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Назва курсу Організація івентивного та конвенційного туризму 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

242 Туризм 

Викладачі курсу Гамкало Михайло Зенонович, кандидат географічних наук, 
доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

hamkalo.m@gmail.com mykhaylo.hamkalo@lnu.edu.ua 
http://geography.lnu.edu.ua/employee/hamkalo-myhajlo-zenonovych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації використовуючи програми Microsoft Teams, Zoom, 
Skype, Viber. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 
писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про курс Програма курсу «Організація івентивного та конвенційного 

туризму» дає студентам уявлення стосовно специфіки новітнього 
виду туризму. В основі івентивного туризму покладені 
заплановані події. Заплановані події є певним видом тимчасового 
феномену, і кожна окрема подія є по своєму унікальною, оскільки 
події розглядаються як перетин встановлених подій, людей та 
системи управління.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Організація івентивного та конвенційного туризму» 
є вибірковою дисципліною з спеціальності туризм для освітньої 
програми підготовки магістрів, яка викладається в 1 семестрі в 
обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у навчанні студентів  організаційним 
основам туристичної діяльності та передбачає формування у 
майбутнього фахівця у сфері туризму глибокі знання про 
особливості організації конференцій, івентів різного масштабу.   . 
Завдання курсу: ознайомити майбутнього фахівця з нормативно-
правовими актами, що регламентують особливості організації 
івентів; ознайомити студентів з роллю та місцем івент-індустрії в 
локальних економіках; навчити студентів обирати ефективну 
стратегію у сфері конференц-туризму. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Нормативно-правові акти України з питань туризму: зб. 
Законодавчих та нормативних актів / Упоряд. Н.І. Камлик 
– К.: Атіка, 2004. – 464 с. 

2. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія 
/ Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін.– Чернівці: 
Рута, 2006. – 260 с. 

3. Getz, D., O'Neill, M., & Carlsen, J. (2001). Service quality 
evaluation at events through service mapping. Journal of 
Travel Research, 39(4), 380e390. 

4. Getz, D., & Patterson, I. (2013). Social worlds as a framework 
for examining event and travel careers. Tourism Analysis, 



18(5), 48-501. 
5. Lang Research. (2007). Attending rock concerts and 

recreational dancing. 
http://publications.gc.ca/pub?idј348066&slј0. 

6. Larson, M. (2002). A political approach to relationship 
marketing: case study of the Storsjoyran festival. International 
Journal of Tourism Research, 4(2), 119e143. 

7. Tkaczynski, A., & Rundle-Thiele, S. (2011). Event 
segmentation: a review and research agenda. Tourism 
Management, 32(2), 426e434. 

8. Tkaczynski, A., & Toh, Z. H. (2014). Segmentation of visitors 
attending a multicultural festival: an Australian Scoping Study. 
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14(3), 
296e314. 

9. Gibson, H. (Ed.). (2006). Sport tourism: Concepts and theories. 
London: Routledge.  

10. Gibson, C., & Connell, J. (Eds.). (2011). Festival places: 
Revitalising rural Australia. Bristol: Channel View. 

11. Getz, D., Svensson, B., Pettersson, R., & Gunnervall, A. 
(2012). Hallmark events: definition, goals and planning 
process. International Journal of Event Management Research, 
7(1/2) (online). 

12. Путівник ділової гостинності Львова. – ЛМР, 2016.  
13. Кузик С.П. Географія туризму: навчальний посібник. – К.: 

Знання, 2011.  
14. Офіційний сайт ЛКМ «Агенція з підготовки подій» ЛМР - 

http://lvivconvention.com.ua/en/ 
 

Тривалість курсу 90 год. 
 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 
лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної 
роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати: 

− законодавчі акти у сфері конференц-туризму; 
− зміст і поняття івент-туризму; 
− основні тренди розвитку MICE-індустрії;  
− діяльність органів державної влади, спрямовані на 

підтримання розвитку івентивного та конвенційного 
туризму; 

− обов’язки суб’єктів туристичної діяльності; 
 

вміти:  
− аналізувати показники індустрії MICE;  
− обгрунтовувати шляхи розвитку дестинацій івент-туризму; 
− розраховувати бюджет конференції та інших заходів. 

Ключові слова Туризм, події, організація 
Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 
кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Вступ. Івенти та конференції, конференц-туризм  

Тема 2. Історія розвитку івентивного туризму в Україні та 
світі  



Тема 3. Роль івентивного та конвенційного туризму для 
місцевої економіки 

Тема 4. DMO як організатори конвенційного туризму. 
Тема 5. Діяльність ЛКП «Агенція з підготовки подій» 

ЛМР  

Тема 6. Потенціал Львова для проведення  івентів та 
конференцій  

Тема 7. Основні етапи менеджменту івентів 

Тема 8. Особливості менеджменту івент-агенцій 

. 
Підсумковий 

контроль, форма 

Залік, письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  
дисциплін економічного, географічного, юридичного блоків, 
достатніх для сприйняття категоріального апарату системи 
безпеки 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.) проектно-
орієнтоване 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). 

Необхідне обладнання Персональні компютери (бажано), смартфони, стандартне 
аудиторне обладнання, мультимедійне устаткування. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 30 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 20  
• іспит/залік: максимальна кількість балів 50  
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. 



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 
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. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

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.  

 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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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. 

лекція  

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

2  
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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 свят-
кувань. Спілка Міжнародних 
Професіоналів, яка є 
самопроголошеною провідною 
організацією глобального 
характеру, що формує та 
визначає певні окремі напрями 

лекція 2  



івентивної індустрії та 
індустрії гостинності. 
Міжнародне Спеціальне Івент 
Товариство (The International 
Special Events Sociaty, ISEC), 
яке охопило івент дизайнерів, 
певну кількість їхніх по-
стачальників, а також різного 
роду культурні та спортивні 
асоціації, карнавали різної 
специфіки, що функціонують 
на локальних, національних 
або ж на міжнародних рівнях.  

 
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. Берлов А. 
Эволюция ивент-
менеджера 
[Электронный ресурс] / 
А.Берлов - Режим 
доступа:http://www.even
tmarket.ru/articles/org/det
ail.php?ID=6380. 
11. Брижевский С. 
Ивент нового времени / 
С. Брижевский // 
Рекламодатель: теория 
и практика. - 2009. - № 
12. - С. 23-27. 
12. Путівник ділової 
гостинності Львова. –
ЛМР, 2016.  
13. Кузик С.П. 
Географія туризму: 

3 

Розвиток спортивно 

подієвого туризму в Європі 

1.Центри спортивно-подієвого 
туризму в Західній Європі. 

2.Ліга європейських чемпіонів, 
як об’єкт подієвого туризму. 

3.Зимові види спорту   

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 

4 

Інструменти просування і 

продажів подієвих заходів 

1. Основні інструменти 
продажів заходу 
2. Реклама та рекламні канали 
3. PublicRelations – PR (Зв'язки 
з громадськістю, піар) 
4. Організація роботи з пресою 

Семінарське 
заняття 

 
2 

Протягом 
поточного 

тижня 

5 

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.  

Лекція 2  



6 

Ризик-менеджмент 

виняткових заходів 

1. Поняття, властивості та 
функції ризиків 
2. Види ризиків івент заходів 
3. Управління ризиками 
4 Безпека проведення івент 
заходу 

Семінарське 
заняття 

 

навчальний посібник. –
К.: Знання, 2011.  
14. Офіційний сайт 
«Агенція з підготовки 
подій» ЛМР -
http://lvivconvention.com
.ua/en/ 
 

 
 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 

7 

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 2  

8 

Особливості організації 

ЄВРО-2012 

1. Спортивна інфраструктура 
в контексті ЄВРО-2012 

2. Транспортне забезпечення 
3. Статистичний аналіз 

впливу ЄВРО -2012 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 



9 

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. 

Лекція 2  

10 

Склад та функції персоналу 
в організації заходів 
1. Склад та підготовка 
персоналу для івент  
2. Організація роботи 
персоналу  
3. Робота з підрядниками 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 

11 

Тема 6. 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. 

Лекція 2  



12 

Міжнародні масові туристичні 
заходи з активного туризму в 
Україні 
Технологія розробки програми 
заходу 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
занять  

13 
 
 
 
 

Особливості івент-
маркетингу 
1.Сутність івент-маркетингу. 
2. Планування проведення 

івент-заходів. 
3. Ефективність використання 

спеціальних івентів. 

Семінарське 
заняття 

2  

14 

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 

Лекція 2 
Протягом 
поточного 

тижня 



ілюструє рівень  прибутковості  
або збитковості бізнесу, 
враховуючи суму зроблених в 
цей бізнес інвестицій.  

15 

Дослідження 

інфраструктури м. Львова в 

контексті спортивно-

подієвого туризму 

1. Аналіз спортивних 
споруд. 

2. Заклади розміщення і 
харчування 

3. Транспортна доступність 
4. Побудова картосхеми 

головних спортивних 
об’єктів Львова 

Практичне 
заняття 

2 Протягом 
занять 

16 

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. 

Лекція  2  

     
                    

 



 
 
 

Тиж.  /  
дата 

 

Тема, 
план, 

короткі тези 

Форма  
діяльності 
(заняття) 
лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література  
Завдання

, 
год 

Термін 
виконан

ня 

1 

Вступ. Івенти та 

конференції, конференц-туризм. 

Мета і завдання, 
особливості підготовки та 
реалізації івент-турів. 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. 

лекція  

1. Нормативно-
правові акти 
України з питань 
туризму: зб. 
Законодавчих та 
нормативних актів / 
Упоряд. Н.І. Камлик 
– К.: Атіка, 2004. –
464 с. 

2. Проблеми 
географії та 
менеджменту 
туризму: 
Монографія / Явкін 
В.Г., Руденко В.П., 
Король О.Д. та ін.–
Чернівці: Рута, 2006. 
– 260 с. 

3. Getz, D., O'Neill, 
M., & Carlsen, J. 
(2001). Service 
quality evaluation at 
events through service 
mapping. Journal of 
Travel Research, 
39(4), 380e390. 

4. Getz, D., & 
Patterson, I. (2013). 
Social worlds as a 
framework for 
examining event and 
travel careers. 
Tourism Analysis, 
18(5), 48-501. 

5. Lang Research. 
(2007). Attending 
rock concerts and 
recreational dancing. 
http://publications.gc.
ca/pub?idј348066&slј
0. 

6. Larson, M. 
(2002). A political 

2  

2 

Історія розвитку 

івентивного туризму в Україні та 

світі. 

Перші івент-товариства, 
їхня роль в популяризації 
івентивного та конвенційного 
туризму. Історія появи перших 
івент-агентств. 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 

лекція 2  



є відзначення ювілеїв та свят-
кувань. 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. Головні 
події західного регіону України 
протягом останніх 20-років  

approach to 
relationship 
marketing: case study 
of the Storsjoyran 
festival. International 
Journal of Tourism 
Research, 4(2), 
119e143. 

7. Tkaczynski, A., & 
Rundle-Thiele, S. 
(2011). Event 
segmentation: a 
review and research 
agenda. Tourism 
Management, 32(2), 
426e434. 

8. Tkaczynski, A., & 
Toh, Z. H. (2014). 
Segmentation of 
visitors attending a 
multicultural festival: 
an Australian Scoping 
Study. Scandinavian 
Journal of Hospitality 
and Tourism, 14(3), 
296e314. 

9. Gibson, H. (Ed.). 
(2006). Sport tourism: 
Concepts and 
theories. London: 
Routledge.  

10. Gibson, C., & 
Connell, J. (Eds.). 
(2011). Festival 
places: Revitalising 
rural Australia. 
Bristol: Channel 
View. 

11. Getz, D., 
Svensson, B., 
Pettersson, R., & 
Gunnervall, A. 
(2012). Hallmark 
events: definition, 
goals and planning 
process. International 
Journal of Event 
Management 
Research, 7(1/2) 
(online). 

12. Путівник ділової 

3 

 

Класифікації ринків подієвого 
туризму. 

Національні фестивалі, 
виставки, аукціони, спортивні 

події, кулінарні фестивалі 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 

4 

Інструменти просування і 

продажів подієвих заходів 

1. Основні інструменти 
продажів заходу 
2. Реклама та рекламні канали 
3. PublicRelations – PR (Зв'язки з 
громадськістю, піар) 

4. Організація роботи з 
пресою.  

 

Лекція 2  

5 

Розвиток спортивно подієвого 
туризму в Європі 

1.Центри спортивно-подієвого 
туризму в Західній Європі. 

2.Ліга європейських чемпіонів, 
як об’єкт подієвого туризму. 

3.Зимові види спорту в 
контексті родієвого туризму 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 



6 

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. 

Лекція 

гостинності Львова.
– ЛМР, 2016.  

13. Кузик С.П. 
Географія туризму: 
навчальний 
посібник. – К.: 
Знання, 2011.  

14. Офіційний сайт 
ЛКМ «Агенція з 
підготовки подій» 
ЛМР -
http://lvivconvention.
com.ua/en/ 

 

2  

7 

 Ризик-менеджмент виняткових 
заходів 
1. Поняття, властивості та 
функції ризиків 
2. Види ризиків івент заходів 
3. Управління ризиками 
4 Безпека проведення івент 
заходу 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 

8 

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 

Лекція 2  



Компанії; отримання доходу 

9 

Тема 1. Санітарно-
гігієнічні вимоги до готельних 
комплексів та приміщень 
громадського та спеціального 
призначення.  

Санітарні вимоги до 
утримання житлових 
приміщень готелів та територій 
готельних комплексів. 
Санітарні вимоги до закладів 
ресторанного господарства. 
Правила особистої гігієни 
персоналу готельних та 
туристичних комплексів, саун, 
басейнів. Гігієна туриста.  

 

Лекція 2  

10 

Медичні аспекти туристичної 

діяльності 

Склад аптечки за умов 
різних видів туризму. Види 
кровотеч та їхні ознаки. 
Травми опорно-рухового 
апарату. Перша допомога. 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 

11 

Тема 2. Безпека в різних 
видах туризму.  

Вимоги до забезпечення 
безпеки туриста під час 
подієвого туризму, 
паломництва, лікувально-
оздоровчого туризму. 
Безпечність туристичного 
походу, та велотуризму. 
Забезпечення безпеки в 
сільському та екологічному 
туризмі. Безпека різних видів 
екстремального туризму.  

Лекція 2  
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Тема3. Забезпечення 
безпеки життєдіяльності 
туриста за умов активного і 
екстремального туризму 
Особливості небезпек за умов 
організації пішохідного, 
велосипедного, гірського, 
кінного та водного туризму. 
Правила руху по маршруту в 
зимовий та весняно-осінній 
період.  Правила пересування в 
колоні по одному. Швидкість 
руху. Темп руху. Страховка і 
самостраховка під час руху. 
Медичні вимоги до учасника 
туристського походу 

Лекція 2  
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Тема 4. Забезпечення 
безпеки життєдіяльності 
туриста за умов подієвого і 
паломницького туризму 

Транспортні подорожі і 
транспортні засоби. Вимоги до 
безпеки автомобільних 
перевезень. Водний і 
залізничний туризм. 
Авіаперельоти. Правила 
обслуговування пасажирів на 
конкретних видах транспорту. 
Масові туристичні події 
спортивного характеру. 

Лекція 1  

14 

Тема 5. Безпека 
міжнародного туризму.  

Безпека і захист туристів 
у міжнародних подорожах. 
Заходи безпеки, держави, що 
приймає, і держави, з якої 
турист прибув. Обов’язки 
держави і приватного сектору, 
щодо забезпечення безпеки 
іноземним туристам.  

Лекція 1  
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Організаційні питання 

забезпечення безпеки у сфері 

туризму в Україні 

 Система управління БЖД в 
Україні. Система державної 
безпеки України. Державні 
інструменти забезпечення 
безпеки туристів 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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Тема 6. Нещасні випадки 
та захворювання в туризмі 

Організація надання 
першої медичної допомоги 
потерпілим. Поранення, 
зовнішні та внутрішні 
кровотечі. Електротравми. 
Утоплення та задушення. 
Порушення дихання і серцевої 
діяльності. Переломи і вивихи, 
травми голови. Термічні впливи 
та опіки. Особливості отруєння 

Лекція 2  
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Тероризм, як загроза 

розвитку міжнародного 

туризму 

Класифікація видів 
тероризму. Регіони та країни із 
підвищеною загрозою 
тероризму. Вплив конфлікту на 
сході України на туристичну 
галузь. 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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Тема 7. Забезпечення 
пожежної безпеки в 
туристичній індустрії. 

Пожежна охорона, 
нагляд та профілактика. Процес 
горіння та класифікація 
речовин за  вибухо-  та пожежо-
небезпечністю. Правила  
пожежної безпеки. 
Класифікація пожеж за  
причинами  їх  виникнення. 
Організація  гасіння  пожеж. 
Способи і засоби для  
попередження та гасіння  
пожеж.  

Лекція 2  

               
 


