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Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації
використовуючи програми Skype, Viber. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або
дзвонити.
https://geography.lnu.edu.ua/course/sportyvno-podiievyy-turyzm
Сторінка курсу
Програма курсу «Спортивно-подієвий туризм» дає
Інформація про курс
студентам уявлення стосовно специфіки організації подієвих
заходів спортивного характеру. В основі розвитку спортивноподієвого 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, культурномистецькі 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.
Дисципліна
«Спортивно-подієвий
туризм»
є
вибірковою
Коротка анотація
дисципліною з спеціальності туризм для освітньої програми
курсу
підготовки бакалаврів, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 4
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Мета курсу. Формування у студентів сучасного
Мета та цілі курсу
управлінського мислення та системи спеціальних знань з івент

Література для
вивчення
дисципліни

технологій. Вивчення теоретичних та практичних основ івенттехнологій, 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 спортивно-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.
Базова література:
1. Алексеева О.В. Событийный туризм как фактор социальноэкономического развития региона: автореф. дис. ... канд.
экон. наук. – М., 2012. – 24 с.
2. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку
:[монографія] / за заг. ред. В.Г. Герасименка. – О. : Астропринт, 2013. – 304 с.
3. Тищенко П.В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого
туризму регіону // Науковий вісник Ужгородського
університету. - 2011. Серія Економіка. - Спецвипуск 33. Частина 4. - С.124-128.
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. 1419.
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. Берлов А. Эволюция ивент-менеджера [Электронный ресурс]
/
А.Берлов
Режим
доступа:http://www.eventmarket.ru/articles/org/detail.php?ID=6
380.
11. Брижевский С. Ивент нового времени / С. Брижевский //
Рекламодатель: теория и практика. - 2009. - № 12. - С. 23-27.
12. Булатова М. Н. Event-marketing-управление событиями.

Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані
результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу

Теми

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Бизнес и профессия / М. Н. Булатова. - Иркутск: Изд-во
Иркут. гос. ун-та, 2009. - 195 с.
120 год.
64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин
семінарських /практичних занять та 56 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
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.
Туризм, спортивні заходи (івенти), спортивні споруди
Очний
Проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять та
консультації для кращого розуміння тем
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи
організації спортивно-подієвого туризму
Тема 1. Головні поняття та класифікація подієвого
туризму
Тема 2. Історія розвитку подієвого туризму в Україні та
світі
Тема 3. Роль подієвого туризму для місцевої економіки
Тема 4. Цілі та завдання подієвих заходів
Тема 5. Методологія дослідження об’єктів родієвого
туризму
Змістовний модуль 2. Організація та управління спортивноподієвими заходами
Тема 1. Потенціал західного регіону України для
проведення спортивно-подієвого туризму
Тема 2. Основні етапи менеджменту спортивних івентів
Тема 3. Ефективність управління заходами
Тема 4. Роль спеціальних PR-заходів в спортивно подієвому
туризмі
Залік (згідно балів отриманих протягом семестру)
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
дисциплін економічного, географічного, юридичного блоків,
достатніх для сприйняття категоріального апарату системи
спортивно-подієвого туризму

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися
під час викладання
курсу

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові
проекти, спільні розробки , навчальні спільноти і т. д.) проектноорієнтоване навчання, дискусія.

Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація
доповідей, критичний аналіз доповідей та повідомлень колег.
Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, аналіз
участі у обговоренні проблемних питань, робота над обговоренням
питань, представлених іншими доповідачами (у вигляді додаткових
балів).
Персональні компютери (бажано), смартфони, стандартне
Необхідне
аудиторне обладнання, мультимедійне устаткування.
обладнання
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
(окремо для кожного нараховуються за наступним співідношенням:
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50
виду навчальної
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 50
діяльності)
• залік: згідно балів отриманих протягом семестру
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність
посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно
від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою
складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі
лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків
визначених для виконання усіх видів письмових робіт,
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не
зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел,
яких немає серед рекомендованих.
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)
Змістовий модуль 1
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
4

4

4

6

6

Змістовий Підсумковий
Сума
модуль 2
тест
Т1 Т2 Т3 Т4
50
100
4 8 8 6
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування

Питання до заліку
чи екзамену.

Опитування

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням;
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого
завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.
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
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

1

2

Тема,
план,
короткі тези

Тема
1.
Головні
поняття
та
класифікація
подієвого туризму
Івент – запланована соціальносуспільна 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.
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
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лекція
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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,
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Агеев
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Механизмы
Eventконцепции / В. С. Агеев
//Менеджмент. - 2008. - №
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туризму в Європі
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Андриенко В. П.
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/
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П.
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європейських чемпіонів, як об’єкт
Андриенко // Маркетинг подієвого туризму.
2009. - № 6 - С. 66-70.
3.Зимові види спорту
10.
Берлов
А.
Эволюция
ивентІнструменти
просування
і
менеджера
[Электронный
продажів подієвих заходів
ресурс] / А.Берлов 1. Основні інструменти продажів
Семінарське Режим
заходу
заняття
доступа:http://www.event
2. Реклама та рекламні канали
market.ru/articles/org/detail.
3. PublicRelations – PR (Зв'язки з
php?ID=6380.
громадськістю, піар)
11.
Брижевский
С.
4. Організація роботи з пресою
Ивент
нового
времени
/
С.
Тема 3. Роль подієвого
Брижевский
//
туризму для місцевої економіки
Рекламодатель:
теория
и
Зростання зайнятості об’єктів
практика.
2009.
№
12.
туристичної індустрії в низький
С. 23-27.
сезон.
Планові
заходи
з
12. Булатова
М.
Н.
стабільними
фінансовими
Event-marketingнадходженнями. З суспільної
управление
событиями.
точки зору, розвиток подієвого
Бизнес
и
профессия
/ М.
туризму є дуже важливим,
Н.
Булатова.
Иркутск:
оскільки
реалізуються
такі
Лекція
Изд-во Иркут. гос. ун-та,
значимі для соціуму функції, як:
2009. - 195 с.
економічна,
пізнавальна,
рекреаційна,
дозвіллєва
та
розважальна. Розвиток подієвого
туризму
у
контексті
прикордонного співробітництва.
Подієвий туризм є перспективним
видом туризму з невичерпним
ресурсним потенціалом.
Ризик-менеджмент виняткових
заходів
1. Поняття, властивості та функції
Семінарське
ризиків
заняття
2. Види ризиків івент заходів
3. Управління ризиками
4 Безпека проведення івент
заходу
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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.

Лекція

Особливості організації
ЄВРО-2012
1. Спортивна інфраструктура в
Семінарське
контексті ЄВРО-2012
заняття
2. Транспортне забезпечення
3. Статистичний аналіз впливу
ЄВРО -2012
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,
Лекція
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
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під різні заходи.
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Склад та функції персоналу в
організації заходів
1. Склад та підготовка
персоналу для івент
2. Організація роботи
персоналу
3. Робота з підрядниками

Семінарське
заняття

Тема
6.
Потенціал
західного регіону України для
проведення
спортивноподієвого туризму
Головні
об’єкти
спортивно-подієвого туризму у м.
Львові.
Використання
туристичної
інфраструктури
Лекція
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.
Міжнародні масові туристичні
заходи з активного туризму в
Семінарське
Україні
заняття
Технологія розробки програми
заходу
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Тема 7. 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
Лекція
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.
Особливості
івентмаркетингу
1.Сутність івент-маркетингу.
Семінарське
2. Планування проведення івентзаняття
заходів.
3. Ефективність використання
спеціальних івентів.
Тема 8. 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
Лекція
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
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16

17

on
investments
(ROI)) −
фінансовий
коефіцієнт, який
ілюструє рівень прибутковості
або
збитковості
бізнесу,
враховуючи суму зроблених в цей
бізнес інвестицій.
Дослідження
інфраструктури м. Львова в
контексті спортивно-подієвого
туризму
1. Аналіз спортивних споруд.
Практичне
2. Заклади
розміщення
і
заняття
харчування
3. Транспортна доступність
картосхеми
4. Побудова
головних
спортивних
об’єктів Львова
Тема 9. Роль спеціальних PRзаходів в спортивно-подієвому
туризмі
Поняття PR-кампанії.
Формування позитивного іміджу
як завдання PR-кампанії. Місце
Лекція
PR-заходів в маркетинговій
діяльності. Структура PRкампанії. Специфіка PR в сфері
туризму. Специфіка цільової
аудиторії туристичних послуг у
спортивно-подієвому туризмі.
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Розробка
туру
із
спортивно-подієвого туризму.
Студенти
отримують
Практичне
індивідуальні завдання з окремих
заняття
видів
спортивних
заходів.
Результатом практичного заняття
є розрахунок собівартості туру.

4

19

Розробка
рекламного
продукту івенту.
Використовуючи графічні
редактори студенти створюють
Практичне
відповідні
інформаційні
заняття
матеріали. На завершальному
етапі формується мультимедійна
презентація
згідно
індивідуального завдання.
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