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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

02 культура і 

мистецтво 

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –   

2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

18 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

 залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Організація конгресного і ділового туризму – дисципліна, яка разом з іншими 

дисциплінами відноситься до числа вибіркових; другий рівень, ступінь вищої 

освіти «магістр» (1 курс, 2 семестр), забезпечує підготовку фахівців для 

соціокультурної сфери. 

Мета дисципліни –полягає у формуванні спеціальних професійних знань у 

студентів з теоретичних засад конгресового і ділового туризму, особливостей 

організації ділових заходів, функціонування інфраструктури бізнес-туризму та 

організації обслуговування ділових туристів готельними, туристичними та 

іншими пропозиціями сфери послуг та умінь, що забезпечать 

конкурентоспроможність готельних, туристичних, екскурсійних закладів, які 

спеціалізуються на діловому туризмі. 

Завдання: 

· вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни; 

· розгляд специфіки конгресного і ділового туризму, його взаємозв’язку з 

іншими видами туристичної діяльності; 

· аналіз нормативно-правових основ функціонування та розвитку 

конгресного і ділового туризму; 

· дослідження передумов та етапів поширення бізнес-туризму в 

макрорегіонах світу, передового досвіду вітчизняної та зарубіжної практики в 

галузі планування і організації конгресного та ділового туризму; 

· отримання практично орієнтованого знання про сегменти ринку 

конгресного і ділового туризму в Україні та світі, його сучасні тенденції, ресурсне 

забезпечення, роль і місце в соціально-економічному розвитку країни; 

· оволодіння галузевими технологіями, формами і методами практичної 

організації конгресного і ділового туризму; 

· формування вмінь самостійного, творчого використання теоретичних знань 

в практичній діяльності фахівця з конгресного і ділового туризму. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

-як організувати :загальні конгресові заходи; наукові ділові заходи; 

комерційні ділові заходи: виставки, ярмарки; професійні ділові заходи; 

суспільні ділові заходи; особливості обслуговування ділового сегменту 

споживачів готельними і туристськими підприємствами; конференц-зали і 

бізнес-центри; сучасні інформаційні ресурси для ділового туризму; 

конференц-пакети; кадри в діловому туризмі; світовий досвід розвитку 

ділового туризму; 

- економічні, соціокультурні засади ділового і конгресного туризму; 

- потенціал та перспективи конгресового та ділового туризму як складової 

економічного розвитку та позитивного іміджу країни; 

·- комплексний характер потенціалу регіонів та його подальше використання 

у сфері конгресового і ділового туризму; 

вміти: ............ 

- визначати потенціал та перспективи конгресового та ділового туризму як 

складової економічного  розвитку та позитивного іміджу країни; 

-практично використати послуги туристичної індустріїі для учасників 

ділового туризму; 

- самостійно оволодівати новими знаннями і навиками в галузі організації 

конгресного і ділового туризму. 

- розробити і впровадити різноманітні туристичні продукти і послуги в 

конгресового і ділового туризму; 

 визначати сутність ділового туризму, створювати функціонально-

просторову модель бізнес-послуг, організовувати надання бізнес-послуг в готелях 

, встановлювати, підтримувати і розвивати плідні ділові стосунки з іншими 

організаціями проектувати процес обслуговування гостей на основі розробки 

технологічних процесів надання послуг гостинності 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ... Конгресовий і діловий туризм 

Тема 1. Характеристика, суть і значення ділового туризму.  

Тема 2. Загальна характеристика і особливості наукових заходів в діловому 

туризмі 

Тема 3. Загальна характеристика, особливості організації і проведення 

комерційних ділових заходів.  

Тема 4. Професійні ділові заходи. Інсентив-туризм 

Тема 5. Особливості обслуговування ділового сегменту споживачів 

готельними і туристськими підприємствами.  

Тема 6. Конференц-зали і бізнесцентри: характеристики, вимоги, обладнання.  

Тема 7. Професійні ділові заходи. Інсентив-туризм.  

Тема 8. Світовий досвід організації і просування ділового туризму.  

     

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Конгресовий і діловий туризм 

Тема 1. 

Характеристика, 

суть і значення 

ділового туризму 

4 2 2          

Тема 2. Загальна 

характеристика і 

особливості 

наукових заходів 

в діловому 

туризмі 

 

4 2 2          

Тема 3. Загальна 

характеристика, 

особливості 

організації і 

проведення 

комерційних 

ділових заходів 

4 2 2          

Тема 4. 

Професійні ділові 

заходи. Інсентив-

4 2 2          
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туризм 

Тема 5. 

Особливості 

обслуговування 

ділового сегменту 

споживачів 

готельними і 

туристськими 

підприємствами 

4            

Тема 6. 

Конференц-зали і 

бізнесцентри: 

характеристики, 

вимоги, 

обладнання 

4 2 2          

Тема 7 

Професійні ділові 

заходи. Інсентив-

туризм 

4 2 2          

Тема 8. Світовий 

досвід організації 

і просування 

ділового туризму 

4 2 -2 -  -   - - -  

Усього годин 32 16 16          

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Характеристика, суть і значення ділового туризму 2 

2 . Модель ситуації: приймаємо у Львові представників 

компанії «Віннер» 

 

2 

...3 . Загальна характеристика, особливості організації і 

проведення комерційних ділових заходів 

2 

4  Професійні ділові заходи. Інсентив-туризм 2 

5 Модель ситуації: приймаємо у Львові Юрія 

Андруховича 

2 

6 Конференц-зали і бізнесцентри: характеристики, вимоги, 

обладнання 

2 

7 Модель ситуації: приймаємо у Львові Ліну Костенко 2 

8 Світовий досвід організації і просування ділового 

туризму 

2 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

1.Зміст поняття «Наукова конференція», «Міжнародна 

наукова конференція» 

2.Види і типи наукових ділових заходів.  

3.Особливості організації і проведення конгресових 

заходів. 

4.Організація наукової конференції з «Менеджменту 

СКД» на тему: «Семіосфера культури» 

5.Підготувати  теми: консюмеризм у сучасному 

світі;історія проведення ярмарку в Україні;арт-ринок 

України;складова арт-індустрій у економіці 

6. Написання есе з власного туристичного досвіду 

 

 Разом  18 

 

 

 

 

10. Методи навчання 

Дедуктивний, аналітичний, порівняльний, комунікативний 

 

11. Методи контролю 

   

Поточне тестування, 1 модульний контроль   

модуль 1  

100 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
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Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 

81-89 
добре  

71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  

дисциплін. 

 

 

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Робоча навчальна програма  

2. Основна наукова література. 

3. Допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники,  роздатковий матеріал, 

автентичні тематичні публікації у спеціалізованих періодичних виданнях, 

роздруковані матеріали з Інтернету, навчальні аудіо-/ відеоматеріали). 

4. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни (стандартні аудиторні 

аудіовізуальні технічні засоби навчання: магнітофони, телевізори, 

відеомагнітофони, екрани тощо). 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  100 

10 10 10 10 10 10 20 20  

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  

Вченими  радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Баранник Д.Х. Усний монолог. – Дніпропетровськ, 1969. 
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2. Кузик С.П. Географія туризму. Навч. пос. К. «Знання», 2011. 

3.Корніяка О. Мистецтво ґречності. – К., 1995. 

4.Петранівський В., Рутинський М. Туристичне краєзнавство. Навч. посіб. К., 

«Знання», 2006. 

5.Сокол Т. Основи туризмознавства. Навч. посіб. К., 1999. 

Допоміжна: 

Твори Ю.Андруховича 

Твори Ліни Костенко 


