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Л. Сергеєва 

ЛОГІСТИКА ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ 

Одним із механізмів реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 роки визначено модернізацію системи управління 

освітою, яка передбачає здійснення управління на засадах інноваційних 

стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних 

систем освітніх проектів та моніторингу; розвиток моделі державно-

громадського управління, посилення ролі та взаємодії усіх суб’єктів освітньої 

політики, у якій особистість, суспільство і держава стають рівноправними 

суб’єктами і партнерами. 

Підвищення вимог до випускників, посилення конкуренції на ринку 

освітніх послуг, поява нових технологій і засобів освітньої діяльності, зміни в 

ресурсному забезпеченні зумовлюють необхідність постійного 

вдосконалення освітньої діяльності та розвитку освітньої системи з метою 

адаптації до мінливого зовнішнього середовища. 

Виставкова діяльність у сучасних умовах реалізує функції генератора 

та ключової ланки процесів обміну в регіонах і містах. Це забезпечується 

спільним проявом специфічних особливостей виставкової діяльності, 

зокрема, її можливостями інформування про стан і тенденції розвитку ринку, 

рівень конкуренції, особливості застосування конкурентних, інноваційних, 

логістичних і цінових стратегій; створенням можливостей для 

безпосереднього діалогу між виробниками та споживачами; проведенням 

професійних конференцій та дискусій у межах виставок, встановленням 

перспективних ділових контактів і у підсумку — значним 

мультиплікативним ефектом виставкової діяльності та створенням 

позитивного іміджу регіону. Названі чинники формують ефективні 

конкурентні переваги виставкової діяльності, поряд з іншими 

маркетинговими інструментами, для різних учасників ринку [2]. 
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Виставка — це публічна демонстрація досягнень тих чи інших галузей, 

основною метою якої є обмін ідеями, теоріями, знаннями водночас із 

проведенням комерційної роботи, що інтегрує комплекс комунікаційних 

каналів взаємодії і потоків інформації між суб’єктами комунікацій, 

організаторами та відвідувачами. 

Виставкова діяльність нині — бізнес, що бурхливо розвивається не 

тільки у світі, а й в Україні. Це стосується і сфери професійної освіти і 

навчання. Щороку в Україні відбуваються десятки таких заходів. 

Такі заходи тісно пов’язані не тільки з маркетингом, оскільки є одним 

із потужних каналів просування освітньої продукції, а й з логістикою, яка не 

тільки ефективно організує процеси підготовки до проведення виставкових 

заходів, доставки та розміщення необхідних експонатів, експозицій, 

різноманітних матеріалів, конструкцій, устаткування тощо, а й бере на себе 

функцію ефективного управління потоками відвідувачів як головного потоку 

в логістичному забезпеченні виставкових заходів у професійній освіті і 

навчанні їх аналізу та опрацювання з метою приваблення найбільш 

«конструктивної» частини — потенційних бізнес-партнерів, покупців-

клієнтів тощо.  

Цей матеріал має на меті розкрити важливість і сутність логістичного 

чинника в підвищенні ефективності виставкової діяльності на ринку освітніх 

послуг з метою забезпечення конкурентних переваг професійного 

навчального закладу.  

Виставкова діяльність має довгу історію: традиції проведення 

виставок-ярмарків сягають корінням у давнину. Однак нині їх потенціал 

використовується недостатньо. Основна проблема сучасного вітчизняного 

виставкового освітнього ринку полягає у спотвореному розумінні змісту 

виставкового продукту: для більшості учасників виставкової діяльності його 

основою є не задоволення потреби в освітній комунікації, а вартість 

виставкової площі. Саме це не дає змоги організаторам виставок повною 

мірою задовольнити потреби своїх експонентів.  
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Можна стверджувати, що проблема застосування логістичного підходу, 

зокрема, управління ланцюжками у виставковій діяльності, поки що є 

недооціненою не тільки у наукових публікаціях, а й у самих професійних 

навчальних закладах. В умовах інформаційно-освітнього середовища 

завдання і науковців, і освітян, і роботодавців полягає у формуванні та 

поширенні нових знань для досягнення цілей діяльності суб’єктів освітньої 

діяльності, підвищення рівня сервісу на ринку освітніх послуг у контексті 

сталого розвитку. 

Нині в Україні щороку проводяться десятки міжнародних освітніх 

ярмарок, виставок, бірж, у межах яких організовуються семінари, прес-

конференції, презентації та інші заходи, що надають великі можливості 

представити свій навчальний заклад, знайти нових партнерів, потенційних 

абітурієнтів, поширити інформацію завдяки широкому колу відвідувачів та 

журналістів, обмінятися досвідом роботи. 

Навчальні заклади, лідери професійної освіти, усе активніше 

починають використовувати такий інструмент управління, як івент-

менеджмент («event-менеджмент»), що має два основних аспекти: 

1) використання спеціальних заходів для досягнення різних корпоративних і 

суспільних цілей; 2) методи і прийоми управління унікальними подіями, які 

розглядаються як окремі проекти. 

Під поняттям «event» у загальному розумінні слова мають на увазі 

будь-які зібрання людей з певною метою [1]. Термін «event» запозичений з 

англійської мови і вживається українськими фахівцями в незмінному вигляді 

або у вигляді транслітерації «івент» чи «івентивний». В українській мові 

йому найбільше відповідають два поняття: подія і захід. Тлумачний словник 

української мови визначає подію як «те, що порушує усталений, звичний 

перебіг життя; що-небудь важливе, видатне», а захід — як «сукупність дій 

або засобів для досягнення, здійснення чого-небудь» [4]. Таким чином, у 

дефініції «подія» акцент робиться на неординарність явища, а в терміні 

«захід» – на його усвідомлену підготовку. 
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Українські фахівці, зайняті в event-індустрії, використовують поняття 

«івентивний маркетинг» – «event marketing», позначаючи ним досягнення 

маркетингових цілей фірми шляхом організації та проведення заходів. 

Івентивний маркетинг розглядається як один з нових інструментів створення 

і підтримки іміджу компанії або її продукції. 

Вітчизняні професійні навчальні заклади мають значні можливості для 

участі та ознайомлення з інноватикою у сфері професійної освіти і навчання 

на міжнародних і всеукраїнських освітянських виставках.  

В Україні щороку проводяться такі заходи, серед яких, як приклад:  

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти». На виставці 

представлено найбільшу кількість навчальних закладів різних рівнів та 

напрямів, а також наукових установ і підприємств, що презентують технічне 

обладнання та програми для впровадження в освітню практику, серед них – 

понад 750 навчальних закладів з різних регіонів України, а також заклади та 

агенції з Великої Британії, Канади, Молдови, Латвійської Республіки, 

Литовської Республіки, Польської Республіки, Словацької Республіки, США, 

Чеської Республіки, Французької Республіки, Швейцарської Конфедерації, 

Естонської Республіки. 

Щорічна Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра» та 

виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном». 

Організаторами спеціалізованої виставки є Міністерство освіти і науки 

України, Національна академія педагогічних наук України, Товариство 

«Знання» України. Виставка проходить за підтримки Посольства Франції в 

Україні, Посольства Канади в Україні, Торгового відділу Посольства Австрії 

в Україні, агенції Campus France, DAAD, British Council, Ґете-Інституту в 

Україні. 

Виставка «Освіта та кар’єра» – перша освітянська виставка, що з 2008 

року має статус міжнародної, згідно з дорученням Кабінету Міністрів 

України. 
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Програмою цьогорічної виставки було передбачено проведення 

семінарів та «круглих столів» з проблем міжнародного співробітництва в 

галузі освіти та впровадження сучасних технологій, презентації вітчизняних і 

закордонних навчальних закладів, молодіжних програм, програм обміну 

студентами та учнями, вивчення досвіду співпраці з європейськими країнами 

у галузі освіти та працевлаштування молоді. 

Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародна 

виставка закордонних навчальних закладів «World Edu». Організатор форуму 

— компанія «Виставковий світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і 

науки України, Національної академії педагогічних наук України. 

Розпорядженням Кабінету  Міністрів України № 780-р від 22.07.2015 р. 

виставці офіційно надано статус міжнародної, її внесено до переліку 

виставок, що проводяться в Україні. 

Це ефективний майданчик для популяризації інноваційних освітніх 

методик та інформаційних технологій, для діалогу між представниками 

державного сектора, компаній-виробників для розвитку міжнародної 

співпраці з проведення спільних наукових і науково-технічних досліджень, 

конференцій і семінарів, для академічного обміну школярами, студентами, 

аспірантами, викладачами. 

Щорічний ярмарок «Освіта у США» та Міжнародна виставка «Осінній 

салон "Вища освіта"» (м. Львів). У цій освітній виставці беруть участь понад 

двадцять вищих навчальних закладів з України, Польщі, Іспанії та інших 

країн. 

Участь у виставково-ярмаркових заходах надає можливість 

експонентам збільшити обсяги реалізації освітніх послуг за рахунок 

залучення нових абітурієнтів та виходу на нові ринки освітніх послуг. 

Поєднання маркетингу і логістики не є випадковим. З одного боку, 

«споживач» є кінцевою ланкою в логістичному ланцюгу постачань. І саме на 

його задоволення повинна бути спрямована логістична діяльність будь-якого 

підприємства. З іншого боку, логістичні процеси є частиною маркетингової 
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діяльності, яка пов’язана із закупівлями матеріалів і збутом готової продукції 

[5]. Часто саме логістика залишається слабкою ланкою в системі 

обслуговування споживача освітніх послуг – вступників, учнів, батьків, 

роботодавців, регіональної громади. 

Вирішивши брати участь у виставці, слід подбати про надання 

інформації про професійний навчальний заклад (ПНЗ), що супроводжуватиме 

увесь період проведення виставки та про підготовку стендистів. 

Для роботи на виставці обирають комунікабельних педагогічних 

працівників, які вміють працювати з людьми та забезпечують стендистів 

друкованою продукцією. 

Рекламування розпочинається задовго до виставкової роботи – 

навчальний заклад має заздалегідь надати інформацію про його участь у 

виставці чи ярмарку. Можливі шляхи – реєстрація в офіційному каталозі 

виставки, публікація в галузевих періодичних виданнях, бізнес-виданнях, 

радіореклама. Інколи використовують пряме поштове звернення до цільової 

аудиторії через надсилання запрошень на виставку. 

У період підготовки до виставки заздалегідь виготовляють 

комунікативні матеріали, призначені для підтримки рекламних заходів під 

час роботи виставки. Велике значення в таких матеріалах має друкована 

продукція: листівки, буклети, проспекти, плакати тощо. Нерідко цьому 

питанню приділяють недостатньо уваги, економлячи кошти та інші ресурси, 

що є неправильним. 

Листівка – малоформатне недороге видання без згинів (фальцювання). 

У вигляді листівок виконуються інформаційні та рекламні аркуші, прайс-

аркуші. Через низьку вартість листівка є найпоширенішим видом друкованої 

реклами на виставках. Готують інформаційні аркуші на кожний вид 

продукції або групу схожих видів продукції. Варто мати у наборі листівки 

про навчальний заклад, його історію, місію, традиції, його діяльність, цілі й 

принципи освітньої діяльності. 
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Буклет – ілюстроване, сфальцьоване, але не зброшуроване видання, що  

інформує про основні види освітньої діяльності.  

Проспект – багатосторінкове, більш дороге ілюстроване зброшуроване 

видання, яке присвячується діяльності навчального закладу, розповідає про 

основні види освітніх послуг.  

Каталог – різновид проспекту, який містить перелік усіх видів освітніх 

послуг з докладним описом і, як правило, фотографіями.  

Плакати – несфальцьоване видання великого формату. Професійні 

навчальні заклади готують аудіовізуальні рекламні матеріали – відеофільми 

— і демонструють їх під час усієї виставкової діяльності. 

Організатори виставки пропонують проведення й інших видів 

діяльності: демонстрацію відеофільмів, рекламних роликів, прес-

конференції, «круглі столи», семінари, майстер-класи (див. табл.). 

Таблиця 

Частина плану заходів до Дня студента, 

виставок «Освіта та кар’єра – День студента 2015» та 

«Освіта за кордоном» 12–14 листопада 2015 року, Український дім 

13.30–14.15 «Круглий стіл» Дніпропетровського монтажного технікуму на тему «Творча 
складова підготовки конкурентоспроможних молодших спеціалістів».  
Модератор – заступник директора з НР Бєляєва Олена Олексіївна. 
Доповідачі: Ватагіна Вероніка Василівна, директор ДМТ; Ганжа Олександра 

Георгіївна, голова циклової комісії; Горб Владислав, заступник голови 
студентського ПК 

15.00–15.45 «Круглий стіл» Торговельно-економічного коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету на тему «Інформаційні технології у 
навчально-виховному процесі ТЕК КНТЕУ». 
Доповідачі: Сухова Галина Леонідівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи, старший викладач ТЕК КНТЕУ; Десятко Альона Миколаївна, 
голова циклової комісії інформаційних систем і технологій, старший викладач 
ТЕК КНТЕУ; Заворуєва Олена Сергіївна, аспірант Національного економічного 
університету ім. Вадима Гетьмана; студентка 3 курсу групи ОД-31 Коломієць 
Євгенія 

15.45–16.30 «Круглий стіл» Промислово-економічного коледжу Національного авіаційного 
університету на тему «Формування соціальних компетентностей студентів шляхом 
впровадження інноваційних проектних технологій». Доповідачі: Родіонова Олена 
Володимирівна, заступник директора з навчальної роботи Промислово-
економічного коледжу НАУ; Сахно Алла Кузьмівна, викладач; Білановський 
Олексій Миколайович, викладач; Строкач Вероніка Василівна, викладач; Трегубова 
Галина Миколаївна, викладач 
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Проведення «круглого столу» сьогодні є звичайним явищем у системі 

управління будь-якою організацією. Його проводять з метою пошуку 

найраціональніших шляхів розв’язання проблем, для експертизи схвалених 

рішень, програм розвитку організації тощо. 

«Круглі столи» – це демократичний варіант проведення інтенсивних 

дискусій. Вони організовуються для винесення колегіальних ухвал з низки 

проблем. Методика «круглого столу» може бути різною, але його організація 

потребує спеціальної підготовки. Особливо уважно слід поставитися до 

зацікавлених учасників. Вони спочатку висловлюються в певній 

послідовності, а потім переходять до вільної дискусії. Зазвичай ціллю такого 

«круглого столу» є виявлення спектра думок з поставленої проблеми; з 

різних точок зору обговорити суперечливі моменти, пов’язані з проблемою, 

винесеною на обговорення. Неприпустимо, щоб виступали тільки модератор 

і доповідачі. 

Дискусійний етап складається з виступу модератора, в якому дається 

визначення проблем і понятійного апарату (тезаурусу), визначається 

регламент, правила спільної технології проведення наради (засідання, 

заняття) у формі «круглого столу» і здійснюється інформування всіх 

учасників про спільні правила комунікації. До спільних правил комунікації 

належать такі рекомендації: уникай спільних фраз; орієнтуйся на мету 

(завдання); умій слухати; будь активним під час бесіди; стисло висловлюй 

думку; здійснюй конструктивну критику; не дозволяй собі образливих 

зауважень на адресу співрозмовника [3]. 

Важливим аспектом роботи з відвідувачами стенда є сувенірна 

рекламна продукція. Перебування на виставці запам’ятовується, якщо 

відвідувачі отримають у подарунок рекламні матеріали про навчальний 

заклад у зручному для подальшого використання вигляді: поліетиленові 

пакети, календарі, сумки, майки тощо з логотипом навчального закладу. 

Сувенірна реклама дорога, а тому наявність сувенірів з фірмовим знаком є 

ознакою поважності ПНЗ. 
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Сьогодні сувенірна реклама дуже різноманітна: календарі, блокноти, 

папки, ручки, пакети, запальнички, сумки, майки, бейсболки тощо – меж 

фантазії не існує. Рекламний сувенір повинен бути гарним і потрібним у 

повсякденному житті, наприклад, ручка, настільний годинник, кишеньковий 

календар тощо. 

Унікальною конкурентною перевагою виставкової діяльності є її 

діалогова роль – прямий діалог експонентів та відвідувачів, особливо такі 

його характеристики, як масовість, можливість для потенційних вступників 

до навчального закладу отримувати відповіді на ті запитання, які їх 

цікавлять, вивчати ринок освітніх послуг. 

Учасники виставково-ярмаркових заходів мають демонструвати не 

тільки специфічні професійні знання тієї сфери діяльності, в якій вони 

працюють, а й високі організаторські здібності, володіння сучасними 

методами менеджменту, маркетингу, логістики. Саме методи логістики 

допомагають системно розглядати та оптимізовувати потокові процеси 

виставкової компанії. Тобто логістика – це своєрідний «конвейєр», що 

охоплює всю виставкову кампанію та пов’язаних з нею партнерів. Основні 

труднощі щодо функціонування «конвейєра» полягають у тому, щоб на 

межах різних взаємопов’язаних процесів було якомога менше помилок 

(збоїв), неконтрольованих дій. Однак відомо, що кожна виставка, як правило, 

є доволі короткотерміновим заходом, що вимагає тривалої, ретельно 

спланованої підготовки. Якщо на будь-якому етапі підготовки та проведення 

експозиції припуститися помилки, то експоненти можуть відмовитися від 

участі у виставці та надовго зберегти негативне до неї ставлення. Об’єктами 

логістичного супроводу та оптимізації у виставковій діяльності є, звісно, 

потоки:  

 матеріальні (експонати, устаткування, транспортні засоби); 

 людські (насамперед, відвідувачі, а також експоненти (стендисти), 

монтажники); 

 інформаційні (паперова та віртуальна документація, вказівники); 
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 фінансові (готівкові та безготівкові розрахунки). 

Предмет логістики виставково-ярмаркової діяльності – оптимізація 

головного та допоміжних (тих, що обслуговують) потоків. При цьому якщо 

методи оптимізації потоків експонатів, устаткування та транспортних засобів 

у теорії і практиці виставкової діяльності більш-менш відомі, то методи 

оптимізації потоків відвідувачів та інформації відрізняються своєю суттєвою 

специфікою. 

Проте ресурси (матеріальні й людські), інвестовані  у логістичне 

забезпечення виставкової діяльності у сфері професійної освіти і навчання, 

дають різноманітну користь. 
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