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Назва курсу Менеджмент міжнародних виставкових проектів 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтва 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво,  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Гнатович Осана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри філософії мистецтв 

Контактна інформація 

викладачів 

hnatkovych@bigmir.net 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації, для 

цього слід писати на електронну пошту викладача. 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв формування 

цілісного уявлення про менеджмент міжнародних виставкових 

проектів, основні його компоненти, термінологію, методичні 

рекомендації. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення 

бакалаврського курсу дисциплін, а також  «Інституційна підтримка 

культурних кластерів» та  «Корпоративна культура в соціокультурній 

діяльності» тощо. На дисципліні студент має засвоїти основні поняття 

та відповідну термінологію, зрозуміти зв’язки креативних індустрій з 

соціальним середовищем суспільства; отримати знання про особливості 

специфіки візуально-просторових індустрій у системі художньої 

діяльності людства; сформувати уміння використовувати отримані 

теоретичні знання у для практичного застосування. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» є 

дисципліною вільного вибору зі спеціальності 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності для освітньої програми «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», рівня освіти - магістр, яка викладається в 

обсязі 4 кредити / 120 год. (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою дисципліни «Менеджмент міжнародних виставкових 

проектів» надати студентам знання, вміння та навички, які дозволять 

оволодіти основами менеджерської діяльності, зокрема в галузі 

міжнародного культурного співробітництва у виставковій сфері – 

сфери їх майбутньої творчої та підприємницької діяльності. 

Дисципліна «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» 

передбачає вивчення широкого спектру маркетингових комунікацій 

(повідомлення співробітникам, клієнтам та контрагентам простої, від 

необхідної інформації до ефективної презентації бренду або продукції), 

що здійснюється за допомогою організації різних заходів. Це допоможе 

студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до 

професійної діяльності, виховати високий рівень культури спілкування 

у менеджменті соціокультурної діяльності.  

Результати навчання 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки студентів, за якого вони повинні: 

а) знати 
- застосування засобів, форм і методів виставкової діяльності; 

- проектувальна здатність щодо розробки концепції виставкових 

проектів;  

- визначення інструментів, технологій її створення та просування; 
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- специфіку управління персоналом виставки та виставкові 

комунікації; 

- розробляти актуальні форми міжнародних виставкових проектів;  

- професійну термінологією.  

б) вміти 

- пояснювати, узагальнювати й оцінювати особливості 

виставкової діяльності;  

- здійснювати вивчення міжнародного і вітчизняного 

виставкового ринків та культурних потреб аудиторії; 

- розрізняти, осмислювати та проводити аналіз міжнародних 

виставкових проектів;  

- розробляти менеджмент виставкових проектів, формувати 

творчу команду та здійснювати контроль в ході реалізації 

міжнародних виставкових проектів. 

Тривалість та обсяг 

курсу 

120 год. З них 32 годин аудиторних занять (1 година/тиждень лекція і 

1 год./т. семінар) та 88 голини самостійної роботи.  

Формат курсу Очний 

Тематичний план 

дисципліни 

Тема 1. Вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни. 

Тема 2. Правові та соціокультурні чинники впливу на виставкову 

діяльність. Розгляд класифікації виставкових заходів. 

Тема 3. Історичний огляд розвитку виставкової діяльності в Україні 

та світі. 

Тема 4. Технології, алгоритм підготовки та реалізація міжнародних 

виставкових проектів. 

Тема 5. Інформаційна підтримка та рекламних каналів просування 

виставкових заходів. 

Тема 6. Фінансовий та документальний менеджмент виставкових 

проектів. 

Тема 7. Характерні особливості виставкових комунікацій. 

Управління часом. Спілкування. 

Тема 8. Пошук сучасних форм міжнародної співпраці у галузі 

культури та мистецтва. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

усний 

Критерії оцінювання  Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

Поточний та модульний контроль (50 балів) + усний залік 

(презентація проекту, 50 балів) = РАЗОМ 100 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до заліку Для отримання заліку необхідно представити власний проект 

управління виставкової діяльності. Враховується володіння 

професійною термінологією, креативність та інклюзивність проекту, 

знання необхідних компонентів для створення і визначення кошторису 

події, врахувати юридично-правові норми, охоплення різних 

культурних регіонів і потреб різних соціальних груп. 

Політика курсу 

 

Під час навчання студентам організовуються умови для створення та 

оформлення власних  креативних інтелектуально-мистецьких проектів 

(виставкових проектів, організацію свят тощо). Не допускається 

використання чужої інтелектуальної власності, плагіат відстежується 

викладачем. Допускаються пропуски з поважних причин, виконання 

окремих індивідуальних завдань не за зазначеним планом, зважаючи на 

особливості творчого процесу. 
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література  

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент 

[Навчальний посібник] /  В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. За ред. В.А. Василенка. – 

Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с. 



2. Волкодавова Е. В. Международные выставки как фактор формирования и 

реализации экспортного потенциала промышленного предприятия. - Самара, 2004. 

3. Гусев Е. Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом. - Москва, 2004. 

4. Европейская выставочная индустрия / Новые известия: Мир выставок. – февраль, 

2008. 

5. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту [Навчальний посібник] /  Г.І. 

Кіндрацька. – Львів, КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – 264 с. 

6. Кобилецькі З. Курс менеджменту [Посібник] / Зігмунт Кобилецькі. Перекл. з пол. 

– Львів: Афіша, 2004. – 192 с. 

7. Кравченко В.О. Основи менеджменту [Навчальний посібник] /  В.О. Кравченко. – 

Одеса: ОНЕУ, 2012. – 212 с. 

8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту 

[Навчальний посібник] /  О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Національний 

університет «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2002. – 228 с. 

9. Мехоношина Т.В. Организационно-экономический механизм формирования 

стратегии продвижения товарной продукции: на примере экспозиционных услуг в 

промышленной сфере. - Москва, 2006. 

10. Мотина М. П. Выставочная деятельность и способы формирования 

коммуникативной сети промышленного предприятия. - Орел, 2006. 

11. Організація виставкової діяльності [Навчальний посібник] / Я.М. Антонюк, 

І.М. Шиндировський; Львівська комерційна академія. – Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2015. – 327 c. 

12. Состояние выставочной индустрии Ближнего Востока и Африки / Новые 

известия: Мир выставок . – февраль, 2008. 

13. Ткаченко Т.І. Виставковий бізнес : монографія / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 244 с. ISNB 978-966-629-759-7 

14. Туленков М. В., Чувардинський О. Г., Шайгородський Ю. Ж. Сучасний 

менеджмент (теорії, концепції, моделі): посіб. — К.: Український центр політичного 

менеджменту. — 376 с. 

15. Kijowski A.T. Organizacja życia kulturalnego w społeczeństwie obywatelskim na 

tle gospodarki rynkowej. Czasy kultury 1789-1989 Wyd. Neriton, Warszawa 2015. 

ISBN 978-83-7543-394-4.   

 

 

 

javascript:open_window(%22http://opac.kpi.ua:80/F/CG7LB774G64PUHPUAVLGS3T2RXHGIVGKJ9ISMNNA8EVIYUPIN4-09969?func=service&doc_number=000466515&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.kpi.ua:80/F/CG7LB774G64PUHPUAVLGS3T2RXHGIVGKJ9ISMNNA8EVIYUPIN4-09969?func=service&doc_number=000466515&line_number=0013&service_type=TAG%22);
http://www.czasy.kijowski.pl/
http://www.czasy.kijowski.pl/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/978-83-7543-394-4

