


       
 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Спортивно-подієвий 

туризм”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 4  

Галузь знань 
24 Сфера 

обслуговування 
(шифр, назва) 

 за вибором студента 
 

Модулів –   Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність  

242 Туризм 
 

Четвертий Четвертий 
Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -
120 

Восьмий Восьмий 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

32 год. 16 год 

Практичні, семінарські 

32 год.  8 год 
Лабораторні 

 год.   
Самостійна робота 

56 год. 96 год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 64/56 
для заочної форми навчання – 24/96 

 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
В основі розвитку спортивно-подієвого туризму лежать подієві  ресурси.  Вони  

належать до динамічних чинників формування туристичних потоків, оскільки  включають  
мотиваційні передумови подорожі до місця, де відбувається подія чи явище. Спортивні 
змагання, культурно-мистецькі заходи, політичні акції, унікальні природні явища – далеко 
не  повний перелік подій, які  спонукають  людину  до мандрівки. Подієві ресурси 
охоплюють найбільш суттєві прояви сучасного суспільного  буття  з  його  модою  на  
глобалізацію, екологію, активний  та здоровий спосіб життя, переконаннями й уявленнями 
про стиль і стереотип поведінки  людини  у  соціумі,  включають  його  пропаганду  та  
механізми реалізації. До  глобальних  подій  належать заходи,  які  спонукають  до  
подорожі  населення  багатьох  країн  і поширюють свій вплив на весь світ або його окремі 
частини (Олімпійські Ігри, чемпіонати світу й окремих світових регіонів із різних видів 
спорту, з’їзди,  конференції,  фестивалі  світового  масштабу);  події  регіонального рівня  



є  визначальним  мотивом  для  подорожі  населення  країн  у  межах окремих  частин  
світу  (чемпіонати  та  фінальні  частини  чемпіонатів окремих  регіонів  світу  із  різних  
видів  спорту,  регіональні  фестивалі, конференції, виставки, концерти тощо); події 
місцевого рівня спонукають до подорожі у межах країни або її окремої частини. 

Мета курсу. Формування у студентів сучасного управлінського  мислення  та  
системи спеціальних знань з івент технологій. Вивчення теоретичних та практичних  
основ  івент-технологій, опанування навиками  професіонального  планування,  організації  
подій в  службовому, суспільному та приватному житті, включаючи розробку концепції і 
програми, формування і контроль виконання бюджету, координацію роботи 
субпідрядників, а також вивчення ефективності проведеного івент заходу.   

Завдання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен мати цілісну  уяву  
про галузь event-технологій,  як окрему форму діяльності; розуміти сутність поняття event. 
Визначення класифікації подій, цілей та завдань подієвих заходів; опанувати основами  
методології  дослідження  виняткових  подій  та технологіями розробки програми івент; 
вивчити особливості організації івент заходів спортивного характеру; оволодіти методами  
оцінки  результатів  івент  та  визначення ефективності управління заходами. 

знати:  

- предметну сферу і методологічну основу івент-технологій;  
- критерії класифікації та характеристики спортивних заходів;  
- технології та процедури розробки івент заходів;  
- специфіку планування та організації подієвих заходів;  
-  особливості моніторингу та контролю івент;  
- особливості оцінки результатів івент заходів. 

вміти:  
- застосовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності з метою аналізу 

діяльності суб’єктів івент індустрії;  
- здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію інформації, узагальнювати 

вітчизняний і зарубіжний досвід з питань івент технологій;  
-  аналізувати  концепції  спортивних заходів,  методологію  їх  дослідження  та 

технологію розробки програми заходу;  
- впроваджувати сучасні підходи щодо організації спортивних івентів;  
-  застосовувати  методи  та  критерії  оцінювання  результативності  та ефективності 

івент заходів. 
  

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи організації спортивно-

подієвого туризму 

Тема 1.  Головні поняття та класифікація подієвого туризму  

Івент – запланована соціально-суспільна подія (захід), що відбувається в певний час, із 
певною метою та має певний резонанс для суспільства. У перекладі поняття event означає 
подію, проте включає в себе також смислові відтінки сприятливого випадку, виняткової 
події, найбільш ймовірного бажаного результату, заходу, спортивного змагання. 
Характеристики івент-заходів: захід сприймається як виняткова подія; він є винятковою 
подією з точки зору відвідувачів; позитивне сприйняття спонукає відвідувачів до 
активності; запорукою успіху є ретельна організація та сплановане інсценування. 

Ознаки класифікації: за характером самої події (ділове, розважальне, team - 
building),  залежно від персони замовника (державне, корпоративне, приватне), за місцем 
проведення (приміський відпочинок, свята на відкритих і на закритих майданчиках) та 
інші. 

 
Тема 2. Історія розвитку подієвого туризму в Україні та світі  



Короткий огляд професійних асоціацій, що мають відношення до різних напрямів 
подієвого туризму. Міжнародна Асоціація Виставок (IAFE). Національна Асоціація 
Експозицій. Міжнародна Івентивна Асоціація, мета діяльності якої є відзначення ювілеїв 
та святкувань. Спілка Міжнародних Професіоналів, яка є самопроголошеною провідною 
організацією глобального характеру, що формує та визначає певні окремі напрями 
івентивної індустрії та індустрії гостинності. Міжнародне Спеціальне Івент Товариство 
(The International Special Events Sociaty, ISEC), яке охопило івент дизайнерів, певну 
кількість їхніх постачальників, а також різного роду культурні та спортивні асоціації, 
карнавали різної специфіки, що функціонують на локальних, національних або ж на 
міжнародних рівнях. Діяльність асоціації Освіти Івент Менеджменту (AEME) з метою 
підтримки та розвитку різних напрямів та профілів дисциплін івентивного менеджменту 
через поєднання освіти та практики. Роль друкованих та інтернет видань в розвитку івент 
туризму -  «Журнал Менеджменту подій» (the World Journal of Managing Events). 

Тема 3. Роль подієвого туризму для місцевої економіки 

Зростання зайнятості об’єктів туристичної індустрії в низький сезон. Планові заходи з 
стабільними фінансовими надходженнями. З суспільної точки зору, розвиток подієвого 
туризму є дуже важливим, оскільки реалізуються такі значимі для соціуму  функції, як: 
економічна, пізнавальна, рекреаційна, дозвіллєва та розважальна. Розвиток подієвого 
туризму у контексті прикордонного співробітництва. Подієвий туризм є перспективним 
видом туризму з невичерпним ресурсним потенціалом.  

Тема 4. Цілі та завдання подієвих заходів 

Цілі двох типів: те, чого хоче досягти організатор в результаті проведення заходу; 
глобальні досягнення, заради яких проводяться заходи, стратегічний напрямок. 
Наприклад, цілями можуть бути: заявити про новий продукт компанії як інноваційному 
прориві; покращити навички презентацій у команди продажів; привернути увагу 
громадськості до Компанії та її діяльності; встановлення зв'язків з різними аудиторіями; 
залучити потенційних клієнтів і партнерів; створити інформаційний привід; налагодити 
взаємодію зі ЗМІ; створити додаткову мотивацію своїм співробітникам і партнерам; 
продемонструвати соціальну відповідальність Компанії; отримання доходу. 

Тема 5. Методологія дослідження об’єктів родієвого туризму 

Дослідження можна розділити на зовнішні та внутрішні. До внутрішніх досліджень 
відносять інтерпретацію власних даних компанії. До зовнішніх досліджень відносять 
опитування (анкетування учасників, проведення інтерв'ю (індивідуальних, у фокус-
групах, експертна думка)), аналіз конкурентного середовища, тощо. Опитування – це 
метод збору інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне 
опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) 
спілкування того хто опитує з респондентом. Під час опитування необхідно мати набір 
базових питань, на основі яких розробляти індивідуальні питання під різні заходи. 

 

Змістовний модуль 2. Організація та управління спортивно-подієвими заходами 

Тема 1. Потенціал західного регіону України для проведення спортивно-

подієвого туризму 

Головні об’єкти спортивно-подієвого туризму у м. Львові. Використання 
туристичної інфраструктури збудованої до ЄВРО-2012. Перспективи гірськолижних 
курортів в родієвому туризмі. Головні спортивні події з літніх та зимових видів спорту. 
Використання водних ресурсів в подієвому туризмі. Міжнародні та всеукраїнські 
спортивні заходи. 

 
Тема 2. Основні етапи менеджменту спортивних івентів 

Головні моменти в менеджменті спортивних івентів: підсумком проекту є власне захід; 
його терміни чітко визначені, а внести зміни в результат вже неможливо; основні 
передбачені проектом витрати відносяться до планування та підготовки; в загальному та 



цілому безліч людей виявляються пов'язаними між собою; логістика грає тут більшу роль, 
аніж в інших проектах; захід життєздатний завдяки тому, що його відвідують; Своєчасне 
оголошення про його проведення, маркетинг, реклама та РR мають у кінцевому підсумку 
вирішальне значення для досягнення успіху; у виняткових подіях з високим ступенем  
ризику слід приділяти велику увагу управлінню ризиками та забезпеченню надійності. 
Підготовчий процес повинен планомірно охоплювати різні сфери діяльності (логістика, 
навчання, монтаж і демонтаж обладнання). 

Тема 3. Ефективність управління заходами 

Методи оцінки ефективності івент. Опитування, в основі методу лежить система 
запитань, пропонованих опитуваному, відповіді котрого і створюють необхідну 
інформацію. Кожний варіант опитування  являє  собою  один  із  найбільших  різновидів  
соціально-психологічного спілкування, обумовленого рядом обставин: змістом анкети чи 
інтерв'ю (перелік питань), якістю роботи анкетера чи  інтерв'юера,  ситуацією опитування, 
умовами його проведення та ін. Оцінка  роботи  партнерів  і  підрядників  (робота  має  
будуватися  на партнерських  взаємовигідних  відносинах,  що забезпечить  усім  сторонам 
найкращі можливості і максимальний прибуток). Рентабельність  інвестицій  (return  on  
investments  (ROI)) − фінансовий  коефіцієнт, який ілюструє  рівень  прибутковості  або  
збитковості  бізнесу, враховуючи суму зроблених в цей бізнес інвестицій. Фінансова 
класифікація івент заходів. Фінансові питання при організації спортивних івентів.  

Тема 4. Роль спеціальних PR-заходів в спортивно-подієвому туризмі 

Поняття PR-кампанії. Формування позитивного іміджу як завдання PR-кампанії. 
Місце PR-заходів в маркетинговій діяльності. Структура PR-кампанії. Специфіка PR в 
сфері туризму. Специфіка цільової аудиторії туристичних послуг у спортивно-подієвому 
туризмі. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Всього  у тому числі Всього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  
Теоретико-методичні основи організації спортивно-подієвого туризму 

Тема 1. Головні 
поняття та класи-
фікація подієвого 
туризму  

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 2. Історія 
розвитку подієвого 
туризму в Україні та 
світі 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 3. Роль 
подієвого туризму 
для місцевої 
економіки 

10 2 2   6 12 2    10 

Тема 4. Цілі та 
завдання подієвих 
заходів 

12 4 2   6 16 2 2   12 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 5. Методологія 
дослідження об’єктів 
родієвого туризму 

10 2 2   6 14 2    12 

Разом – зм. модуль1 54 12 12   30 62 8 2   52 

Змістовний модуль 2. Організація та управління спортивно-подієвими заходами 

Тема 1. Потенціал 
західного регіону 
України для прове-
дення спортивно-
подієвого туризму 

16 6 4   6 14 2 2   10 

Тема 2. Основні 
етапи менеджменту 
спортивних івентів 

16 6 4   6 16 2 2   12 

Тема 3. Ефективність 
управління заходами 

16 4 6   6 14 2 2   10 

Тема 4. Роль 
спеціальних PR-
заходів в спортивно-
подієвому туризмі 

18 4 6   8 14 2    12 

Разом – зм. модуль 2 66 20 20   26 58 8 6   44 

Всього годин  120 32 32   56 120 16 8   96 

 
5.Теми семінарських занять 

 
  

№з/п Назва теми Кількість год 
1 Розвиток спортивно подієвого туризму в Європі 2 
2 Інструменти просування і продажів подієвих заходів 2 
3 Ризик-менеджмент виняткових заходів 2 
4 Особливості організації ЄВРО-2012  2 
5 Склад та функції персоналу в організації заходів 2 
6 Міжнародні масові туристичні заходи з активного туризму в 

Україні 
2 

7 Технологія розробки програми заходу 2 
8 Особливості івент-маркетингу 2 

 

6. Теми практичних  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Дослідження інфраструктури м. Львова в контексті спортивно-
подієвого туризму  

8 

2 Розробка програми спортивного івенту 4 
3 Розробка рекламного продукту івенту 4 

 
                                                                                 



                              
7. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Етапи Кубка світу з біатлону, як об’єкти спортивно-подієвого 
туризму 

4 

2  Змагання з водного туризму в Україні 6 
3 Діяльність ЛКП «Львівське конференц-бюро» 6 
4 Особливості міжнародних змагань з підводного полювання 6 
5 Еволюція Олімпійських ігор 6 
6 Змагання з туристичного орієнтування. 6 
7 Масові туристичні заходи. Екстремальні перегони. 8 
8 Технічне забезпечення спортивно-подієвих заходів 6 
9 Етапи життєвого циклу заходу. Реалізація та координація заходу. 8 
 Разом 56 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально - дослідне завдання виконується студентом під 
керівництвом викладача і полягає у виконанні індивідуальних завдань, що є однією  з 
форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Індивідуальні 
завдання виконується у формі рефератів, теми яких видаються в терміни передбачені 
робочою навчальною програмою. Студентам пропонується на вибір наступні теми: 

1. Історія розвитку туризму 
2. Традиції і сучасний стан розвитку видів спортивного туризму в Україні. 
3. Спортивно-оздоровчий туризм як суспільне явище. 
4. Класифікація видів активного туризму. 
5. Нестандартні ситуації та нещасні випадки під час заняття спортивним туризмом, 

шляхи їх попередження. 
6. Комунікаційно-психологічні методи консолідації туристичної групи. 
7. Склад туристичного спорядження, його підготовка й комплектування при організації 

спортивного туризму  
8. Документація ідей в розробці івент  
9. Конкурс ідей для програми заходу  
10. Організація і здійснення масових туристських заходів 
11. Класифікація туристичних маршрутів. 
12. Пересування транспортними засобами 
13. Головні івент-агенції України 
14. Склад та функції персоналу в організації заходів. 
15. Мега івенти та їхня роль в економіці.  
16. Івенти як інструмент іміджмейкінгу.  
17. Характеристики івент-туристів: соціальний профіль, витрати, потреби.   
18. Основні етапи організації івентів.   
19. Кошторис проведення івентів.  
20. Ризики івент-туризму.  
21. SMM в івент-туризмі. 
22. Олімпійські ігри як мега-івенти: кейс Барселони та Афін.  
23. Україна та Євро-2012.  
24. Проектний менеджмент та івенти. 
25. Львів на ринку івент-туризму.  
26. Формулювання цілей і завдань та вибір концепції заходу 
27.  Планування часу для проведення івент 



28. Склад та підготовка персоналу для івент  
29. Організація роботи персоналу  
30.  Робота з підрядниками 
31. Поняття, властивості та функції ризиків  
32. Види ризиків івент заходів  
33. Управління ризиками  
34. Безпека проведення івент заходу 

 
9. Методи контролю 

 

1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 
перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно 
опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, 
умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної 
роботи. 

 
2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, 

яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 
контрольних завдань, що складається з трьох частин: 

перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і термінам; 
друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 

організації видів активного туризму (пішохідний, гірський, водний, спелео, кінний). 
 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 
самостійної роботи студента. 
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних 
годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої поточної 
успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки враховуються 
всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати 
під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 
після його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього 
модульного контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в 
залікову оцінку згідно шкали оцінювання. 

 

 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумков

ий тест  
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 
4 4 4 6 6 4 8 8 6 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 
заліків). 



� максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

� при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума 
балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

 
Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А 90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 81-89 

добре  
71-80 С 71-80 
61-70 D 61-70 

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

0-20 
F 

0-20 
незадовільно  

(без права перездачі) 

не зараховано  
(без права перездачі) 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 
контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 
встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 
ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 
кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

11. Методичне забезпечення 

Базова література: 
1. Алексеева О.В. Событийный туризм как фактор социально-экономического 

развития региона: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М., 2012. – 24 с.  
2. Биржаков М.Б. Событийный туризм: карнавалы в истории и современном туризме  

/  М.Б. Биржаков,  И.В. Воронцова,  Н.И. Метелев  //  Туристские фирмы. – 2000. – 
№ 23. – С. 94–111. 

3. 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.  

4. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. 
Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство 
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. – 528 с. 

5. Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, 
М. Целлер; [пер.с нем. Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 2007. – 384 с. 

 
Допоміжна література: 

6. Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации / А.Н. 
Романцов. - Дашков и Ко, 2009. - С. 14-19. 

7. Хамініч С.Ю. Стратегічне планування на підприємствах: теоретико-
методологічний аспект / С.Ю. Хамініч // Економіка: проблеми теорії та практики : 
збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - Вип. 249: в 6 т. - T. 5. -
С.317-322. 



8. Агеев B. C. Механизмы Event-концепции / В. С. Агеев //Менеджмент. - 2008. - № 2. 
- С.12-16. 

9. Андриенко В. П. Феномен Event-концепции / В. П. Андриенко // Маркетинг - 2009. 
- № 6 - С. 66-70. 

10. Бармичев В. Выставочный EVENT / В. Бармичев // Рекламодатель : теория и 
практика. - 2006. - № 5. - С. 23-25. 

11. Берязева Н. Event-маркетинг : мода или необходимость / Н. Берязева // 
Рекламодатель : теория и практика. - 2006. - № 6. - С. 29-32. 

12. Берлов А. Эволюция ивент-менеджера [Электронный ресурс] / А.Берлов - Режим 
доступа:http://www.eventmarket.ru/articles/org/detail.php?ID=6380. 

13. Брижевский С. Ивент нового времени / С. Брижевский // Рекламодатель: теория и 
практика. - 2009. - № 12. - С. 23-27. 

14. Булатова М. Н. Event-marketing-управление событиями. Бизнес и профессия / М. Н. 
Булатова. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. - 195 с. 

15. Давыдова Е. Event-маркетинг как средство формирования уникальной личности / Е. 
Давыдова // Маркетинговые коммуникации. - 2005. - № 2. - С. 37-40. 

16. Капустина Л. М. Маркетинговые технологии брэндинга / Л. М. Капустина, Т. Л. 
Решетило ; Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2009. - 103 с. 
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