
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1.Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “ Організація 

івентивного та конвенційного туризму ”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування  
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів –  
Напрям 

 (шифр, назва)
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

242 «Туризм» 

 

Перший Перший 

 Семестр 

Загальна кількість годин -

90 

Другий Другий  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16 год.  6 год 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год 

Лабораторні 

 -   

Самостійна робота 

58 год. год  

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 32/76 

для заочної форми навчання – 10/98 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс ,, Організація івентивного та конвенційного туризму ” читається на 

кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». 

 Метою вивчення дисципліни є сформувати у майбутнього фахівця у сфері 

туризму глибокі знання про особливості організації конференцій, івентів різного 

масштабу.    

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити майбутнього фахівця з нормативно-

правовими актами, що регламентують особливості організації івентів; ознайомити 

студентів роллю та місцем івент-індустрії в локальних економіках; навчити студентів 

обирати ефективну стратегію у сфері конференц-туризму.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  

знати: законодавчі акти у сфері конференц-туризму, зміст і поняття івент-туризму,  

стратегії розвитку івент-туризму; основні тренди розвитку MICE-індустрії;  

вміти: аналізувати показники індустрії MICE; обгрунтовувати шляхи розвитку дестинацій 

івент-туризму;  розраховувати бюджет конференції.  

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

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. 

 

Тема 2. Історія розвитку івентивного 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. 

 

Тема 3. Роль івентивного та конвенційного 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 подієвого 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. 

 

Тема 6. Потенціал західного регіону України для проведення спортивно-подієвого 

туризму 

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. 

 

Тема 7. 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. 

 

Тема 8. Роль спеціальних PR-заходів в 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 тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

Л с лаб Інд с.р. Л С лаб інд с.р. 

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

 

 

1. Головні поняття 

та класифікація 

подієвого туризму 

12 2 2   8  2    10 

2. Історія розвитку 

івентивного туризму в 

Україні та світі 

12 2 2   8  2    15 

3. Роль івентивного та 

конвенційного туризму 

для місцевої економіки 

12 2 2   8   2   15 

4. Цілі та завдання 

подієвих заходів 

11 2 2   7   2   15 

5. Методологія 

дослідження об’єктів 

подієвого туризму 

11 2 2   7       

15 

6. Потенціал 

західного регіону 

України для 

проведення 

спортивно-подієвого 

туризму 

11 2 2   7      18 

7. Ефективність 

управління заходами 

9 2 2   5       

8. Роль спеціальних 

PR-заходів в 

подієвому туризмі 

 

4 

2 2          

Усього годин  

 16 16   58  6 4   98 

 

ІНДЗ 

  - -  -   - - -  

Усього годин 

90 16 16   58  6 4   98 

 



 

2. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

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. Особливості івент-маркетингу 2 

8 Розвиток спортивно подієвого туризму в Європі 2 

 Всього 16 

   

 

3. Теми практичних  занять 

Навчальним планом не передбачено.  

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 навчальним планом не передбачено  

2   

...   

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

Годин 

1 Вступ. Івенти та конференції, конференц-туризм 8 

2 Історія розвитку івентивного туризму в Україні та світі 8 

3 Роль івентивного та конвенційного туризму для місцевої економіки 8 

4 DMO як організатори конвенційного туризму. 8 

5 Діяльність ЛКП «Агенція з підготовки подій» ЛМР 7 

6 Потенціал Львова для проведення  івентів та конференцій 7 

7 Основні етапи менеджменту івентів 7 

8 Особливості менеджменту івент-агенцій 5 

 Всього 58 

 

8. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені. 

 

9. Методи навчання 

Бесіда, лекція, інтерактивні презентації, метод мозкового штурму.   



 

10. Методи контролю  

 

1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає 

перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який 

охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 

нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст 

вивчаємої 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 двох частин: 

 перша частина - студент має дати чітке визначення правовим поняттям та 

термінам; 

 друга частина - студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей 

елементів понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо). 

 Крім того, під час модульного контролю враховуються результати науково-

дослідної роботи та самостійної роботи студента. 

 Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох 

академічних годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно від їх 

поточної успішності та відвідування занять, але під час підсумкової модульної оцінки 

враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою та які вони 

мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модулю. 

 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 загальну  оцінку відповідно до 

шкали оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у формі контрольної роботи, в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені 

навчальним планом.  

                                                                                                

 Перелік питань на залік:  

1. Поняття про івенти та івент-туризм.  

2. Індустрія MICE.  

3. Історія розвитку івент-туризму.  

4. Роль івент-туризму для місцевого розвитку. 

5. Класифікація івентів.  

6. Мега івенти та їхня роль в економіці.  

7. Івенти як інструмент іміджмейкінгу.  

8. Характеристики івент-туристів: соціальний профіль, витрати, потреби.   

9. Основні етапи організації івентів.   

10. Кошторис проведення івентів.  

11. Ризики івент-туризму.  

12. Особливості проведення фестивалів. 

13. SMM в івент-туризмі. 

14. Олімпійські ігри як мега-івенти: кейс Барселони та Афін.  

15. Україна та Євро-2012.  

16. Проектний менеджмент та івенти. 

17. Львів на ринку івент-туризму.    

18. DMO як організатори конвенційного туризму. 



19. ЛКП «Агенція з підготовки подій»: структура та напрямки діяльності. 

20. Особливості організації виставок та ярмарок.  

21. Спеціалізовані виставки у сфері ділової гостинності. 

22. Івент-агенції та особливості їх діяльності.  

23. Прогнози щодо розвитку івент-туризму в світі.  
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