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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

денна  – 3 

 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування  
(шифр, назва) 

 Вибіркова 

Модулів –  1 
Напрям 

 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

242 «Туризм» 
(
24 «Сфера 

обслуговування») 

1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  - 
Семестр 

Загальна кількість  

годин  – 90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

 -   

Самостійна робота 

58 год.  78 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

Примітка. 

      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 

становить : 0,5. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна «Маркетинг подій та конференцій» читатиметься на кафедрі туризму 

географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для 

студентів-магістрів 1 курсу навчання спеціальності «Туризм». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні поняття маркетингу подій та 

конференцій, різних  видів маркетингового дослідження, методів отримання та обробки 

маркетингової інформації, дослідження сегментації ринку та поведінки споживачів, вивчення 

диференціації та позиціонування різноманітних подій та конференцій, знання теорій комунікацій 

та реклами подій та конференцій.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг подій та конференцій»  є  на 

основі міждисциплінарного підходу ознайомити студентів з основними теоретичними та 

практичними методами і тенденціями маркетингу подій та конференцій як з вітчизняного та і 

зарубіжного досвіду. Головна увага приділяється позиціонуванню та дослідженню 

меркетингових інструментів, а також просуванню та рекламі подій та конференцій на ринку, 



4 

 

вмінню досліджувати та правильно аналізувати івент-ринок, здатністю до практичного 

дослідження поведінки споживачів та збору і обробки маркетингової інформації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг подій та конференцій» є 

ознайомлення з основними інструментами та тенденціями розвитку маркетингу подій та 

конференцій; формування у студентів здатності до самостійного творчого мислення та 

розв’язання  практичних маркетингових задач.  

 

 

Результати навчання: 

знати:  

• загальні відомості,  основні поняття, завдання та цілі маркетингу;  

• оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при маркетингових 

дослідженнях подій та конференцій;  

 • чинники просування, удосконалення та розвитку маркетингу івент-послуг; 

 • види реклами подій та конференцій, та основи і принципи стратегій івент-маркетингу;  

вміти: 

• вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку івент- послуг; 

• критично осмислювати і аналізувати події та конференції; 

•  проводити дослідження поведінки споживача івент- послуг; 

• збирати та обробляти маркетингову інформацію; 

•  систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції 

івент-індустрії, самостійно аналізувати події та робити висновки. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовний модуль 1 

Теоретичні основи та поняття маркетингу подій та конференцій 

 
Тема 1. Маркетинг подій та конференцій – загальні поняття курсу 
 Теорія маркетингу подій та конференцій. Специфіка маркетингу подій.  Життєвий цикл 

туристичного продукту певної події 

 

Тема 2. Методика маркетингових досліджень у сфері подій 
Маркетингові дослідження.  Види маркетингової інформації. . Класифікація маркетингових 

досліджень.  Проведення маркетингових досліджень.  Процес маркетингових досліджень. 

 Компоненти проведення маркетингових досліджень.  Маркетингові дослідження події 

 

 

Тема 3. Методи отримання та обробки маркетингової інформації подій та конференцій 
 Маркетингова інформація івент- індустрії.  Первинні дослідження.  Етапи процесу збирання та 

аналізу маркетингової інформації. Спостереження і його роль під час проведення маркетингових 

досліджень. 

 

Тема 4. Маркетингові дослідження конкурентного середовища 
 Дослідження конкурентного середовища. Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення 

сили їхньої позиції.  Дослідження конкурентоспроможності події та конференції  і ефективності 

маркетингової діяльності. Дослідження конкурентоспроможності події в цілому.  Маркетинговий 

аналіз умов конкуренції в івент- індустрії 
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Змістовий модуль 2.  

Прикладні аспекти маркетингу подій та конференцій. 
Тема 5. Дослідження поведінки споживача. 
 Теоретичні аспекти поведінки споживача. Типи поведінки споживачів під час ухвалення 

рішення про відвідання події. Процес ухвалення рішення про купівлю квитка чи відвідування 

події.  Споживча цінність і рівень задоволення очікувань споживачів.  Підходи до вивчення 

споживачів.  Стосунки зі споживачами 

 
Тема 6. Роль посередницьких фірм у івент- індустрії. 
 Посередницька діяльність.  Функції посередників.  Інтернет як посередник у просуванні події чи 

конференції. 

 

 

Тема 7. Реклама подій та конференцій. 
 В чому полягає реклама подій та конференцій.  Паблік рілейшнз.  Брендинг у сфері подій. 

 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб Інд ср л п лаб інд ср 

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

 Змістовний модуль 1. Теоретичні основи та поняття маркетингу подій та конференцій 

 
 

 

Тема 1. Маркетинг подій 

та конференцій – загальні  

поняття курсу 

10 2 2   6 13 2 2   9 

Тема 2. Методика 

маркетингових 

досліджень у сфері подій 

10 2 2   6 14 2 2   10 

Тема 3. Методи 

отримання та обробки 

маркетингової інформації 

подій та конференцій 

12 2 2   8 10     10 

Тема 4. Маркетингові 

дослідження 

конкурентного 

середовища 

 

 

 

12 2 2   8 10     10 

Разом – змістовний 

модуль 1 
44 8 8   28 47 4 4   39 

Змістовий модуль 2.  

  Прикладні аспекти економіки міжнародного туризму. 
 

Тема 5. Дослідження 

поведінки споживача 
14 2 2   10 14 2 2   10 
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Теми семінарських занять 

 

 

Теми практичних  занять 

 

 

Тема 6. Роль 

посередницьких фірм у 

івент- індустрії 

 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 7. Реклама подій та 

конференцій 
18 4 4   10 15     15 

Разом – змістовний  

модуль 2 
46 8 8   30 43 4 4   35 

Усього годин 90 16 16   58 90 6 6   78 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Основні теоретичні поняття та суть маркетингу подій та конференцій.  2 

2 

 Проведення маркетингових досліджень.  Процес маркетингових 

досліджень. 

 Компоненти проведення маркетингових досліджень 

2 

3 

 Основні етапи процесу збирання, аналізу та обробки маркетингової 

інформації. Види та специфіка спостереження і його роль під час 

проведення маркетингових досліджень. Маркетинговий аналіз 

конкуренції в івент-сфері. 

2 

4 

Процес ухвалення рішення про купівлю квитка чи відвідування події.  

Споживча цінність і рівень задоволення очікувань споживачів.  Підходи 

до вивчення споживачів. 

2 

 Разом 8 

 Разом з практичними заняттями 16 

Шифр 

змістового 

модуля 

 

Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

 1. 

Аналіз специфіки ринку подій та конференцій в Україні.   

2 

2 

Види реклами подій та конференцій у світі та Україні 

2 

3 

Розробка рекламної стратегії конференції 

4 

 Разом 8 
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Теми лабораторних робіт 

 

Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені. 

 

Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Взаємозв’язок попиту та пропозиції у івент-індустрії  6 

2 Сегментація ринку івент- послуг 6 

3 Засоби розповсюдження подієвої реклами 6 

4 Роль пропаганди та реклами в івент-сфері 6 

5 Маркетингове дослідження конкурентів у івент-сфері. 6 

6 Зміст і напрями маркетингових досліджень у івент-індустрії. 6 

7 
Загальні принципи формування маркетингової стратегії проведення 

конференцій 
6 

8 
Елементи комплексу маркетингових комунікацій у івент-індустрії 

 
6 

9 
Дослідження середовища маркетингу конференцій.  

 
6 

10 Сучасні тенденції розвитку івент –індустрії в Україні 4 

 Разом 58 

 

9. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені 

 

10. Методи навчання 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  

 

11. Методи контролю 

 

Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він передбачає перевірку знань 

студентів з тем семінарського та лекційного заняття та умінь самостійно опрацьовувати 

навчально-методичну літературу по даній Тема, а також виконання завдання самостійної роботи. 

Підсумковий – здійснюється у формі заліку. Кожен студент отримує індивідуальний заліковий 

білет, який містить запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для написання завдань 

необхідний  допуск, а саме наявність не менше 20 балів  за поточний семестр. 

Отримані бали під час заліку плюсуються до балів отриманих на семінарських та практичних 

заняттях. 

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 
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Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 50 100 

М.1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т

5 

р М. 2 Т 

6 

Т7 Т 

8 

Т 

9 

Т10 Т 11 Т

1

2 

р   

9 3 4 5 5 3 29 7 2 2 2 2 2 2 2 2

1 

Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по Тема тиці кожного змістового модуля. 

 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна література: 

 

1. Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О., Мунін Г.Б., Маркетинг турпродукту/ 

Підручник. – К. Кондор, 2009- 394 с. 

2. Астахова / Маркетинг: Навч. посіб./Харківський національний економічний ун-т. - X.: 

Вид. ХНЕУ, 2006. - 208 с. 

3. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 768 с. 

4. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - К.: Лібра, 

2004. - 712 с. 

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 4-е. вид., 

доп. - К.: Лібра, 2006 - 717 с. 

6. Гнатушенко В.В. Конкурентный маркетинг на предприятии/Донецкий национальный ун-т. 

— Донецк: Юго-Восток, 2006. — 266 с. 

7. Гончарук Я.А., Павленко, А.Ф., Скибінський С.А Маркетинг Навч. посіб. у 

тестах/Київський національний економічний ун-т; Львівська комерційна академія. - К.: 

КНЕУ, 2002. — 314с. 

8. Данилишин Б.М., Любченко ОМ. Маркетингова стратегія регіонального продовольчого 

ринку. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2006 - 250 с. 

9. Пурська І. С., Мальська М. П. Міжнародний маркетинг / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. В. Занько. – 

К.: Знання, 2012. – 285 с. 
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Допоміжна  література: 
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