Спорттовари в Україні 

 0.7. Обладнання для харчової промисловості в Україні 

 0.8. Обладнання для харчової промисловості в Європі   

 0.9. Вина в Європі 

 10. Вина в Україні 

3. Розробка технологічного планування стенду за завданням викладача 

4.  Оформлення результатів переговорів за завданням викладача 

 а) протокол про наміри; 

 б) попередній контракт; 

 в) довідки про потенційного партнера; 

 г) основний контракт на поставку ресторанного обладнання 

5 Підведення підсумків та аналіз основних параметрів екскурсії на виставку за 

завданням викладача 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 - Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання  для: 

 - комунікації та опитування; 

 - презентація виконаних практичних завдань; 

 -виконання домашніх завдань; 

 -виконання завдань самостійної роботи; 

 - аналітичний звіт;  

 -проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль); 

 

 Форми поточного та підсумкового контролю 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

денна форма  
заочна 

форма  

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії) 9 х 4 бали = 36 балів  

Перевірка виконання практичних завдань 6 х 4 бали = 24 балів   

Презентація та захист дослідницько-аналітичних робіт 2 х 15 балів = 40 балів  

Всього 100 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 

студентських конференціях, круглих столах, за ктивність на 

заняттях 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 
балів Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема 

9 

Тема 

10 

Тема 

11 

Тема 

12 

5 5 5 15 і.з. 5 5 5 20 і.з. 5 5 15 і.з 15 і.з. 100 

Т1, Т2 ... Т12 – порядковий номер теми занять. І.з – оцінка за виконання індивідуального завдання 
 

Для екзамену, який проводиться у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 

51 52 53 54-55 56-57 58 59 60 61 62 63 64 65 66-68 69-

70 

71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 

Правильних 

відповідей, % 

76 77-79 80 81 82 83 84 85 86 87-89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 



Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 

розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунтована 

та алогічною 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі, присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 

алогічне 

Порушено алго-ритм розв’язку 

задачі або присутні помилки 

при розрахунках, від-сутні 

висновки; обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване або в 

окремих аспектах алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку 

задачі  вір-ний, 

однак допущені 

помилки при розра-

хунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументо-

вана; 

алгоритм 

розв’язку 

задачі вір-

ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь 

містить 

послідов-ний 

та 

аргументо-

ваний 

розв’язок; 

розрахунки 

вірні, 

обґрунтован

ий висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 

 

 Рекомендовані джерела інформації 

Основні 

1. Александрова Н. Выставочный менеджмент / Н. Александрова, Е. Сорокина, И. Филоненко. – 

М. : Промэкспо, 2001. – 212 с. 

2. Антонюк Я.М. Організація виставкової діяльності / Антонюк Я.М. Апопій В.В., 

Шиндировський І.М. // Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, практичні та 

семінарські заняття, тести, методична розробка. Львів: Вид-во ЛКА, 2011 – 92 с.  

3. Антонюк Я.М. Організація виставкової діяльності: Навч. посібник / Я.М Антонюк, 

І.М.Шиндировський. - Львів: вид-во ЛКА, 2015. – 328 с. 

4. Добробабенко Е. В. Выставка «под.ключ»: Готовые маркетинговые решения / Е. В. 

Добробабенко, Н. С. Добробабенко. – СПб. : Питер, 2007. – 208 с. 

5. Захаренко Г. П. Выставка : техника и технология успеха / Г. П. Захаренко. – М. : Вершина, 

2006. – 232 с. 

6. Карасев Н. В. Продажи и маркетинг в выставочном бизнесе : как привлекать и удерживать 

участников и посетителей выставочных мероприятий / Н. В. Карасев. – М. : Статус Презенс, 

2010. – 242 с. 

7. Кожемяк М. Э. Анализ и совершенствование выставочной деятельности организации / М. Э. 

Кожемяк. – М. : Лаборатория книги, 2012. – 113 с.  

8. Колесніков Б. П. Виставкова діяльність в умовах європейської економічної інтеграції 

України: монографія / Б. П. Колесніков, О. І. Падашуля; Донец. держ. ун-т упр. , Дніпропетр. 

нац. ун-т. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2008. – 101 с. 

9. Крахмальова Н. А. Управління виставково-ярмарковою діяльністю : монографія 

/Н.А.Крахмальова. - Міністерство освіти і науки України, Київський національний 

університет технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2014. – 211 с. 

http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/104789/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/104789/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/124928/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/66940/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/453/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/453/source:default


10. Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации.- 2-е изд., 

перераб. доп. / Я. Г. Критсотакис. –М.: ИТК «Дашков и К», 2002. - 112 с. 

11. Миллер С. Как использовать торговые выставки с максимальным эффектом / С.Миллер. – 

М.: Довгань, 1998. – 112 с. 

12. Овчарек В. Є. Виставкова діяльність в Україні : історичний аспект : навч. посібник 

/В.Є.Овчарек. - Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет 

технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2014. – 85 с. 

13. Пекар В. О. Основи виставкової діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. 

Пекар; ВНЗ «Ін-т реклами», Вища шк. виставк. менеджм. – К. : Євроіндекс, 2009. – 348 с. 

14. Петелин В. Г. Стендист торгово-промышленной выставки: секреты мастерства / В. Г. 

Петелин. – М.: Издательство «Ось-89», 2000. – 189 с. 

15. Стровский Л. Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие для вузов / 

Л. Е. Стровский, Е. Д. Фролова, Д. Л. Стровский. – М.:Юнити, 2005. – 288 с. 

16. Фомичев В. И. В. Выставочное дело : учебное пособие / В.И.Фомичев. – СПб : СПбГИЭУ, 

2009. – 112 с. 

17. Фридман С. Как показать товар лицом. Выставки и презентации: учебное пособие / 

С.Фридман // NewBusinessLine (Новая линия в бизнесе).– М.: КОНСЭКО, 1994. – 128 с. 

18. Опорний конспект лекцій з дисципліни  та матеріали презентацій по окремих темах 

(електронний варіант). 

Допоміжні 

19. Антонюк Я. М. Розвиток ярмарково-виставкової діяльності як напрям інституціоналізації 

сфери товарного обігу / Я. М. Антонюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : 

економічна. – Львів : Видавництво ЛКА, 2001. – Вип. 1. – С. 197-205. 

20. Антонюк Я.М. Ярмарки та виставки в Україні в перехідний період: стан та проблеми 

розвитку, шляхи вдосконалення організації Збірник наукових праць «Соціально-економічні 

дослідження в перехідний період”, випуск ХУІІІ, Львів-Луцьк: ЛІРД, Волинський ДУ ім. 

Лесі Українки. –2001. - С.155-162 

21. Добробабенко Е. В. Выставка: подготовка стендистов / Е. В. Добробабенко // Управление 

развитием персонала. - 2005. - № 3. 

22. Добробабенко Е. В. Самый обаятельный и привлекательный / Е. В. Добробабенко // Ногтевой 

сервис. - 2006. - № 4. - С. 90-94. 

23. Організація виставкової діяльності : методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, 

практичних та семінарських занять, тести : для студентів напряму підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» / [укладачі : Я. М. 

Антонюк, І.М. Шиндировський] ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 92 с. 

24. Українські ярмарки та виставки : (історія та сьогодення) : бібліографічний покажчик / [укл.: 

Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик]; Міністерство культури і туризму України, Харківська 

державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. – Харків : Фоліо, 2008. – 157 с. 

25. TheGlobalAssociationoftheExhebitionIndustry. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ufi.org/. 

26. Комитет германской экономики по делам торговых выставок и ярмарок (AUMA): 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auma.de/en/Seiten/Default.aspx. 

27. AUMA. Messe Guide Deutschland 2011: Berlin: AUMA, 2010. – 280 s. 

28. AUMA. Messe Trend 2011: Berlin: AUMA, 2011. – 36 s. 

29. П’ятницька Г. Т. Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні: кластерний підхід/ 

Ефективна економіка № 9, 2016 

30. Мот Л. В. Виставково-ярмаркова діяльність підприємства на зарубіжних ринках/ 

Магістерська робота. Тернопільський економічний університет, Тернопіль, 2017 

31. Ткаченко Т.І., Дупляк Т.П. Виставковий бізнес: монографія/ - Київ: Київ. нац. торг-екон. ун-

т, 2016. – 244с. 

 

Інформаційнй ресурси в Інтернеті 

1. http://zakon1.rada.gov.ua 

2. http://www.expo.org.ua 

3.  www.dev. lac.lviv.ua/lib 

4. http://www.ufi.org/. 

  

http://www.ufi.org/
http://www.expo.org.ua/ua/files/table.htm
http://www.dev/
http://www.ufi.org/


Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під 

час консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен 

вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час екзаменів заборонено (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний,  підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 

бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну 

відповідь 0,25 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 

бала 

- доповідь з презентацією за тематикою самостійного 

вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти 

розкриття теми, якості інформації, самостійності та 

креативності матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію 

максимум 10 балів 

- усне опитування, тестування, рішення практичних 

задач 

за кожну правильну 

відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   

за кожну правильну 

відповідь 2 бали 
  



ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, участь у  Всеукраїнських конкурсах 

наукових студентських робіт за спеціальністю, 

виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням 

кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Залік є недеференційованим та виставляється за 

результатами поточного та рубіжного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної 

дисципліни 
Критерії оцінювання 

зазначено у таблиці 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; 

оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку 

наукових публікацій тощо. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою 

контролю досягнення здобувачами оптимального рівня професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є рівною, 

тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 

Оцінювання індивідуального завдання проводиться за умови виконання наступних вимог: 

- попереднє оцінювання завдання викладачем - максимальна оцінка - 50 балів; 

- наявність презентації - максимальна оцінка – 10 балів; 

- захист індивідуального завдання – максимальна оцінка – 40 балів. 
 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до 

Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-

економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

 

  



Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни, правильно 

й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення 

дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на основі набутих з 

даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час 

навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння 

самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в 

питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується дисципліни, яка 

вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою програмою, або студент проявляє 

невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і 

навичок, що викладені в робочій програмі 

дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і 

вирішенні практичних задач підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав  при 

вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті 

при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі 

аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає 

окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, 

при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 

Забезпечує студенту самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В) 

7
4
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає програмі дисципліни, 

робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але 

допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні 

результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає 

характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при виконанні 

індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного 

використання викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та розуміє постанову 

стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є 

визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 

Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D) 

6
0

-6
3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, 

який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами 

пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних (індивідуальних, 

контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 

Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
5

-5
9
 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент 

виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. 

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання (FX) 

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 

Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни (F) 
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