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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни є знайомство з основними теоретичними засадами та 

особливостями менеджменту міжнародних виставкових проектів. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. 

 

 

Основні завдання: 

вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни; аналіз правових, економічних та 

соціокультурних чинників впливу на виставкову діяльність; розгляд типової класифікації 

виставкових заходів; дослідження історичних засад розвитку виставкової діяльності в Україні та 

світі; отримання практично орієнтованого знання про технології, алгоритм підготовки та реалізації 

міжнародних виставкових проектів;  набуття практичних навичок щодо виявлення та здійснення 

інформаційної підтримки та рекламних каналів просування виставкових заходів; розгляд 

фінансового та документального менеджменту виставкових проектів; визначення особливості 

виставкових комунікацій; формування вмінь творчого пошуку сучасних форм міжнародного 

співробітництва в галузі. 

 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення бакалаврського курсу дисциплін, а 

також  «Інституційна підтримка культурних кластерів» та  «Корпоративна культура в 

соціокультурній діяльності» тощо. 

 

 

Вимоги до знань і умінь 

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; 

- 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. 
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня  

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Програма складена на 4 кредити (120 год.). 

Форми контролю – проміжні модульні контролі, іспит. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Менеджмент міжнародних виставкових проектів» 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Шифр та найменування  галузі знань: 

02 Культура і мистецтво 

Код та назва спеціальності: 

028 менеджмент соціокультурної 

діяльності 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

02 Культура і мистецтво 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки 

Курс: __І____________ 

Семестр:__ІІ_______ 

Методи навчання: 

лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, ІР 

(творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, захист 

реферативних робіт, відвідування виставкових проектів тощо. 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 32 16 16 2 88 12 

Кількість 

тижневих годин 

Кількість 

змістових модулів 

(тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

2 2 1 іспит 
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РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ 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. 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни. 

Понятійний апарату дисципліни. Культурний менеджер. Інституція культури, організація 

культури, установа культури, заклад культури. Види та основні функції менеджменту у 

суспільстві. Успіх – у чому його причини. 

Виставковий центр. Організатор виставок та ярмарків. Розпорядник виставок та ярмарків. 

Агент. Учасник виставок та ярмарків. 

 

Тема 2. Правові та соціокультурні чинники впливу на виставкову діяльність. Розгляд 

класифікації виставкових заходів. 

Правові акти та закони про виставкову діяльність. Ефект від проведення виставок за 

напрямком та характером впливу: економічний, соціально-економічний, бюджетний. 

Класифікація виставкових заходів. Характеристика основних функцій виставкової 

діяльності: інформаційна, комунікаційна, комерційна, міжнародна, навчальна, маркетингова, 

макроекономічна, соціальна. 
 

Тема 3. Історичний огляд розвитку виставкової діяльності в Україні та світі. 

Історичні аспекти. Ярмарок. Свято. Ринок.  Етапи розвитку виставкової діяльності. 

Зародження перших ярмарків та привілейованих ринків. Створення та розвиток мережі 

європейських ярмарків. Перехід від ярмарків-продажів до виставок-демонстрацій. Розвиток 

спеціалізованих виставкових заходів. Глобалізація виставкової діяльності. 

Спеціалізація виставкової діяльності. Номенклатура виставкових заходів; експоненти та 

відвідувачі належать до певної цільової групи сегменту ринку; асоціації, які представляють 

відповідний сегмент ринку, ініціюють виставки та стають партнерами організаторів виставок. 

 

Тема 4. Технології, алгоритм підготовки та реалізація міжнародних виставкових 

проектів. 

Взаємозв’язок основних суб’єктів виставкового бізнесу в процесі організації виставкових 

заходів. Підприємства–виробники виставкових послуг: виставкові центри; забудовники 

виставкових стендів; підприємства дизайну стендів; організатори виставок. Підприємства, що 

надають супутні послуги: транспортно-експедиторські підприємства; рекламні та туристичні 

агенції;  страхові компанії; підприємства ресторанного господарства;  підприємства готельного 

господарства;  підприємства торгівлі. 

Як давати собі раду з проблемами. Роль менеджменту в організації. 
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Тема 5. Інформаційна підтримка та рекламних каналів просування виставкових 

заходів. 

Розповсюдження рекламної продукції, продаж зі стендів зразків. Інформаційна підтримка та 

рекламних каналів просування виставкових заходів. Сувенірна продукція та «м’який» маркетинг у 

культурній політиці. 

Маркетингові інструменти комунікативної політики підприємства: реклама, PR, 

стимулювання збуту, особисті продажі, фірмовий стиль 

 

Тема 6. Фінансовий та документальний менеджмент виставкових проектів. 

Документи, необхідні для участі у виставці. Експонент. Фінансовий менеджмент 

виставкових проектів. Ставлення перед собою цілей. Інструменти товарної політики організації-

учасника виставки та глядачі-учасники: споживачі, постачальники, партнери по кооперації, 

посередники, конкуренти.  Франчайзинг. Інжиніринг. СП. Лізинг. Брендинг.  

 

Тема 7.  Характерні особливості виставкових комунікацій.  

Управління часом. Спілкування. Характерні особливості виставкових комунікацій. 

Підсвідомість. Підміна понять. Критерії ефективного управління. 

Загальні умови участі у виставках. Загальні положення. Ціна участі та умови її сплати. 

Відмова від участі. Колективна участь. Відповідальність і ризики. 

 

Тема 8. Пошук сучасних форм міжнародної співпраці у галузі культури та мистецтва. 

 Пошук сучасних форм міжнародної співпраці у галузі культури та мистецтва. Світові 

виставкові центри, статистика. Найбільші виставкові майданчики порст-радянського простору. 

Європейська виставкова індустрія. Стан виставкової індустрії Близького Сходу і Африки. 

Формування і реалізація експортного потенціалу галузі культури та мистецтва за допомогою 

міжнародної виставкової діяльності. Оцінка сьогодення. 

 

 

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

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. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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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.  

 

 

РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл 

аудиторних годин 

в
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
, 

п
р
ак

ти
ч
н

і,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

за
л
ік

и
 п

о
 

м
о
д

у
л
я
х
, 

(к
о
н

тр
о
л

ьн
і 

р
о
б

о
ти

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР 

1.  

Вивчення понятійно-

категоріального апарату 

дисципліни. 

15 4 11 2 1  

2.  

Правові та соціокультурні 

чинники впливу на виставкову 

діяльність. Класифікація  

виставкових заходів. 

15 4 11 2 2  

3.  

Історичний огляд розвитку 

виставкової діяльності в 

Україні та світі. 

15 4 11 2 2  

4.  

Технології, алгоритм 

підготовки та реалізація 

виставкових проектів. 

15 4 11 2 1  

5.  

Інформаційна підтримка та 

рекламних каналів просування 

виставкових заходів. 

15 4 11 2 1  

6.  
Документальний менеджмент 

виставкових проектів. 
15 4 11 2 2  

7.  
Характерні особливості 

виставкових комунікацій.  
15 4 11 2 2  

8.  

Пошук сучасних форм 

міжнародної співпраці у галузі 

культури та мистецтва. 

15 4 11 2 2  

 Екзамен        2 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання      3  

Разом годин 120 32 88 16 16  

 

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
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

7. 1   Календарно-тематичний план лекційних занять 

 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття Кількість годин 

1 2 3 

1.  Вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни. 2 

2.  
Правові та соціокультурні чинники впливу на виставкову діяльність. 

Класифікація  виставкових заходів. 
2 

3.  Історичний огляд розвитку виставкової діяльності в Україні та світі. 2 

4.  Технології, алгоритм підготовки та реалізація виставкових проектів. 2 

5.  
Інформаційна підтримка та рекламних каналів просування 

виставкових заходів. 
2 

6.  Документальний менеджмент виставкових проектів. 2 

7.  Характерні особливості виставкових комунікацій.  2 

8.  
Пошук сучасних форм міжнародної співпраці у галузі культури та 

мистецтва. 
2 

Разом годин 32 

 

 

7. 2   Календарно-тематичний план семінарських (практичних, лабораторних) занять,заліків 

по модулях, контрольних робіт 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 
Кількість годин 

1 2 2 

1.  Понятійний апарату дисципліни. Успіх – у чому його причини. 2 

2.  
Правові та соціокультурні чинники впливу на виставкову діяльність. 

Класифікація виставкових заходів. 
2 

3.  Історія розвитку виставкової діяльності в Україні та світі.  2 

4.  
Технології  підготовки та реалізація міжнародних виставкових 

проектів. Як давати собі раду з проблемами. 
2 

5.  
Інформаційна підтримка та рекламних каналів просування 

виставкових заходів. 
2 

6.  
Фінансовий менеджмент виставкових проектів. Ставлення перед 

собою цілей. 
2 

7.  
Характерні особливості виставкових комунікацій. Управління часом. 

Спілкування. Підсвідомість. 
2 

8.  
Пошук сучасних форм міжнародної співпраці у галузі культури та 

мистецтва. Оцінка сьогодення. 
2 

Разом  практичних(семінарських, лабораторних) занять 16 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 16 
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7.3  Графік  консультацій 

 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

годин 

1. 
Консультація з підготовки до семінарських занять, опрацювання 

рекомендованої літератури 
1 

2. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 1 

3. Консультація з виконання й оформлення індивідуальної роботи 3 

4. Консультація перед іспитом 2 

Разом годин 7 

 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми (денна 

форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання). 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Понятійний апарату дисципліни. Культурний менеджер.  

Інституція культури, організація культури, установа культури, заклад культури.  

Організатор виставок та ярмарків. Розпорядник виставок та ярмарків.  

Виставковий центр. Агент. Учасник виставок та ярмарків.  

Види та основні функції менеджменту у суспільстві.  

Розгляд класифікації виставкових заходів. 

Правові акти та закони про виставкову діяльність.  

Ефект від проведення виставок за напрямком та характером впливу. 

Класифікація виставкових заходів.  

Характеристика основних функцій виставкової діяльності. 

Історичний огляд розвитку виставкової діяльності в Україні та світі. 

Історичні аспекти: ярмарок, свято, ринок.  Етапи розвитку виставкової діяльності. 

Зародження перших ярмарків та привілейованих ринків.  

Створення та розвиток мережі європейських ярмарків.  

Перехід від ярмарків-продажів до виставок-демонстрацій.  

Розвиток спеціалізованих виставкових заходів.  

Глобалізація виставкової діяльності. Роль менеджменту в організації. 

Спеціалізація культурної виставкової діяльності.  

Технології, алгоритм підготовки та реалізація міжнародних виставкових проектів. 

Взаємозв’язок суб’єктів виставкового бізнесу в процесі організації виставкових заходів. 

Підприємства–виробники виставкових послуг та підприємства «супутники». 

Інформаційна підтримка та рекламних каналів просування виставкових заходів. 

«М’який» маркетинг у культурній політиці. 

Маркетингові інструменти комунікативної політики підприємства. 

Фінансовий та документальний менеджмент виставкових проектів. 

Інструменти товарної політики організації-учасника виставки та глядачі-учасники.  

Особливості виставкових комунікацій. Франчайзинг. Інжиніринг. СП. Лізинг. Брендинг.  

Управління часом. Спілкування. Характерні особливості виставкових комунікацій. 

Підсвідомість. Підміна понять. Критерії ефективного управління. 

Загальні умови участі у виставках. Відмова від участі. Відповідальність і ризики. 
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Пошук сучасних форм міжнародної співпраці у галузі культури та мистецтва. 

Світові виставкові центри, статистика. Оцінка сьогодення. 

Формування і реалізація експортного потенціалу галузі культури та мистецтва.  

 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль має на меті оцінити роботу 

студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) та 

відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. 

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань студентів у 

вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Його інструментами є опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, 

дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання 

і включає контроль у формі усного заліку. 

 

 

 

 

9.1Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 

 

 

Поточний та модульний 

контроль 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

Іспит 
Заохочувальні 

бали (затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, 

практичні, 

лабораторні 

заняття 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

50 балів 50 балів 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
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№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
ал

и
 

р
ей

ти
н

гу
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання 

5 

студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань 

4 

студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань 

3 

студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань 

2 

студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 

 

5 

робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

захищена  
3 

робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

методичних рекомендацій 
2 

робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 
0-1 

3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 
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Кожен залік по модулю містить завдання 3-ьох рівнів складності. 

 

Перший рівень (завдання 1-5) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, які містять по п’ять варіантів відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,4 

бала.  (максимально 50,4 = 2,0 бала). 

Другий рівень (завдання 6-9) – відкриті теоретичні питання, які 

передбачають необхідність вказати пропущений термін чи формулювання 

(завдання 6-8 по 0,5 бала) або навести потрібний перелік (завдання 9 – 0,5 

бала)(максимально 30,5 + 1  0,5 = 2,0 бала). 

Третій рівень (завдання 10-11) – описові теоретичні завдання. В цих 

завданнях треба навести базові визначення, що стосуються конкретного 

завдання, коротко викласти суть та/чи проаналізувати теоретичну сторону 

завдання, навести конкретні приклади, порівняння тощо. Оцінювання 

завдань третього рівня проводиться в межах до 0,5 бала за кожне 

завдання(максимально 20,5 = 1,0 бал) 

 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій, з 

поясненнями та висновками і в повному обсязі 

 

5 

робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

захищена  
3 

робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

методичних рекомендацій 
2 

робота не здана 0 

5. Екзамен 50 

Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх 

студентів.  

Екзаменаційний білет містить 18 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, перші п’ять з яких містять по п’ять варіантів 

відповідей, з яких одна є правильною. За кожне правильно виконане 

завдання студент одержує 1,0 бал. Наступні п’ять питань мають по кілька 

правильних відповідей. За кожне правильно виконане завдання студент 

отримує 2,0 бали  (максимально 51,0 + 5  2,0 = 15,0 балів). 

Другий рівень (завдання 11-16) – відкриті теоретичні питання, які 

передбачають необхідність вказати пропущений термін чи формулювання 

(завдання 11-14 по 2,0 бали) або навести потрібний перелік (завдання 15-16 

по 3,5 бали)(максимально 42,0 + 2  3,5 = 15,0 балів). 

Третій рівень (завдання 17-18) – описові теоретичні завдання. В цих 

завданнях треба навести базові визначення, що стосуються конкретного 

завдання, коротко викласти суть та/чи проаналізувати теоретичну сторону 

завдання, навести конкретні приклади, порівняння тощо. Оцінювання 

завдань третього рівня проводиться за десятибальною системою 

(максимально 210,0 = 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 
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Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок, 

диференційованих залікових оцінок, захистів звітів практики, захистів курсових робіт тощо. 

 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни  включає: 

державні стандарти освіти; 

навчальні та робочі навчальні плани; 

програма навчальної дисципліни; 

робоча програма; 

опорні конспекти лекцій; 

методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи; 

тестові завдання для поточної перевірки знань під час семінарських та практичних занять; 

індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ); 

завдання для проведення модульного контролю; 

завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 

законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

          підручники і навчальні посібники.  
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Для вирішення проблемних питань лекцій практикується робота в малих групах, 

дискусії, аналіз, мозкові атаки, створення презентацій ІНДЗ, відвідування відповідних за 

профілем установ, тематичних відкритих лекцій, кураторських екскурсій. 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації:  

- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

презентація, навчальні фільми, віртуальні музеї), семінари, пояснення, розповідь.  

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

2) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:  

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 

аналогій тощо).  

- Лекції із застосуванням ілюстрацій;  

- Складання конспекту з теми модуля за заданим, або самостійно складеним 

планом;  

- Підготовка доповідей з теми модуля;  

- Розробка тестових завдань з теми модуля;  

- Добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу;  

- Написання реферату з теми модуля.  

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

- http://www.rada.gov.ua/ 

- www.nau.kiev.ua/ 

- http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/Kravchenko%20V.A..pdf 

- https://www.empik.com/organizacja-zycia-kulturalnego-

w-spoleczenstwie-obywatelskim-na-tle-gospodarki-

rynkowej-kijowski-andrzej-tadeusz,p1125346901,ksiazka-

p 

- http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/ 

- https://pidruchniki.com/1784110940971/ekonomika/mene

dzhment_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti 

- https://pidruchniki.com/1584072027498/ekonomika/ukray

ina_i_svitove_gospodarstvo 

- https://pidruchniki.com/1584072024211/menedzhment/mi

zhnarodniy_menedzhment  

- https://pidruchniki.com/.../peredmova_organizatsiy

a_vistavkovoyi_diyalnosti 

- https://stud.com.ua/.../klasifikatsiya_vistavkovo_ya

rmarkovih_zahodiv 

- https://pidruchniki.com/.../glosariy_organizatsiya_

vistavkovoyi_diyalnosti_  

- https://pidruchniki.com/.../teoretichni_osnovi_vista

Програма навчальної дисципліни  

- Робоча програма  навчальної дисципліни  

- Інтегрований навчально-атестаційний 

комплекс (підручник, автоматизована 

навчально-атестаційна система на 

Інтернет-порталі) 

- Методичні рекомендації з вивчення тем  

- Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

- Практикум для проведення практичних та 

лабораторних занять 

- Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи студента (СРС) 

- Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

- Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи 

- Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/Kravchenko%20V.A..pdf
https://www.empik.com/organizacja-zycia-kulturalnego-w-spoleczenstwie-obywatelskim-na-tle-gospodarki-rynkowej-kijowski-andrzej-tadeusz,p1125346901,ksiazka-p
https://www.empik.com/organizacja-zycia-kulturalnego-w-spoleczenstwie-obywatelskim-na-tle-gospodarki-rynkowej-kijowski-andrzej-tadeusz,p1125346901,ksiazka-p
https://www.empik.com/organizacja-zycia-kulturalnego-w-spoleczenstwie-obywatelskim-na-tle-gospodarki-rynkowej-kijowski-andrzej-tadeusz,p1125346901,ksiazka-p
https://www.empik.com/organizacja-zycia-kulturalnego-w-spoleczenstwie-obywatelskim-na-tle-gospodarki-rynkowej-kijowski-andrzej-tadeusz,p1125346901,ksiazka-p
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/
https://pidruchniki.com/1784110940971/ekonomika/menedzhment_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti
https://pidruchniki.com/1784110940971/ekonomika/menedzhment_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti
https://pidruchniki.com/1584072027498/ekonomika/ukrayina_i_svitove_gospodarstvo
https://pidruchniki.com/1584072027498/ekonomika/ukrayina_i_svitove_gospodarstvo
https://pidruchniki.com/1584072024211/menedzhment/mizhnarodniy_menedzhment
https://pidruchniki.com/1584072024211/menedzhment/mizhnarodniy_menedzhment
https://pidruchniki.com/.../peredmova_organizatsiya_vistavkovoyi_diyalnosti
https://pidruchniki.com/.../peredmova_organizatsiya_vistavkovoyi_diyalnosti
https://stud.com.ua/.../klasifikatsiya_vistavkovo_yarmarkovih_zahodiv
https://stud.com.ua/.../klasifikatsiya_vistavkovo_yarmarkovih_zahodiv
https://pidruchniki.com/.../glosariy_organizatsiya_vistavkovoyi_diyalnosti_
https://pidruchniki.com/.../glosariy_organizatsiya_vistavkovoyi_diyalnosti_
https://pidruchniki.com/.../teoretichni_osnovi_vistavkovoyi_diyalnosti
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vkovoyi_diyalnosti 

- https://stud.com.ua/.../vistavkovo_yarmarkova_diy

alnist_forma_marketingovih_komunikatsiy  

- https://pidruchniki.com/.../organizatsiya_dokument

uvannya_vistavkovoyi_diyalnosti 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

№

 з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

https://pidruchniki.com/.../teoretichni_osnovi_vistavkovoyi_diyalnosti
https://stud.com.ua/.../vistavkovo_yarmarkova_diyalnist_forma_marketingovih_komunikatsiy
https://stud.com.ua/.../vistavkovo_yarmarkova_diyalnist_forma_marketingovih_komunikatsiy
https://pidruchniki.com/.../organizatsiya_dokumentuvannya_vistavkovoyi_diyalnosti
https://pidruchniki.com/.../organizatsiya_dokumentuvannya_vistavkovoyi_diyalnosti

