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Сторінка курсу в CMS UCU - 

Консультації Очні консультації: 28 год. (2 год. на тиждень)  

Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді кафедри та moodle.kntu.kr.ua. Також можливі консультації шляхом листування 

через електронну пошту 

  

1.  Коротка анотація до курсу 

Курс «Event-менеджмент» введено для підготовки фахівців, здатних розпізнавати та вирішувати складні задачі у сфері 

управління, планування, організації подій та заходів. Передбачає вивчення теоретичних та практичних основ івент-технологій, 

опанування навичок професійного планування, організації подій в різних сферах життя, розуміння принципів розробки концепції і 

програми заходу. 

https://www.facebook.com/tatiana.verbitskaya.9


Зміст запропонованого курсу відповідає змісту окремих загальних і фахових компетентностей, визначених стандартами вищої 

освіти для галузей знань 28 «Публічне управління та адміністрування», 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». 

 

2.  Мета та цілі курсу 

 

Мета – формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з івент-менеджменту та 

передбачає 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, передбачення та розрахунок можливих ризиків, а також вивчення 

ефективності проведеного івенту 

Цілями курсу є: 

- формування у студентів цілісної уяви про галузь івент-менеджменту, як окрему форму діяльності; 

- вивчення інноваційних підходів в області івент-менеджменту; 

- розуміння сутності поняття event. Визначення класифікації подій, цілей та завдань подієвих заходів; 

- опанування основами методології дослідження технологій розробки програми івент; 

- вивчення фаз та етапів проведення івент заходів; 

- оволодіння основами івент-психології; 

- здійснення оцінки ризиків та непередбачуваних ситуацій; 

- оволодіння методами оцінки результатів івент та визначення ефективності управління заходами. 

3.  Формат курсу - Очний (offline)  

4.  Результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати : 

- предметну сферу і методологічну основу івент-менеджменту; 

- сутність поняття івенту, критерії їх класифікації та характеристики кожного з них; 

- технології та процедури розробки івент заходів; 

- особливості планування та організації івент-заходів в залежності від мети, стану і цілей; 

- специфіку планування та організації подієвих заходів; 

- особливості моніторингу та контролю івенту; 

- методологію обґрунтування економічних розрахунків, визначення ризиків та вибору альтернативних варіантів 

формування бюджету івентів; 

вміти : 



- застосовувати одержані 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; 

- організовувати івенти в залежності від їх специфіки, а саме аудиторії, на яку розраховано захід, місця проведення, 

характеру івенту, бюджету тощо; 

- впроваджувати сучасні підходи щодо організації івентів; 

- аналізувати концепції івент заходів, методологію їх дослідження та технологію розробки програми заходу; 

- застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності івент заходів. 

 
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь: 
 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні  28 

самостійна робота  94 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 



2021 7 073 «Менеджмент» 3 Вибірковий 

2021 7 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

3 Вибірковий 

 

7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Event-менеджмент» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував 

матеріалом таких дисциплін як: основи менеджменту, управління персоналом, конфліктологія, управління проєктами, психологія 

управління.    

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Реалізація навчальної програми передбачає: 

- наявність учбових кабінетів із мультимедійним обладнанням та персональними комп’ютерами (ноутбуками) для проведення 

практичних занять та поточного контролю, а також приміщення для самостійної роботи, що укомплектоване спеціальними меблями і 

технічними засобами навчання, які слугують для презентації навчальної інформації великій аудиторії; 

- робоче місце викладача, обладнане комп’ютерним столом, комп’ютером із доступом до Інтернету та мультимедійним 

обладнанням. 

Технічні засоби навчання: обладнання для проведення лекцій та практичних занять (мултипроектор, засоби звукопередачі, екран, 

комп’ютер із доступом до Інтернету).   

9. Політики курсу  

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів 

відповідної поваги і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього 

соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими 

студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог 

держави, роботодавців, суспільства. 

 



10. Схема курсу  

Тиж. / 

дата / 

год.- 

  

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

/ Формат** 

**F2F 

(face2face), 

online 

Матеріали Література.***  

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

 Термін 

виконання 

Тиж. 1 / 

2 акад. год 

Тема 1: Івент-

менеджмент як наука та 

індустрія 

1.  Передумови та 

причини виникнення 

напрямку Event-

менеджменту 

2. Розвиток ЕМ в Україні. 

3. Поняття Еvent-

менеджменту: цілі та задачі 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 2, 3 

Додаткова: 2, 4, 5 

1. Висловити думку 

щодо необхідності 

вивчення дисципліни 

для управлінця. 

2. Дискусія на тему: 

«Стан розвитку 

вітчизняного івент-

менеджменту»  

2 год. 

2 бали  



Тиж. 2 / 

2 акад. год 

Тема 2. Сутність та зміст 
івенту як основного 

елементу івент-

менеджменту. Івент-

менеджер 

1. Сутність та 

трактування поняття 

«івент».  

2. Мета івенту та її 

досягнення.  

3. Професія «івент-

менеджер». 

4. Ролі івент-менеджера.    

Лекція / 
F2F (face2face) 

 Базова: 2. 
Додаткова: 1 

Обговорення на тему 
«Професійні якості 

івент-менеджера: 

гендерні, 

психологічні та 

кваліфікаційні 

особливості»  

2 год. 

2 бали  

Тиж. 3 / 

2 акад. год. 

Тема 3. Класифікація 

подій, їх цілі та завдання 

1. Характер івентів.  

2. Класифікація івент-

заходів.  

3. Цілі та завдання івентів 

відповідно до типу. 

4. Співвідношення 

розважальної і 

інформаційної складової у 

святі.  

5. Переваги і недоліки 

кожного виду заходів.  

6. Учасники та 

відвідувачі івент-заходів 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 2, 

Додаткова: 2 

Здобувачі готують 

характеристику 

івента (на вибір): 

1. Семінари та тренінги.  

1. Святкові івенти.  

2. Ділові івенти.  

3. Спеціальний 

захід: відкриття. 

4. Спеціальний 

захід: презентація. 

5. Спеціальний 

захід:  виставка  

2 год. 

3 бали 

за  

доповідь 

 

 



Тиж. 4 / 

2 акад. год. 

Тема 4. Фактори, що 
формують стратегію 

івент-менеджменту  

1. Стратегія і мета івентів.  

2. Стратегічні фактори 

впливу на успіх проведення 

івентів.  

3. Концепція івенту. 

Концепція бренду.  

4. Цільова група івенту.  

5. Івент-спонсорування. 

Лекція / 
F2F (face2face) 

 Базова: 1, 3 
Додаткова: 2 

1. Есе на тему: 
«Маркетинг як 

інструмент 

доведення івенту до 

споживачів». 

2. Групова 

ідентифікація 

учасників заходу 

(скептик, зірка, 

колекціонер 

візитівок, мовчун, 

активіст) 

2 год. 

7 балів; 
2 бали 

 

Тиж 5 / 

2 акад. год. 

Тема 5. Івент-психологія 

1. Психологія ділового 

спілкування.  

2. Специфіка сприймання 

інформації різними 

групами людей.  

3. Мова жестів.  

4. Способи утримання 

уваги.  

5. Управління емоціями. 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 4 

Додаткова: 3, 5 

Практикум:  

1. Wow-фактор. 

2. Модель Кано. 

3. Правило 150-ти 

(число Данбара).  

4. F-паттерн. 

5. Правило 5 

відчуттів 

Есе на тему: 
«Формування 

позитивних вражень 

та спогадів від 

заходу».  

 

2 год. 

2 бали; 

7 балів 

 



Тиж. 6 / 

2 акад. год. 

Тема 6. Логістика в івент-
менеджменті 

1. Сутність Event-

логістики.  

2. Організація харчування 

і логістика товарів.  

3. Контролінг.  

4. Інфраструктура.  

5. Маркетинг для 

кейтерингу та 

інфраструктури.  

6. Менеджмент 

інформації. 

Лекція / 
F2F (face2face) 

 Базова: 2 
Додаткова: 1, 3 

Обговорення 
лекційних питань  

2 год. 

2 бали  

Тиж. 7 / 

2 акад. год. 

Тема 7. Планування івент-

заходів 

1. Складання плану робіт.  

2. Основні елементи 

планування івенту.  

3. Визначення цілей та 

задач заходу.  

4. Поняття та види 

цільової аудиторії.  

5. Концепція івенту. 

6. Визначення часу та 

місця проведення.  

7. Поняття темпу 

виконання проекту.  

8. Шляхи досягнення 

цілей проведення івенту.  

9. Планування витрат на 

ресурси (персонал, техніка, 

бюджет). Планування 

роботи з постачальниками 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 3 

Додаткова: 1, 6 

Обговорення питань: 

- Широта 

охоплення та частота 

повторення цільової 

аудиторії.  

- Поняття 

первинної та 

вторинної аудиторії.  

- Види цільової 

аудиторії. 

 

Рубіжне тестування 

2 год. 

3 бали за 

обгово-

рення; 

15 балів 

за тест 

 



та субпідрядниками.  
10. Таймінг. 

Тиж. 8 / 

2 акад. год. 

Тема 8. Формування 

кадрового складу івенту 

1. Персонал, як 

принципово ключовий 

та важливий елемент 

заходу. 

2.  Компетенції персоналу.  

3. Стилі та етикет.  

4. Оцінка та підбір 

персоналу.  

5. Мотивація персоналу. 

Способи розвитку 

креативного мислення у 

організаторів івентів.  

6. Формування івент-

команди.  

7. Конфліктні ситуації в 

команді та шляхи їх 

вирішення. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 3. 

Додаткова: 4 

Есе на тему: 

«Партнерство між 

усіма учасниками 

івенту, як одна із 

цілей організації 

заходу» 

2 год. 

7 балів за 

есе 

 

 

Тиж. 9 / 

2 акад. год. 

Тема 9. Координація та 

контроль заходів  

1. Попередній, поточний 

та завершальний контроль. 

2. Відмінні риси видів 

контролю.  

3. Координатор, його 

функції та обов’язки. 

4. Розподіл сфер впливу. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 3 

Додаткова: 3, 6 

Обговорення 

лекційних занять 

2 год. 

2 бали  

Тиж. 10 / 

2 акад. год. 

Тема 10. Фази та етапи 

івент-менеджменту 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 3. 

Додаткова: 1, 3, 6 

Обговорення 

лекційних питань 

3 бали  



1. Сутність та 
характеристика семи 

основних фаз івент-

менеджменту: 

ініціювання; старт; 

підготовка; пуск, дія, 

наслідки; підведення 

підсумків. 

2 год. 

Тиж. 11 / 

2 акад. год. 

Тема 11. Комунікації та 

способи привернення уваги 

громадськості 

1. Поняття івент-

комунікацій. 

2. Способи  

привернення уваги до 

івенту.  

3. Робота із ЗМІ.  

4. Формат заходів для 

преси.  

5. PR-менеджмент 

заходу.  

6. Івент-маректинг, як 

інструмент просування 

івенту. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 4 

Додаткова: 5, 6 

Есе на тему:  

«Особливості подачі 

інформації про івент 

через соціальні 

мережі»  

 

2 год. 

7 бали   

Тиж. 12 / 

2 акад. год. 

Тема 12. Управління 

ризиками та 

непередбачуваними 

ситуаціями 

1. Поняття ризиків. 

Елементи ризику: ризикова 

подія, ймовірність прояву 

ризику, величина ставки.  

2. Ідентифікація 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 4. 

Додаткова: 4 

Дискусія на тему: 

«Особливості 

сприйняття ризиків 

менеджерами» 

2 год. 

2 бали 

 

 



ризиків.  
3. Ризики в івент-

менеджменті: фінансовий 

ризик; експлуатаційний 

ризик; правовий ризик.  

4. Процес управління 

ризиками.  

5. Методологія оцінки 

статусу ризиків.  

6. Помилки в 

організації івенту. 

Тиж. 13 / 

2 акад. год. 

Тема 13. Оцінка та 

ефективність проведення 

івентів 

1. Завершення івенту.  

2. Очікування та страхи 

клієнтів.  

3. Умови, реалізація яких 

необхідна для створення 

ефективного заходу.  

4. Елемент імпровізації 

або інтерактивності.  

5. Оцінка ефективності 

проведеного заходу. 

6.  Анкетування. 

Опитування. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 3 

Додаткова: 1, 4 

Дискусія на тему: 

«Елемент 

імпровізації або 

інтерактивності»; 

«Відхід в сторону 

реалізації бажань 

учасників за будь-яку 

ціну як помилка 

організатора»  

 

2 год. 

2 бали  

Тиж. 14 / 

2 акад. год. 

Тема 14. Особливості 

проведення заходів залежно 

від спрямування 

1. Найважливіші типи 

івентів в професійній, 

суспільній та приватній 

сферах.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 

 

 Базова: 2 

Додаткова: 1, 2 

Рубіжне тестування 

2 год. 

15 балів  



2. Характеристика 
окремих івентів. Семінар у 

фірмі. День відкритих 

дверей. Ярмарок. Виставка. 

Екскурсії. Інформаційні 

тури. Кейтеринг. Вечірка. 

Конференція. Свято. 

Фестиваль. Ювілей. 

Церемонія. Корпоративний 

захід. Конкурси і лотереї. 

 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 

30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету http://www.kntu.kr.ua/ 

Розподіл балів здійснюється наступним чином: 

- участь у дискусіях – 2 бали; 

- аналітичні завдання – 3 бали; 

- написання есе – 7 балів; 

- рубіжне завдання – 15 балів; 

- індивідуальні завдання – 7 балів 

Залік 

Вимоги до письмової 

роботи 

Есе до 350 слів на запропоновану тему. Оформлюється у довільній формі. Оцінюється якість та 

оригінальність наведених студентом аргументів. Головна мета есе – це самостійне викладення студентом на 

підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, питання. 

Індивідуальне завдання виконується у розмірі до 20 сторінок 

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів: 

- вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи); 

- теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі 

яких виконується завдання); 

http://www.kntu.kr.ua/


- основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, 

схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо); 

- висновки; 

- список використаних джерел. 

Семінарські заняття - 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Присутність щонайменше на 50% лекцій.  

Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком – 2 індивідуальні роботи до рубіжних контролей. 

 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Боронина, Л. Н. Основы управлен’ия проектами : [учеб. пособие] / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 112 с. 

2. 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. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб. : 

Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. – 528 с. 

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

М. : Эксмо, 2007. –384 с. 

5. Шумович, А.В. Великолепные мероприятия: Технологии и практика event management / А. В. Шумович. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2008. – 336 с. 

 

Допоміжна 

1. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: учебное пособие для студентов вузов / 

Г. А. Аванесова – М., Аспект Пресс, 2006. – 236 с. 

2. Кули, К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой / Карен Кули и Кирсти МакЭван; худож.-оформ. А. Киричек 

– Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 256 с. 

3. Лемер Синди. Искусство организации мероприятий: стоит только начать! / Синди Лемер. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 288 

с. 

4. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебн. Пособие / под редакцией М.П. 

Переверзева. – М. : Инфра-М, 2007. – 192 с. 



5. Пошивалов В. П. Касян С. Я. Перспективи розвитку івент-маркетингу компаній в Україні / В. П. Касян С. Я. Пошивалов, О. 

М. Вовкотруб // Економічний простір. - 2013. - № 78. - С. 251-259. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_78_26 

6. Пресс Скип. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения: (Пер. с англ.) / Скип Пресс. – М. : Изд-

во ТРИУМФ, 2004. – 400 с. 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. Інформаційний портал event-індустрії : https://event.ru  

2. Сайт з івент маркетингу : теорія і практика [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eventmarket.ru 

3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : http://www.nbuv.gov.ua –  

 

 

Гаранти освітньої програми    ________________________  В. Липчанський., Т. Тушевська  

Завідувач кафедри     ________________________   О. Левченко 

https://event.ru/
http://eventmarket.ru/

