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Метою вивчення навчальної дисципліни «Івентивний менеджмент» є 

набуття, поглиблення та формування у майбутніх фахівців професійних 

знань та навичок з питань організації обслуговування споживачів івент-

послуг на підприємствах. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни  «Івентивний 

менеджмент» є засвоєння наступних дисциплін: «Менеджмент і 

адміністрування», «Конфліктологія», «Соціальна психологія».  

 

Предметом вивчення дисципліни є логіко-понятійний апарат та 

характерні ознаки та різновиди івентивного менеджменту, та івент-послуг на 

підприємствах, технології обслуговування споживачів івент-послуг, 

географія івентивних турів. 

У процесі опанування дисципліни буде розглянуто теоретичні аспекти 

івентивного менеджменту, особливості організації роботи івентивних 

компаній, використання засад івентивного менеджменту та організації 

івентивних заходів на підприємствах. Студенти ознайомляться з потребами 

цільового сегменту споживачів івентивних послуг, можливостями 

застосування впливу подій на відчуття людини, навчаться застосовувати 

методи оцінки економічної ефективності івентів на практиці. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Івентивний 

менеджмент». Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні 

знати: 

- сутність поняття івент, теоретичні аспекти івентивного менеджменту та 

засади його використання на підприємствах; 

- критерії класифікації та характеристики івентів; 

- основні фактори, які впливають на вибір форм і методів організації і 

проведення івент-заходів; 

- принципи, технології та процедури розробки івент-заходів; 

- особливості планування та організації івент-заходів в залежності від мети, 

стану і маркетингових цілей підприємств в тісному взаємозв’язку з 

планом розвитку підприємства; 

- основні вимоги та фактори механічного і фінансового забезпечення 

управління івент-заходами; 

- методи оперативного контролю та оцінки результатів ефективності івент-

заходів; 

- методологію обґрунтування економічних розрахунків, визначення ризиків 

та вибору альтернативних варіантів формування бюджету івентів в 

підприємствах; 

 

 

 

 

 



вміти: 

- визначати концепцію, формат і застосовувати технології та процедури 

для розробки програм івент-заходів різних типів ; 

- аналізувати потреби цільових сегментів споживачів івентивних послуг; 

- володіти інструментами просування і продажу подієвих заходів; 

- здійснювати моніторинг вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань 

івент-технологій та впроваджувати інновації на підприємствах; 

- визначати основні етапи та переліки робіт в просторово-часовому аспекті 

в рамках підготовки івентів різних типів та організовувати їх виконання; 

- застосовувати методи економічного обґрунтування та оцінювання 

результативності та ефективності івент-заходів. 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.2 (оновлюється щорічно).  

                                                     Обсяг 4 кредити ЕКСТ (120 год.) 

                  

Програма навчальної дисципліни 

 

  

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ EVENT. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДІЙ. 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПОДІЄВИХ ЗАХОДІВ 
Івентивний менеджмент – інноваційний інструмент управління 

підприємствами сфери послуг. Івент-менеджмент в системі маркетинг-

менеджменту, його роль і місце у створенні і підтримці іміджу фірми, 

компанії, підприємства або їх продукції, послуг. Теоретичні аспекти івент-

менеджменту, особливості організації роботи івентивних компаній, 

використання засад івентивного менеджменту в туристичній діяльності та 

організації івентивних заходів на підприємствах. Івент-менеджер. Івент-

менеджмент як бізнес. Кар’єрні можливості івент-менеджера в сфері 

обслуговування. 

Сутність та трактування поняття «івент»,«івент-менеджмент». Діапазон 

«івент-менеджмент» на підприємствах. Концептуальний підхід до івенту, 

Мета івенту та її досягнення. Заходи і їх класифікація. Учасники та 

відвідувачі івент-заходів. Характер івентів. Фази та етапи івент-

менеджменту. Планування заходів. Класифікація івент-заходів 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНЯТКОВИХ ПОДІЙ. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЗАХОДУ 

Стратегічні фактори впливу на успіх проведення івентів. Стратегія і 

мета івентів. Концепція івенту. Концепція бренду. .Цільова група івенту 

Маркетинг як інструмент доведення івенту до споживачів. Івент-

спонсорування. Організація івент; планування, контролінг, інформація. 

Сутність Event-логістики. Організація харчування і логістика товарів. 

Контролінг. Інфраструктура. Маркетинг для . кейтерингу та інфраструктури. 

Менеджмент інформаціїю. 



Право і відповідальність. Ризики в івент-менеджменті: фінансовий 

ризик; експлуатаційний ризик; правовий ризик. Процес управління ризиками. 

Дозвілля, здоров’я, і техніка безпеки. Фінанси і податки в івент-менеджменті 

 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ІВЕНТ ЗАХОДІВ. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ 

ВИНЯТКОВИХ ЗАХОДІВ 

Право і відповідальність. Ризики в івент-менеджменті: фінансовий 

ризик; експлуатаційний ризик; правовий ризик. Процес управління ризиками. 

Дозвілля, здоров’я, і техніка безпеки. Фінанси і податки в івент-менеджменті. 

Основи, методи, концепції проект-менеджменту в контексті Еvent. 

Трикутник проекту. Структурний план проекту. Планування проекту. 

Контролінг та звітність. 

Керівництво співробітниками при організації івенту. Робота в команді. 

Мотивація, комунікація.. основні техніки прийняття рішень (аналіз 

практичної цінності scoring-метод – метод підрахунку очок). Таблиці рішень. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь 

та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний семестр). 

З навчальної дисципліни «Івентивний менеджмент» передбачено:  

для заочної форми навчання– залік;  

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

За результатами аудиторної роботи здобувач має отримати 

максимальну кількість 30 балів (кожне заняття оцінюється за п’ятибальною 

шкалою); за результатами самостійної роботи – 15 балів та за результатами 

індивідуальної роботи – 15 балів. Таким чином бали за поточний контроль 

(40-60 балів). Бали за результатами успішного складання екзамену/заліку (20-

40 балів). 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
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ПОЯСНЕННЯ 

думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів 
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ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному 
обсязі. Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час самостійної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 
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ПОЯСНЕННЯ 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів 

 

Б
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ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; 
на високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та 
практичні вміння; всі розрахункові завдання, передбачені 
індивідуальною роботою, виконані в повному обсязі. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час індивідуальної роботи продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, економічної теорії та 
практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з 
помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 
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0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує 
завдання,  допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

 

Для навчальної дисципліни «Івентивний менеджмент» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: заліки; стандартизовані 

тести; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні 

роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

студентські презентації та виступи на наукових заходах; розрахункові роботи 

тощо (може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного 

тестування зокрема з використанням системи управління дистанційним 

навчанням «Moodle», колоквіуму, виступу на семінарських заняттях, ділових 

ігор, рефератів, есе). 

 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

Для проведення лекційних занять використовується проектор типу 

Epson EB-X05, а також нотбук Acer. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Поняття та зміст event. Класифікація 

подій. Цілі та завдання подієвих 

заходів 

39 5 2 2  35 

2.  

Методологія дослідження 

виняткових подій. Технологія 

розробки програми заходу 

40 8 2  2 36 

3.  
Планування івент заходів. Ризик-

менеджмент виняткових заходів 
41 7 2 2 2 35 

 Разом за семестр 120 14 6 4 4 106 

 Форма підсумкового контролю залік  

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

Протокол від «___» _________ 2019, № ____ . 
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17-19. 
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теория и практика. - 2006. - № 5. - С. 23-25. 

7.  Березкин А. А. Морские фестивали - эффективный вид событийного 

туризма / А. А. Березкин, А. В. Жукова // Вестник Национальной 

академии туризма. - 2009. - № 3. - С. 48-51. 
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технологий / Т. А. Костылева, С. С. Марочкина // Омский научный 

вестник. - 2009. - № 2. - С. 206-209. 

2.  Пашутин С. Как событие продвигает бренд : event-маркетинг : 
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