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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Організація Івентивних заходів 
Викладач Вичівський Павло Павлович 
Контактний телефон виклада-

ча +380951261040 

E-mail викладача pavlo.vuchivskui@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Змішаний (blended) – очно-дистанційний 
Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС –6 (180 год.) 180 год 
Посилання на сайт дистанцій-

ного навчання https://cutt.ly/jei5wQ0 

Консультації Обговорення питань, що виникають у студентів під 

час вивчення тем, у класі Classroom 
https://classroom.google.com/r/MzEwOTI3NjIyMTBa/s
ort-last-name 

2. Анотація до курсу 
Курс спрямований на вивчення особливостей організації івентивних заходів. При 

вивчені дисципліни розглядаються схеми класифікацій івентів, звернуто увагу на відо-

браження ступеня залучення різноманітних івентів до розвитку туризму. 
3. Мета та цілі курсу  

Мета – сформувати необхідні теоретичні знання та практичні компетенції з основ 

організації івентивних заходів, сформувати у майбутнього фахівця глибокі знання про 

організацію івентів та принципи їх вивчення. 
Цілі: 
– засвоєння студентами головних закономірностей проведення івентів в Українi та 

свiтi; 
– вивчення студентами теоретичних засад проведення івентів; 
– формування знань щодо сучасних тенденції організації івентів; 
– визначення характерних особливостей проведення івентів у західноєвропейських 

країнах; 
– вивчення студентами можливостей проведення івентів у своїх населених пунк-

тах. 
4. Результати навчання (компетентності) 

- Використовує здобуту освіту для розв’язування комплексних завдань і проблем у 

сфері організації івентивних заходів та застосування вітчизняних і міжнародних профе-

сійних стандартів в процесі діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог; 
- Об’єктивно оцінює свої можливості й перспективи в сфері дозвілля, розуміє ринок 

дозвіллєвої діяльності; 
- Вдосконалює й розвиває свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; 
- Сприймає, аналізує й реалізує управлінські рішення й інновації у професійній діяль-

ності; 
- Застосовує базові знання в галузі дозвілля й навички організації івентивних заходів у 

соціокультурній сфері; 
- Виконує всі фахові виробничі та творчі операції у дозвіллєвій діяльності, організацій-

но-технічні роботи, пов᾽язані з організацією івентивних заходів; 
- Застосовує методику аналізу сучасного ринку дозвіллєвих заходів; 
- Застосовує знання про найвідоміші світові івенти; 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

https://classroom.google.com/r/MzEwOTI3NjIyMTBa/sort-last-name
https://classroom.google.com/r/MzEwOTI3NjIyMTBa/sort-last-name


Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 24 
семінарські заняття / практичні / лабора-

торні 36 

самостійна робота 120 
Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІ Менеджмент соціокультурної 

діяльності 
2 Нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Літера-

тура 
Завдання, год Вага 

оцінки 
Термін 

виконання 
Тема 1. Зв’язок івент-
менеджменту з 

подієвим туризмом  
Івентивний менедж-

мент – інноваційний 

інструмент управління 

підприємствами сфери 

послуг. Івент-
менеджмент в системі 

маркетинг-
менеджменту, його 

роль і місце у створенні 

і підтримці іміджу фір-

ми, компанії, підприєм-

ства або їх продукції, 

послуг. Теоретичні ас-

пекти івент-
менеджменту, особли-

вості організації роботи 

івентивних компаній, 

використання засад 

івентивного менедж-

менту в туристичній 

діяльності та ор-

ганізації івентивних 

заходів на підприєм-

ствах готельно-
ресторанного бізнесу. 

Івент-менеджер. Івент-
менеджмент як бізнес. 

Кар’єрні можливості 

івент-менеджера в 

сфері обслуговування. 

Взаємопов’язаність 

івент-менеджменту з 

туризмом, зокрема 

подієвим туризмом. 

лекція, 
самос-

тійна 

робота 

15, 17, 
18, 19 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 год+6год 
с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 2. Сутність та 

зміст івенту (event) як 

лекція, 
семі-

22, 23, 
27 

вивчення тема-

тичного матеріа-
5 бали протягом 

семестру 



основного елементу 

івент-менеджменту. 
Класифікація подій 

(івентів) в івент-
менеджменті.  
Сутність та трактуван-

ня поняття 

«івент»,«івент-
менеджмент». Діапазон 

«івент-менеджмент»в 

системі туристичної та 

готельно-ресторанної 

індустрії. Концептуа-

льний підхід до івенту, 

Мета івенту та її досяг-

нення.. Заходи і їх кла-

сифікація. Учасники та 

відвідувачі івент-
заходів. Характер 

івентів. Фази та етапи 

івент-менеджменту. 

Планування заходів. 

Класифікація івент-
заходів. 

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

лу ( 2 
год+1год+10год. 

с.р.) 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 3. Фактори, що 

формують стратегію 

івент-менеджменту.  
Стратегічні фактори 

впливу на успіх прове-

дення івентів. Стратегія 

і мета івентів. Концеп-

ція івенту. Концепція 

бренду. .Цільова група 

івенту Маркетинг як 

інструмент доведення 

івенту до споживачів. 

Івент-спонсорування. 

Організація івент; пла-

нування, контролінг, 

інформація. 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

4, 5, 6, 2 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+1год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 4. Логістика в 

івент-менеджменті  
Сутність Event-
логістики. Організація 

харчування і логістика 

товарів. Контролінг. 

Інфраструктура. Мар-

кетинг для . кейтерингу 

та інфраструктури. Ме-

неджмент інформації. 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

10, 24, 
26 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+1год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 

Тема 5. Загальні умо-

ви івент-менеджменту  
лекція, 
семі-

14, 26, 
28,  

вивчення тема-

тичного матеріа-
5 бали протягом 

семестру 



Право і відповідаль-

ність. Ризики в івент-
менеджменті: фінансо-

вий ризик; експлуата-

ційний ризик; правовий 

ризик. Процес управ-

ління ризиками. До-

звілля, здоров’я, і тех-

ніка безпеки. Фінанси і 

податки в івент-
менеджменті. 

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

лу ( 2 
год+1год+14год. 

с.р.) 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 6. Методологія 

дослідження винятко-

вих подій. 
Дослідження як ін-

струмент організації 

заходу. Власні дані 

компанії. Опитування. 

Людина-«монітор». 

Маркетингові дослі-

дження. 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

3, 4, 15 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+2год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 7. Евент 

агентство. Ціль і місія 

агентств. 
Визначення діяльності 

та специфіки ор-

ганізації роботи евент 

агентств. Цільовий по-

чаток в управління 

евент агентством. Місія 

і ціль агентства. Філо-

софія організації події. 

Групи людей що впли-

вають на діяльність 

агентства. Сфера діяль-

ності, інтереси 

суб’єктів. 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

4, 25, 26 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+2год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 8. Функціональ-

ні особливості мене-

джменту евент захо-

дів. 
Структури управління 

агентством. Методи 

управління евент аге-

нтством. Прийняття 

управлінських рішень 

при організації події. 

Управління конфлік-

тами та стреами при 

організації події. 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

1,13,15 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+2год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 9. Сутність пла-

нування евент заходів. 
лекція, 
семі-

23,27,28 вивчення тема-

тичного матеріа-
5 бали протягом 

семестру 



Організаційні засади. 
Що таке планування? 

Особливості та сутність 

планувального процесу. 

Мета планування евент 

заходів та діяльності 

евент агентств. Основні 

види та функції плану-

вання евент подій. Ета-

пи розробки плану ор-

ганізаційної роботи при 

впроваджені події в 

життя. 

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

лу ( 2 
год+2год+10год. 

с.р.) 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 10. Event-
менеджмент як голо-

вний мотиватор у 

будь-якій сфері бізне-

су. 
Головною запорукою 

успіху є наявність згур-

тованого, мотивованого 

персоналу, співробіт-

ників, лояльних до ор-

ганізації. У зв'язку з 

цим зростає роль ін-

струментів нематеріа-

льного мотивування 

персоналу, одним з 

яких є event-
менеджмент (event-
management), або орга-

нізація заходів. Значен-

ня цього способу моти-

вування виросло в 

останні роки настільки, 

що виник цілий  бізнес-
напрямок. Фахівці з 

організації подій 

(event): корпоративних 

свят, маркетингових 

заходів, інсентівного 

(корпоративного заохо-

чувального і тематич-

ного) туризму, тренін-

гів, конференцій і семі-

нарів - вміють знаходи-

ти найбільш доречні та 

ефективні рішення 

проблем, що виникають 

при роботі з людьми. 

Event-менеджмент - це 

не просто віяння часу, а 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

2,4,11 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+2год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 



результат розвитку те-

орії та практики управ-

ління та мотивування. 
Тема 11. Планування 

івент заходу 
Організація івент захо-

ду. Формулювання 

цілей і завдань та вибір 

концепції заходу. Пла-

нування часу для про-

ведення івент. 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

7,9,10 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+2год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 12. Технологія 

розробки заходу. 
Мозковий штурм як 

технологія колективної 

креативної творчості.  
Документація ідей в 

розробці івент. Конкурс 

ідей для програми за-

ходу. Творчий вплив 

ззовні. 

лекція, 
семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

21,27,31 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 
год+2год+10год. 

с.р.) 

5 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
100б = 60б (поточний контроль) + 20б(контр. роб) + 
20б(теорет. контроль (тест)) 
Оцінка за поточний контроль (максимум 60 балів) – 
середнє арифметичне з округленням до цілого 

оцінок отриманих на практичних заняттях та при 

перевірці самостійної роботи студентів, помноже-

них на деякий коефіцієнт. 
Вимоги до письмової роботи Виконувати чітко до вказаних інструкцій 

Практичні заняття Оцінються за 5-ти бальною шкалою 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Здача і захист практичних робіт, контрольної роботи 
та тесту з теоретичним контролем знань 

7. Політика курсу 
Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Положення 1 і Положення 2 
8. Рекомендована література 

1. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / Франсуа Колбер при участии Ж. 

Нантель, С. Билодо, Дж. Д. Рича; [пер. с англ. Л. Г. Мочаловой]. - Санкт-Петербург : 

АРТ-Пресс, 2004. – 255 с. 

2. Сондер М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий. 

Техники, идеи, стратегии, методы / Марк Сондер; [пер. с англ. Д.В. Скворцова]; под 

общ. ред. Стрижак. – Москва: Вершина, 2006. – 544 с. 

3. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. 
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