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ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА 

 

Виставкові заходи не можна недооцінювати як важливі інструменти 

організації та управління виставковою діяльністю та маркетингу, які змогли 

досягти величезного цільового ринку за один раз. Протягом років організовані 

виставкові заходи забезпечили рівноправні ігрові умови, в яких підприємства 

малого, середнього бізнесу і підприємства лідери галузей мають можливості 

зібратися разом, щоб визначити ефективність та результативність участі у 

виставкових заходах. 

Метою дослідження є визначення та узагальнення принципів аналізу 

виставкової діяльності саме підприємств-експонентів ‒ активних учасників 

виставкових заходів. 

Об’єктом дослідження є принципи аналізу виставкової діяльності 

підприємств-експонентів. 

Вивчення проблем перегляду стратегій інноваційного розвитку 

підприємств та аналізу їх виставкової діяльності знаходить своє відображення у 

працях зарубіжних та українських вчених: Ансоффа І. А., М. Портера, Томпсона 

А. А. та Стрікленда А. Дж., М. Фрідмана та Б. С. Міллера, Я.Г. Крітсотакіса, А.Б. 

Крутіка, Л.Д. Фролова, А.С. Савощенка, В.І. Фарберова, І.М. Грищенка [2, с. 113-

119], А.О. Касич [3, с. 66-69], Л.В. Лукашової, В.О. Пекаря та ін.  

Варто зауважити що,  важливою умовою в процесі організації виставкової 

діяльності та управління інноваційним розвитком підприємства-експонента є 
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дотримання принципів оцінювання виставкової діяльності підприємства-

експонента  

В ході проведеного дослідження було виокремлено три групи принципі 

аналізу виставкової діяльності підприємств-експонентів, а саме: 

І Принципи системи;  

ІІ. Принципи розвитку  

ІІІ. Принципи управління (рис. 1). 

Основними характеристиками першої групи є: по-перше, спроможність до 

змін структури і механізму функціонування підприємства-експонента (ПЕ) 

відповідно до участі у виставковій діяльності (ВД) під впливом зовнішнього 

середовища; по-друге, зміна параметрів елементів системи управління ВД ПЕ під 

впливом зовнішнього оточення і ресурсного забезпечення.  

Друга група включає в себе: 1) забезпечення своєчасного інформування, 

наявність адекватних методів і моделей обробки інформації на всіх етапах участі 

у виставковій діяльності підприємства-експонента (довиставкової, виставкової та 

поствиставкової); 2) постійну активізацію всіх рівнів управління ВД ПЕ та вплив 

економічних та суспільних критеріїв ефективності на їх розвиток; 3) критерій 

оптимальності управлінського рішення щодо участі ПЕ у ВЗ; 4) забезпечення 

мінімальних витрат ресурсів ПЕ; 5) дотримання умов фінансової, ресурсної та 

соціальної забезпеченості підприємства-експонента та ін.; 5) пріоритетність в 

управлінні розвитком економічних систем на основі активізації інноваційних 

процесів підприємства-експонента. 

 
   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Характеристика принципів аналізу виставкової діяльності  

підприємства-експонента  

Джерело: сформовано автором на основі [1, 3-6] 

 

ІІ. Принципи 

розвитку 

І. Принципи 

системи 

ІІІ. Принципи 

управління 

1.Інформаційна забезпеченість 

щодо виставкової діяльності. 

2.Багаторівневість. 

3. Оптимальність прийняття 

рішень щодо участі 

підприємства-експонента у 

виставкових заходах. 

4. Економічна ефективність і 

результативність. 

5. Комплексність 

6. Відкритість до формування 

інноваційно-виставкової 

продукції 

1. Цілеспрямованість. 

2. Науковість. 

3. Системність в 

управлінні та 

комплексності при 

прийнятті рішень щодо 

участі у підприємства-

експонента у виставкових 

заходах. 

4. Скорегованість. 

5. Раціональність. 

6. Відповідність. 

7. Контроль. 

1. Адаптивність та 

гнучкість. 

2. Рухливість 
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Третя група зосереджена на : об’єднанні дій з метою покращення ділової 

репутації та впізнаності підприємства-експонента за рахунок участі у 

виставкових заходах; здійсненні аналізу суперечливих концепцій і поглядів 

відносно вибору варіанта альтернативного рішення; оцінці структури як системи, 

що складається із безлічі елементів як цілісний об’єкт управління участю ВД ПЕ; 

досягненні ефективності розвитку підприємства-експонента; обґрунтованості 

управлінських рішень щодо завдань управління елементами системи; визначенні 

економічної ситуації на підприємстві-експоненті з урахуванням світових 

тенденцій виставкового бізнесу; здійсненні постійного контролю за процесом 

впровадження управлінських рішень щодо участі підприємства-експонента у 

виставкових заходах з урахуванням адаптації до змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Принципи оцінювання виставкової діяльності підприємства-експонента 

спрямовані на регламентацію процедур моніторингу та формування їх 

методичної основи. 

Результати даного дослідження можуть бути корисні для  потенційних 

підприємств-експонентів, які будуть використовувати дані принципи аналізу 

виставкової діяльності для ефективного та якісного просування своєї продукції 

чи послуг на всіх етапах виставкових заходів (довиставковому, виставковому та 

поствиставковому). Підприємства-експоненти мають змогу визначити, чи була їх 

організація участі у виставковій діяльності доречною та результативною. 

Отже, для обґрунтування аналізу результативності ВД підприємства-

експонента в контексті інноваційної діяльності необхідно використовувати 

принципи дослідження інноваційного розвитку підприємства-експонента, які 

можуть застосовуватись на мікрорівні, зокрема принципи систем, розвитку, 

управління підприємством-експонентом.  

Це дасть можливість вибудувати організацію аналітичних процедур щодо 

оцінки результативності ВД на підприємстві-експоненті з урахуванням вимог 

сучасної науки і практики та забезпечити синхронізацію та інтеграцію 

інноваційних процесів на мікрорівні у відповідності до тенденцій розвитку 

зовнішніх факторів підприємства-експонента. 
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