




3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська - 

Загальний обсяг кредитів/годин 3/90 - 

Курс  2 - 

Семестр  3 - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом 

3 - 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин, в тому числі:  90 - 

Аудиторні 42 - 

Модульний контроль 6 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 42 - 

Форма семестрового контролю  іспит - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни “Основи івентології: Класифікація та 

планування спеціальних заходів”  - засвоїти основні знання і навички розробки, 

реалізації та оцінки ефективності спеціальних заходів в області зв'язків з 

громадськістю в комерційній та некомерційній сферах.  

Завдання дисципліни передбачають такі процеси: 

розвивати додаткові фахові компетентності для спеціалізації «Сучасні івент-

практики»: 

ДФК-1 Знання основ івентології. Володіння креативними технологіями в 

організації й проведенні спеціальних заходів, сценарною майстерністю, 

режисурою постановки різних форм event-практик 

 

Діяльність (робота) студентів у Центрах компетентностей: 

Центр сучасних комунікацій 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Навчання за дисципліною спрямоване на отримання таких програмних 

результатів за ОПП 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю», 

освітнього рівня першого «бакалаврського»: 

ДПРН-1 Для спеціалізації «Сучасні івент-практики». Знати основи 

івентології. Володіти креативними технологіями в організації і проведенні 
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спеціальних заходів, event-практик. Розробляти сценарії комунікаційних заходів, 

організовувати внутрішню комунікацію, планувати проведення заходів, 

розробляти алгоритми їх впровадження та матриці відповідальності за 

проведення заходів. 

По завершенню навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати сучасні тенденції на національному та міжнародному ринку 

створення спеціальних подій; 

- вміти проводити детальний аналіз спеціальних подій з точки зору 

поставлених завдань та досягнених результатів; 

- вміти комплексно підходити до завдання організації спеціальної події 

будь-якого типу та формату; 

- знати структуру та послідовність створення спеціальної події в залежності 

від її типу та формату; 

- демонструвати здатність контролювати процес створення ідеї та реалізації 

спеціальної події; 

- вміти правильно співпрацювати с підрядниками по реалізації заходу, 

ставити їм технічні завдання; 

- розуміти та вміти організовувати процеси підбору локацій, технічного 

монтажу та демонтажу; 

- вміти проводити оцінку ефективності заходу у відповідності до 

поставлених маркетингових та іміджевих завдань; 

- демонструвати здатність співпрацювати з замовниками та спонсорами; 

- вміти створювати спонсорські пакети по організації заходів та 

контролювати їх реалізацію. 
 

4. Структура навчальної дисципліни  

 

Тематичний план для денної форми навчання  

 

 

№ 

п/п 

Назви теоретичних розділів Розподіл годин  

між видами робіт 
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БЛОК 1: Класифікація спеціальних заходів 

Модуль І.  

Event-маркетинг як система організації спеціального заходу. 

1 Поняття  Event-маркетингу та спеціального заходу, їх 

особливості.  

8 2 2    4 

2 Формати спеціальних заходів. 8 2 2    4 

 Модульна контрольна робота 1 2     2  
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Разом 18 4 4   2 8 

Модуль ІІ.  

 Класифікація спеціальних заходів. 

3 Класифікація спеціальних заходів за принципом цільової 

аудиторії та її масштабами, за принципом поставлених цілей 

та отриманих результатів. 

8 2 2    4 

4 Класифікація спеціальних заходів за маркетинговим 

завданням, типом маркетингового середовища, характером 

взаємодії учасників, періодичністю та методом створення 

8 2 2    4 

 Модульна контрольна робота 2 2     2  

 Разом 18 4 4   2 8 

БЛОК 1І: Планування  заходів 

Модуль ІІІ.  

Планування заходу як система підготовчих робіт. Процес реалізації спеціального заходу. 

5 Визначення цільової аудиторії спеціального заходу. Етапи 

створення спеціального заходу. 

16 2  6   8 

6 Робота зі спонсорами, учасниками спеціального заходу та її 

етапи. 

16 2  6   8 

7 Репетиційний процес або бриф учасників. Реалізація заходу. 

Оцінка ефективності. 

20 2  8   10 

 Модульна контрольна робота 3 2     2      

Разом 54 6  20  2 26 

       Підготовка та проведення контрольних заходів        

Всього за навчальним планом  90 14 8    20      6 42 

 

5.  Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ І. 

Event-маркетинг як система організації спеціального заходу. 

 

ТЕМА 1. Поняття  Event-маркетингу та спеціального заходу, їх 

особливості.   

Виникнення Event-маркетингу як інструменту реклами. Визначення поняття 

Event-маркетингу. Прямий контакт з покупцями як відмінна риса Event-

маркетингу. Емоційна складова Event-маркетингу. Основні завдання, які 

вирішує  Event-маркетинг. Головна цінність Event-маркетингу. Зв’язок Event-

маркетингу і мистецтва. Переваги та основні правила Event-маркетингу. 

Підвищення лояльності до бренду як основна мета. Сучасний стан ринку Event-

послуг в Україні. Методи просування та збуту Event-послуг. Визначення 

ефективності маркетингу подій. Найважливіші елементи маркетингу подій. 

Характеристики, що повинні задовольнити споживачів Event-послуг.  

Визначення спеціального події, як частини комунікаційної кампанії. Головне 

значення спеціального заходу. Спеціальний захід як важливий інструмент 

фахівця зі зв’язків з громадськістю. Відмінності та спільні риси BTL-акції та 

спеціально заходу. Головна умова ефективності спеціально заходу. Думки 
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вчених стосовно значення спеціальної події та спеціального заходу. Характерні 

ознаки спеціального заходу. Роль ЗМІ у плануванні спеціального заходу. 

Спеціальний захід як частина корпоративних комунікацій.  

Роль особливої події в житті організації. Корпоративна культура. Специфіка 

проведення в залежності від типу організації. Створення приводу ( ювілей , 

сімейні свята , підведення підсумків). 

 

ТЕМА 2. Формати спеціальних заходів.   

Основні формати спеціальних заходів: відкриття, презентація, виставка, 

свято. Відкриття як найпопулярніший формат заходів. Основне завдання 

відкриття. Основні вимоги до організації відкриття будь-якого об’єкту. Поняття 

презентації, її види: закриті, відкриті. Основна мета презентації. Допоміжні 

технічні засоби при організації презентації. Поняття виставки. Відмінності між 

виставкою та презентацією. Класифікація виставок за різними ознаками: залежно 

від складу учасників і місця проведення, за характером експонатів, що 

виставляються, за терміном проведення. Основні вимоги до організації виставки. 

Поняття свята. Співвідношення розважальної і інформаційної складової у святі. 

Переваги і недоліки кожного виду заходів .  

 

МОДУЛЬ ІІ. 

Класифікація спеціальних заходів. 

 

ТЕМА 3.  Класифікація спеціальних заходів за принципом цільової 

аудиторії, її масштабами, за принципом поставлених цілей та отриманим 

результатів.  

Класифікація заходів event-менеджменту за принципом цільової аудиторії 

або орієнтації на об'єкт впливу. Види заходів: tradeevents, corporate events, special 

events. Основні підвиди tradeevents: конференції, презентації, прийоми, 

конгреси, саміти, спеціальні заходи на виставках і ярмарках. Мета заходів даного 

виду. Основні підвиди corporate events та їхнє завдання. Підвиди special events та 

їх роль у розвитку компанії. Види спеціальних заходів за масштабом цільової 

аудиторії. Складності, що можуть виникнути під час організації міжнародних та 

державних спеціальних заходів. Класифікація спеціальних заходів за 

Олександром Шумовичем як перспективне бачення бажаного результату. Види 

заходів: для преси, виїзні, розважальні, урочисті, благодійні, масові, спортивні. 

Підвищення лояльності клієнтів, позиціонування компанії та демонстрація 

соціальної відповідальності як важливий результат для організаторів. 

Очікуваний результат проведення спеціального заходу для учасників в 

залежності від виду заходу. Особливості роботи з пресою при організації прес-

конференцій та прес-турів. Підтримання культури як невід’ємний результат 

організації масового спеціального заходу.  
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ТЕМА 4.  Класифікація спеціальних заходів за маркетинговим завданням, 

типом маркетингового середовища, за характером взаємодії учасників, 

періодичністю та методом створення.  

Класифікація спеціальних заходів за методикою Валерія Музиканта як 

наочна демонстрація використання заходів event-менеджменту в різних сферах 

діяльності бізнесу. Класифікація за маркетинговим середовищем: політичні, 

корпоративні, соціальні, культурні, спортивні. Класифікація за маркетинговим 

завданням: заходи, що закріплюють отримані результати, заходи, направлені на 

кардинальні зміни. Форми спеціальних політичних, корпоративних, соціальних, 

культурних та спортивних заходів. Форми спеціальних заходів за маркетинговим 

завданням: ділові зустрічі, конференції презентації нових продуктів. 

Особливості організації даних спеціальних заходів. Класифікація спеціальних 

заходів за характером взаємодії учасників: наукові, формальні-неформальні. 

Класифікація за періодичністю: одноразові, багаторазові. Особливості 

організації багаторазових подій. Класифікація за методом створення: 

цілеспрямовано створені події, приєднані події, випадкові події, планові події, 

вигадані події. Основні методи при розробці навмисне створених подій: метод 

суміщення несумісного, метод змагання, метод благодійності, метод скандалу, 

метод прямої реклами. Поняття приєднаної події, методи реалізації: метод участі 

та метод відповіді.  

БЛОК 1І: Планування  заходів 

Модуль ІІІ.  

Планування заходу як система підготовчих робіт. Процес реалізації 

спеціального заходу. 
 

ТЕМА 5.  Визначення цільової аудиторії спеціального заходу. Етапи 

створення спеціального заходу.  

Взаємозв’язок організації спеціальних подій з управлінням брендом. 

Поняття бренду. Спеціальний захід як найбільш концентрована форма залучення 

цільових аудиторій в бренд-комунікації. Ключові моменти event-marketing. 

Поняття цільової аудиторії. Важливість визначення цільової аудиторії для 

створення спеціального заходу. Види цільової аудиторії. Широта охоплення та 

частота повторення цільової аудиторії. Типізація цільової аудиторії на основі 

соціальних параметрів. Поняття первинної та вторинної аудиторії. Основні 

помилки у визначенні цільової аудиторії , що допускаються у роботі над 

організацією спеціального заходу. Етапи створення спеціального заходу за 

О.Шумовичем: постановка цілей та завдання заходу, створення концепції заходу, 

підбір часу і місця проведення, визначення часу і темпу виконання, визначення 

шляхів досягнення цілей, визначення необхідних ресурсів і розподіл робіт 

(персоналу, техніки і обладнання, бюджету), робота з постачальниками та 

субпідрядниками. Визначення поняття концепції. Розробка концепції як 

важливий етап у плануванні спеціального заходу. Обмеження, які варто 

враховувати при розробці концепції. Часові плани, необхідні при розробці 
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спеціального заходу. Поняття дедлайну. Особливості підбору часу та місця для 

проведення спеціального заходу. Зміст та сценарій спеціального заходу як 

основа майбутньої події. Інформаційна підтримка як обов’язковий елемент 

організації спеціального заходу.  

 
 

ТЕМА 6.  Робота зі спонсорами, учасниками спеціального заходу 

 та її етапи.  

 Визначення спонсорства. Спонсорство компанією існуючих заходів як 

окремий спосіб подієвого маркетингу. Переваги спонсорства заходів як способу 

маркетингової комунікації. Формат участі компанії у ролі спонсора при 

організації спеціального заходу, його прояви та види.  Причини популярності 

спонсорської підтримки. Напрями та завдання спонсорства. Мета спонсорського 

заходу. Система роботи зі спонсорами, їх пошук та заохочення до співпраці. 

Створення презентації майбутнього спеціального заходу як обов’язкового 

елемента для залучення уваги спонсорів. Створення пакету спонсорської 

пропозиції. Систематизація потенційних спонсорів за напрямками діяльності. 

Три напрямки роботи по організації спеціального заходу: творча частина, 

адміністративна частина, робота зі ЗМІ. Особливості творчої частини. Обов’язки 

виконавця адміністративної частини організації заходу. Постановка завдання для 

підрядників, контроль їхньої роботи. Робота зі ЗМІ.  Три основні етапи: 

складання бази представників ЗМІ, яких необхідно запросити на подію, 

запрошення та акредитація представників ЗМІ на спеціальний захід, робота по 

спільній підготовці та контроль за виходом матеріалів. Застосування 

інтерактивної технології організації спеціального заходу. Завдання організатора 

та команди, що реалізує проект. Знання мотивації та побажань учасників 

спеціального заходу як обов’язкова умова роботи організаторів. Партнерство 

між усіма учасниками спеціальної події як одна із цілей організації заходу. 

Технологічні прийоми роботи з чиновниками. Створення інформаційного центру 

як запорука успішної реалізації майбутнього проекту. Основні завдання 

інформаційного центру. Поетапна реалізація спеціальної події,  її основні 

моменти. 

ТЕМА 7.  Репетиційний процес або бриф учасників.  

Реалізація заходу. Оцінка ефективності.  

Визначення поняття репетиції. Репетиція у театральному процесі та 

процесі організації спеціальної події. Види репетицій. Зміст репетиційного 

процесу для режисера, організатора. Основні етапи репетицій. Важливість 

проведення репетицій для майбутньої спеціальної події. Поняття брифу. Основні 

пункти брифу. Проведення брифу учасників спеціальної події як обов’язкова 

умова для ознайомлення із процесом спеціальної події. Умови, реалізація яких 

необхідна для створення ефективного спеціального заходу. Розуміння вимог 

споживачів. Фактори споживчої поведінки: фактори культури, фактори 

соціальної групи, особистісні та психологічні чинники. Усвідомлення реальних 
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мотивацій споживача. Глядач як безпосередній учасник дійства спеціального 

заходу. Елемент імпровізації або інтерактивності. Відхід в сторону реалізації 

бажань учасників за будь-яку ціну як помилка організатора. Оцінка ефективності 

при територіальної розбивці.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 

М
ак
си
м
ал
ь
н
а 
к
-с
ть

 

б
ал
ів

 з
а 
о
д
и
н
и
ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

к
іл
ьк
іс
ть

 о
д
и
н
и
ц
ь 

 

м
ак
си
м
ал
ь
н
а 

к
іл
ьк
іс
ть

 б
ал
ів

 

к
іл
ьк
іс
ть

 о
д
и
н
и
ц
ь 

 

м
ак
си
м
ал
ь
н
а 

к
іл
ьк
іс
ть

 б
ал
ів

 

к
іл
ьк
іс
ть

 о
д
и
н
и
ц
ь 

 

м
ак
си
м
ал
ь
н
а 

к
іл
ьк
іс
ть

 б
ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2   

Відвідування на практичному занятті 1     10 10 

Робота на семінарському занятті  10 2 20 2 20   

Робота на практичному занятті 10     10 100 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 4 20 4 20 6 30 

Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ        

Разом 306  69  69  168 

Максимальна кількість балів 306       

Розрахунок коефіцієнта Розрахунок: 306:60=5,1 

Студент набрав: 276 балів 

Оцінка: 276:5,1 = 54 бали 

Примітка: Підраховується бал з навчальної дисципліни «Креативні 

технології», вираховується середнє арифметичне (бал, з яким студент 

допускається до складання комплексного іспиту) 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання  

 

БЛОК І: КЛАСИФІКАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

МОДУЛЬ І. 

Event-маркетинг як система організації спеціального заходу. 

 

Тема 1: Поняття  Event-маркетингу, спеціального заходу та їх особливості.  

1. Прочитати та опрацювати літературу з питань Event-маркетингу. 

2. Визначити основні принципи роботи Event-маркетингу. 

3. Проаналізувати стан Event-маркетингу в Україні на прикладі окремо 

обраних компаній. 
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4. Визначити головні особливості спеціальних заходів. 

5. З’ясувати в чому полягає різниця між спеціальним заходом та 

спеціальною подією. 

6. Сформувати декілька визначень поняття спеціального заходу. 

 

Тема 2.  Формати спеціальних заходів. 

1. Проаналізувати основні формати спеціальних заходів. 

2. Визначити різницю між відкриттям та презентацією. 

3. Сформувати основні вимоги до організації виставки. 

4. Обрати та проаналізувати по одному зразку кожного формату заходів. 

 

МОДУЛЬ  ІI.  

Класифікація спеціальних заходів. 

Тема 3. Класифікація спеціальних заходів за принципом цільової аудиторії, 

її масштабами, за принципом поставлених цілей та отриманим 

результатів. 

1. Визначити основні спеціальні заходи за принципом цільової аудиторії. 

2. Визначити спільні та відмінні риси між tradeevents, corporate events та 

special events. 

3. Проаналізувати особливості організації corporate events. 

4. Проаналізувати особливості організації special events. 

5. Визначити основні види спеціальних заходів за принципом поставлених 

цілей та отриманих результатів. 

 

Тема 4.  Класифікація спеціальних заходів за маркетинговим завданням, 

типом маркетингового середовища, за характером взаємодії учасників, 

періодичністю та методом створення. 

1. Визначити різницю між політичними та соціальними спеціальними 

заходами. 

2. Визначити різницю між культурними та спортивними спеціальними 

заходами. 

3. Проаналізувати формати спеціальних заходів за маркетинговим 

завданням. 

4. Сформулювати основні особливості організації даних спеціальних заходів. 

5. Дати визначення поняття наукових спеціальних заходів. 

6. Знайти спільні та відмінні риси одноразових та багаторазових спеціальних 

заходів. 
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БЛОК 1І: Планування  заходів 

модуль ІІІ.  

Планування заходу як система підготовчих робіт. Процес реалізації 

спеціального заходу. 

 

Тема 5.  Визначення цільової аудиторії спеціального заходу. Етапи 

створення спеціального заходу. 

1. Визначити взаємозв’язок організації спеціальних подій з управлінням 

брендом  та поняття бренду. 

2. Описати ключові моменти event-marketing та поняття цільової аудиторії. 

3. Визначити типи цільової аудиторії на основі соціальних параметрів та 

поняття первинної та вторинної аудиторії. 

4. Описати етапи створення спеціального заходу та методи взаємодії з усіма 

його учасниками.  

5. Описати обмеження, які варто враховувати при розробці концепції. 

 

Тема 6.  Робота зі спонсорами, учасниками спеціального заходу та її етапи  

1. Визначити переваги спонсорства заходів як способу маркетингової 

комунікації. 

2. Описати причини популярності спонсорської підтримки. 

3. Описати технологічні прийоми роботи з чиновниками. 

4. Описати основні завдання інформаційного центру. 

5. Описати три напрямки роботи по організації спеціального заходу, їх 

специфіку. 

6. Прочитати та опрацювати літературу з питань створення концепції заходу. 

 

Тема 7.  Репетиційний процес або бриф учасників. Реалізація заходу. 

Оцінка ефективності. 

1. Визначити різницю між репетицією у театральному процесі та процесі 

організації спеціальної події. 

2. Описати основні пункти брифу. 

3. Описати основні етапи репетицій. 

4. Прочитати та опрацювати літературу з питань оцінки ефективності 

спеціального заходу. 

5. Визначити основні фактори споживчої поведінки. 

 

Оцінювання самостійної роботи здійснюється за такими критеріями: 

1. ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 

2. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

3. уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 

створенні власних проектів, розв’язанні завдань, винесених для 

самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
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4. ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

5. логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час 

виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки. 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостійно кожним 

студентом у вигляді електронного документу.  

Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного 

змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній 

викладачем у робочій програмі. Форми модульного контролю – проведення 

модульних робіт, що передбачають використання набутих теоретичних знань та 

практичних навичок: відповіді на запитання, створення документаційної бази по 

власним проектам, презентація проектів тощо.  

Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 3, 

виконання кожної роботи є обов’язковим.  

 

Модульна контрольна робота № 1 

Завдання: 1. Відповісти на теоретичні запитання. 2. Дати аналіз сучасного 

стану ринку івент-послуг в Україні на прикладі самостійно обраних проектів. 

Результати презентувати у вигляді файлу Microsoft Word. 

 

Модульна контрольна робота № 2 

Завдання: 1. Відповісти на теоретичні запитання. 2. Cтворити універсальну 

таблицю класифікації спеціальних заходів і класифікувати самостійно обраний 

проект по всім критеріям. Результати презентувати у вигляді файлу Microsoft 

Word, Microsoft Exel або Microsoft Power Point. 

 

Модульна контрольна робота № 3 

Завдання: Створити власний проект: описати концепцію заходу, ідейно-

тематичний план, шляхи реалізації; розробити календарно-постановочний план, 

спонсорський пакет; реалізувати захід, провести оцінку його ефективності, 

зібрати фото та відеозвіт спеціального заходу. Результати презентувати у вигляді 

файлу Microsoft Power Point. 

 

Критерії оцінювання:  

1) розуміння, ступінь засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, 

отриманих у процесі вивчення навчальної дисципліни; 

2) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

3) уміння наводити приклади з практики івенту, аналізувати існуючі 

заходи та класифікувати їх; 
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4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 

розв’язанні завдань; 

5) логіка, структура, стиль підготовки власного проекту, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити 

висновки; 

6) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 

творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 

При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 

правильність виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань оцінюється 

максимально у 25 балів.  

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 

містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 

контрольної роботи. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульну 

контрольну роботу. Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі 

заліка і здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу.  
 

6.5. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю  

 

1. Дайте визначення поняття Event-маркетингу. 

2. Опишіть основні завдання, які вирішує  Event-маркетинг. 

3. Проаналізуйте сучасний стан ринку Event-послуг в Україні. 

4. Визначіть методи просування та збуту Event-послуг. 

5. Опишіть найважливіші елементи маркетингу подій.  

6. Дайте визначення спеціальної події як частини комунікаційної кампанії.  

7. Охарактеризуйте спеціальний захід як важливий інструмент фахівця зі 

зв’язків з громадськістю. 

8. Назвіть характерні ознаки спеціального заходу. 

9. Визначте роль особливої події в житті організації. 

10. Опишіть основні формати спеціальних заходів. 

11. Проаналізуйте відкриття як найпопулярніший формат заходів. 

12.  Дайте визначення поняття презентації, опишіть її види. 

13.  Розкрийте основну мету презентації. 

14.  Дайте визначення поняття виставки.  

15.  Визначте основні вимоги до організації виставки. 

16.  Проаналізуйте співвідношення розважальної і інформаційної складової у 

святі. 

17.  Класифікуйте заходи event-менеджменту за принципом цільової аудиторії 

або орієнтації на об'єкт впливу. 

18.  Опишіть види заходів: tradeevents, corporate events, special events. 
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19.  Проаналізуйте основні підвиди corporate events та їхнє завдання. 

20.  Назвіть підвиди special events та їх роль у розвитку компанії.  

21.  Опишіть види спеціальних заходів за масштабом цільової аудиторії.  

22.  Охарактеризуйте класифікацію спеціальних заходів за Олександром 

Шумовичем. 

23.  Назвіть особливості роботи з пресою при організації прес-конференцій та 

прес-турів. 

24.  Опишіть класифікацію спеціальних заходів за методикою Валерія 

Музиканта. 

25.  Проаналізуйте класифікацію спеціальних заходів за маркетинговим 

середовищем. 

26.  Дайте пояснення класифікації за маркетинговим завданням. 

27.  Розкрийте особливості організації спеціальних заходів.  

28.  Опишіть класифікацію спеціальних заходів за характером взаємодії 

учасників.  

29.  Проаналізуйте класифікацію за періодичністю. 

30.  Назвіть особливості організації багаторазових подій. 

31.  Розкрийте взаємозв’язок організації спеціальних подій з управлінням 

брендом.  

32.  Дайте визначення поняття цільової аудиторії. 

33.  Охарактеризуйте види цільової аудиторії. 

34.  Поясніть відмінності між поняттями первинної та вторинної аудиторії.  

35.  Опишіть етапи створення спеціального заходу за О.Шумовичем. 

36.  Дайте визначення поняття концепції. 

37.  Охарактеризуйте розробку концепції як важливий етап у плануванні 

спеціального заходу. 

38.  Опишіть сасові плани, необхідні при розробці спеціального заходу.  

39.  Дайте визначення поняття дедлайну. 

40. Охарактеризуйте особливості підбору часу та місця для проведення 

спеціального заходу. 

41. Охарактеризуйте зміст та сценарій спеціального заходу як основи майбутньої 

події. 

42.  Розкрийте значення інформаційної підтримки як обов’язкового елементу 

організації спеціального заходу.  

43.  Дайте визначення спонсорства. 

44.  Поясніть переваги спонсорства заходів як способу маркетингової 

комунікації.  

45.  Охарактеризуйте мету спонсорського заходу.  

46. Опишіть систему роботи зі спонсорами, їх пошук та заохочення до 

співпраці.  

47.  Поясніть етапи створення пакету спонсорської пропозиції.  

48. Опишіть процес систематизації потенційних спонсорів за напрямками 

діяльності. 
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49.  Поясніть завдання організатора та команди, що реалізує проект. 

50.  Опишіть технологічні прийоми роботи з чиновниками.  

51.  Охарактеризуйте створення інформаційного центру як запоруки успішної 

реалізації майбутнього проекту.  

52.  Розкрийте основні завдання інформаційного центру.  

53.  Опишіть три напрямки роботи по організації спеціального заходу. 

54.  Розкрийте особливості творчої частини.  

55.  Охарактеризуйте процес постановки завдання для підрядників, контроль 

їхньої роботи.  

56.  Опишіть роботу зі ЗМІ у рамках створення івент-проекту.    

57.  Розкрийте три основні етапи роботи зі ЗМІ.   

58.  Дайте визначення поняття репетиції. 

59.  Порівняйте репетиції у театральному процесі та процесі організації 

спеціальної події.  

60.  Опишіть види репетицій. 

61.  Розкрийте важливість проведення репетицій для майбутньої спеціальної 

події. 

62.  Дайте визначення поняття брифу. Основні пункти брифу.  

63.  Опишіть умови, реалізація яких необхідна для створення ефективного 

спеціального заходу.  

64.  Охарактеризуйте фактори споживчої поведінки. 

65.  Розкажіть про глядача як безпосереднього учасника дійства спеціального 

заходу.  

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Основи івентології: класифікація та планування спеціальних заходів» 
Разом:  90 годин., лекції — 14 год., семінарські заняття — 8 год.,  практичні заняття — 40 год.,  самостійна робота — 42 год, МК — 6 год.  

Тиждень I II ІІІ ІV V VI VII 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва 

модуля 

Івент-маркетинг як система 

організації спеціального заходу. 
Класифікація спеціальних заходів. 

Планування заходу як система підготовчих робіт. Процес 
реалізації спеціального заходу. 

Кількість балів 

за модуль 
69 69 

168 

Лекції відвідування – 2 б. відвідування – 2 б. відвідування – 3 б. 

Теми лекцій 

Поняття івент-

маркетингу та 
спеціального 

заходу, їх 

особливості – 

1 б. 

Формати 

спеціальних 

заходів– 1 б. 

Класифікація спеціальних 

заходів за принципом 

цільової аудиторії та її 

масштабами, за принципом 

поставлених цілей та 

отриманих результатів.– 1 

б. 

Класифікація спеціальних 

заходів за маркетинговим 

завданням, типом 

маркетингового середовища, 

характером взаємодії 

учасників, періодичністю та 

методом створення– 1 б. 

Визначення 

цільової аудиторії 
спеціального 

заходу. Етапи 

створення 

спеціального 

заходу. – 1 б. 

Робота зі 

спонсорами, 

учасниками 

спеціального заходу 

та її етапи – 1 б. 

Репетиційний 

процес або бриф 

учасників. 

Реалізація заходу. 

Оцінка ефективності 
– 1 б. 

Теми 

семінарських 

занять 

Аналіз сучасного 

стану ринку 

івент-послуг в 

Україні– 1+10 б. 

Види презентацій, 

їх основні 

особливості – 1+10 

б. 

Конференція як 

комплексний спеціальний 

захід  – 1+10 б. 

Політичний спеціальний 

захід  – 1+10 б. 
   

 

Теми 

практичних 

занять 

    

Визначення 

цільової аудиторії 
для проведення 

заходів - 1+10 б. 

Створення пакету 

спонсорської 

пропозиції - 1+10 б. 

Створення 

технічних завдань 

для підрядників - 

1+10 б. 

    
Розробка концепції 

заходу - 1+10 б. 

Створення проекту 

за власне обраним 

видом і типом - 1+10 

б. 

Адміністративна 

частина організації 

заходу - 1+10 б. 

    

Основи створення 

бази спонсорів - 

1+10 б. 

Планування 

репетиції, її 

реалізація - 1+10 б. 

Захист самостійно 

створеного проекту 

- 1+10 б. 

    

Аналіз 

ефективності 

заходу - 1+10 б. 

  

Самостійна 
робота 

5х4=20 б. 5х4=20 б. 5х6=30 б. 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 – 25 б. Модульна контрольна робота 2 – 25 б. Модульна контрольна робота 3 – 25 б. 

Підсумковий 

контроль 
Комплексний іспит  

 


