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1.Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 

Мета: оволодіти системою знань з івент-логістики та набути навичок 
професійного планування й організації процесів у сфері івент-логістики. 

Завдання:  
- ознайомитися із структурою і функціями івент-логістики; 

- усвідомити принципи планування, контролю, управління ресурсами й 
операціями на всіх етапах життєвого циклу івенту; 

- зрозуміти взаємозв’язок проектного менеджменту й організації процесів 
у сфері івент-логістики. 

Предмет – теоретичні та практичні засади івент-логістики. 

Здобувач вищої освіти повинен знати:  

- структуру і функції івент-логістики; 
- етапи життєвого циклу івенту; 

- особливості організації зовнішньої і внутрішньої логістики івенту; 
- види послуг, що надають підрядники, та умови співпраці; 
- види і типи локацій для організації івентів; 

- типологію транспортної логістики; 
- формати організації харчування на івенті; 

- особливості концертної логістики. 
Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- створювати таймлайн проекту і визначати зони ризику; 
- здійснювати підбір підрядників; 

- застосовувати знання та навички планування й координації роботи 
об’єктів і служб; 

- застосовувати стратегії ефективного управління ресурсами та процесами; 
- застосовувати початкові знання фінансової і юридичної сфери для 

функціонування подій; 
- застосовувати принципи професіоналізму та етики до управління 

подіями. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти 

Передумов для вивчення освітньої компоненти немає. Освітня 
компонента «Івент-логістика» інтегрується в освітню компоненту  «Організація 

фестивалів та масових івентів». 
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2. Структура освітньої компоненти 
 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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РОЗДІЛ 1. ІВЕНТ-ЛОГІСТИКА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 

1.1. Івент-логістика: структура та функції 8 2 2    4 

1.2. Планування івенту. Таймлайн 
підготовки та реалізації проекту 

8 2     6 

1.3. Інформаційне забезпечення івенту 6  2    4 

1.4 Івент очима івент-менеджера та івент 
очима відвідувача 

8  2    6 

 Разом за 1 розділ 30 4 6    20 

РОЗДІЛ 2. ІВЕНТ-ЛОГІСТИКА: ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З ПІДРЯДНИКАМИ 

2.1. Особливості співпраці з 
підрядниками 

10 2 2    6 

2.2. Види локацій. Особливості роботи 10 2 2    6 

2.3. Специфіка співпраці з готелями 8  2    6 

2.4 Організація харчування. Кейтеринг 8  2    6 

2.5 Організація міжнародного та 

локального трансферу 
9  2    7 

 Разом за 2 розділ 45 4 10    31 

РОЗДІЛ 3. КОНЦЕРТНА ЛОГІСТИКА 

3.1 Особливості концертної логістики 6  2    4 

3.2 Технічний і Hospitality райдери 7  2    5 

3.3 Робота з квитковими операторами 2  2     

 Разом за 3 розділ 15  6    9 

 Разом за 6 семестр 90 8 22    60 

 Всього 90 8 22    60 
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3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ІВЕНТ-ЛОГІСТИКА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД  
 

ТЕМА 1.1. ІВЕНТ-ЛОГІСТИКА: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ 

 

Комплексний підхід: івент-логістика як планування, контроль та 

управління всіма ресурсами та операціями на всіх етапах життєвого циклу 
івенту. Пошук і визначення основних векторів діяльності.  

 
ТЕМА 1.2. ПЛАНУВАННЯ ІВЕНТУ. ТАЙМЛАЙН ПІДГОТОВКИ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
 

Проектний підхід у плануванні івенту. Визначення цілей і застосування 
SMART-технології. Створення таймлайну проекту. Визначення зон ризику.  

Оптимізація і ефективність. 
 

ТЕМА 1.3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІВЕНТУ 
 

Побудова комунікації з аудиторією івенту. Особливості комунікації з 

артистами, спікерами та спеціальними гостями. Побудова внутрішньої 
комунікації в команді. Визначення інструментів і каналів комунікації. 

 
ТЕМА 1.4. ІВЕНТ ОЧИМА ІВЕНТ-МЕНЕДЖЕРА ТА 

ІВЕНТ ОЧИМА ВІДВІДУВАЧА 
 

Створення портрету івенту. Шлях відвідувача івенту як ефективна модель 
планування івенту і знаходження зон ризику. Система «івент очима здобувача 

вищої освіти – івент очима менеджера» як ефективна модель для закріплення 
знань і навичок івент-менеджера. 

 
РОЗДІЛ 2. ІВЕНТ-ЛОГІСТИКА: 

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З ПІДРЯДНИКАМИ 
 

ТЕМА 2.1. ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З ПІДРЯДНИКАМИ 

 

Види послуг підрядників з організації івенту. Фінансово-правове 

оформлення співпраці з підрядником. Формування бази потенційних 
підрядників для виконання різних типів робіт. 

 
ТЕМА 2.2. ВИДИ ЛОКАЦІЙ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ 

 

Класифікація локацій для івентів. Підбір локації для івенту згідно з 

завданням. Вирішення питання легкого доступу до локації для відвідувачів 
івенту. Внутрішня логістика на локації. Система навігації. Особливості 
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зонування локацій. Необхідні і додаткові зони. Особливості комунікації зі 
службами локації. Організація безпеки під час проведення івенту. Аналіз 

технічної бази локації. Таймінг івенту: заїзд, монтаж, івент, демонтаж, від’їзд. 
Базові документи: договора, дозволи, ліцензії, специфікація, списки. 

 

ТЕМА 2.3. СПЕЦИФІКА СПІВПРАЦІ З ГОТЕЛЯМИ 
 

Класифікація готелів. Основні і додаткові послуги готелів. Створення 
кошторису. Оптимізація витрат на послуги. Індивідуальні і групові тарифи. 

Партнерство. 
 

ТЕМА 2.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ. КЕЙТЕРИНГ 
 

Загальні засади організації харчування в івент-індустрії. Різні формати 
харчування на івенті. Вивчення операторів на ринку. Практичні поради від 

провідних операторів ринку. 
 

ТЕМА 2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО 
ТА ЛОКАЛЬНОГО ТРАНСФЕРУ 

 

Загальні засади організації міжнародного та локального трансферу.  
Особливості роботи операторів на ринку. Створення кошторису. Оптимізація 

витрат на послуги. Індивідуальні і групові тарифи. Партнерство. Практичні 
поради щодо створення маршрутів і таймінгу. 

 
РОЗДІЛ 3. КОНЦЕРТНА ЛОГІСТИКА 

 
ТЕМА 3.1. ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 

 

Логістика концертів і гастрольних турів. Особливості міжнародних 

перевезень усіма видами транспорту. Доставка музичних інструментів, 
декорацій, звукового, світлового та іншого професійного обладнання.  
Проходження прикордонних та митних процедур. Практичні поради від 

провідного оператора. 
 

ТЕМА 3.2. ТЕХНІЧНИЙ І HOSPITALITY РАЙДЕРИ 
 

Аналіз і забезпечення технічного райдеру артиста. Аналіз і забезпечення 
hospitality райдеру артиста. 

 
ТЕМА 3.3. РОБОТА З КВИТКОВИМИ ОПЕРАТОРАМИ 

 

Вивчення квиткових операторів на ринку. Поняття «квитковий вал». 

Аналіз базового договору між організатором і квитковим оператором.  
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Особливості організації вхідної групи. Практичні поради від провідних 
операторів ринку. 

 
4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Івент-логістика: структура та функції 

План 

1. Понятійно-категоріальний апарат компоненти. 
2. Структура івент-логістики. 

3. Функції та завдання івент-логістики. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 11, 15. 
 

Тема 1.2. Планування івенту. Таймлайн підготовки та реалізації 

проекту 

План 

1.  Особливості застосування SMART-технології в івентах. 
2. Цілі івенту з точки зору аудиторії, організатора, замовника/клієнта. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 11, 15. 

 
Тема 2.1. Особливості співпраці з підрядниками 

План 
1. Загальний огляд підрядників в івент-сфері. 

2. Особливості співпраці з підрядниками. 
3. Вимоги до вибору підрядників. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:1, 2, 4, 11, 15. 
 

Тема 2.2. Види локацій. Особливості роботи 

План 

1. Загальний огляд інфраструктури вітчизняного івент-ринку. 
2. Івент-локації України: загальна характеристика й тенденції     розвитку. 

3. Особливості співпраці з івент-майданчиками. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:1, 2, 4, 11, 15. 
 

5.  Теми та завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Івент-логістика: структура та функції 
Заняття  

Мета: набути вміння визначати складові івент-логістики на прикладі 

конкретного івенту. 
Завдання 

1. Визначити структуру та функції івент-логістики. 
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2. Розібрати конкретний івент з точки зору івент-логістики. 
3. Навчитися створювати портрет події. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7. 

 

Тема 1.2. Планування івенту. 
Таймлайн підготовки та реалізації проекту 

Заняття 

Мета: набути навичок визначення цілей івенту та застосування SMART-

технології. 
Завдання 

1. Запропонувати ідею івенту. 
2. Визначити цілі івенту з точки зору аудиторії, організатора, 

замовника/клієнта. 
3. Перевірити цілі за системою SMART. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 10, 11. 

 
Мета: набуття навичок створення таймлайну івенту. 

Завдання 

1. Визначити основні етапи життєвого циклу івенту. 
2. Розібрати запропонований таймлайн проекту. 

3. Знайти зони ризику. 
 

Мета: набути навичок створення таймлайну івенту. 
Завдання 

1. Створити таймлайн івенту. 
2. Визначити зони ризику. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 7, 8. 

 
Тема 1.3. Інформаційне забезпечення івенту 

Заняття  

Мета: набути навичок побудови комунікації з аудиторією івенту. 
Завдання  

1. Визначити аудиторію запропонованого івенту. 
2. Запропонувати канали й інструменти комунікації з аудиторією івенту на 

всіх етапах проекту. 
3. Запропонувати способи інформування аудиторії щодо незнайомого місця 

розташування локації івенту. 
4. Написати лист менеджеру артиста із запитом про участь артиста у 

Вашому івенті. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9, 12 
 



 10 

Тема 1.4. Івент очима івент-менеджера 
та івент очима відвідувача 

Заняття 

Мета: набути навичок створення мапи сustomer journey та набути 
навичок аналізу будь-якого івенту, на якому присутні здобувачі вищої освіти. 

Завдання 
1. Проаналізувати івент з точки зору шляху, який проходить відвідувач 

івенту.  
2. Проаналізувати будь-який івент, який відвідано за останній місяць, очима 

івент-менеджера. 
3. Практикувати вміння створювати портрет події. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 10, 11. 

 
Тема 2.1. Особливості співпраці з підрядниками 

Заняття  

Мета: набути навичок підбору підрядників. 

Завдання 
1. Визначити профіль підрядників, які необхідні для реалізації 

запропонованого івенту. 

2. Знайти в мережі Інтернет три компанії, які можуть виконати завдання по 
кожному напрямку. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 8, 9, 14. 

 
Тема 2.2. Види локацій. Особливості роботи 

Заняття  

Мета: набути навичок підбору локацій. 

Завдання 1 
1. Визначити параметри підбору локації для івенту. 

2. Підібрати локацію для проведення корпоративного івенту (на базі 
тендерного брифу). 

 

Мета: практичне знайомство з найбільшою спортивною та культурною 
локацією країни – НСК «Олімпійський». 

Завдання 2 
1. Дізнатися про особливості організації івентів на НСК «Олімпійський». 

2. Обґрунтувати доцільність використання НСК «Олімпійський» як локації 
для відповідних івентів. 

3. Підготувати питання до зустрічі з топ-менеджером НСК «Олімпійський». 
 

Мета: практичне знайомство з локацією «Арт-завод «Платформа». 
Завдання 3 

1. Дізнатися про особливості організації івентів на «Арт-заводі 
«Платформа». 
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2. Обґрунтувати доцільність використання «Арт-заводу «Платформа» як 
локації для відповідних івентів. 

3. Підготувати питання до зустрічі з менеджером «Арт-заводу 
«Платформа». 

 

Мета: набути навичок роботи на локації «Арт-завод «Платформа» під час 
монтажу та проведення Українського музичного ярмарку та конференції Kyiv 

Music Days. 
Завдання 4 

1. Обґрунтувати доцільність зонування локації Українського музичного 
ярмарку. 

2. Запропонувати систему навігації на локації. 
3. Прийняти участь у івенті як волонтер або як відвідувач. Визначити плюси 

і мінуси організації Українського музичного ярмарку на обраній локації. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 8, 9. 
 

Мета: набути навичок роботи на нестандартній локації «DBRKDR». 
Завдання 5 

1. Обґрунтувати вибір локації замовником для проведення прес-лончу 

«Jager Music Awards 2019». 
2. Відвідати локацію під час монтажу, познайомитися з підрядниками та 

з'ясувати з якими труднощами зіткнулися організатори. 
3. Проаналізувати технічний сценарій івенту. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 

 
Тема 2.3. Специфіка співпраці з готелями 

Заняття 

Мета: набути навичок роботи з готелями. 

Завдання 
1. Підібрати готель для розміщення української співачки Надії Дорофеєвої 

та її бенду, виступ яких відбудеться у м. Одеса, у березні 2023 р. 

2. Обґрунтувати свій вибір. 
3. Підготувати кошторис проживання гурту у готелі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 

 
Тема 2.4. Організація харчування. Кейтеринг 

Заняття  

Мета: набути навичок організації харчування на івенті. 

Завдання 
1. З’ясувати різницю у форматі організації харчування з точки зору різних 

типів івентів. 
2. Створити базу десяти кейтерингових компаній Києва. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 

 
Тема 2.5. Організація міжнародного та локального трансферу 

Заняття 

Мета: набути навичок організації міжнародного та локального  
трансферу. 

Завдання 
1. Підібрати варіанти міжнародного трансферу американського скрипаля 

Демієна Ескобара та його бенду, виступ яких відбудеться у 
«FreedomHall» 30 січня 2020 р. за маршрутом «Нью-Йорк-Київ- Нью-

Йорк». 
2. Підготувати кошторис міжнародного трансферу гурту. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 8, 9. 

 
Тема 3.1. Особливості концертної логістики 

Заняття 

Мета: набути знань та навичок надання логістичних послуг при 
проведенні концертів і гастрольних турів. 

Завдання 
З’ясувати особливості міжнародних перевезень усіма видами транспорту, 

доставки музичних інструментів, декорацій, звукового, світлового та іншого 
професійного обладнання, проходження прикордонних та митних процедур. 

 
Мета: набуття знань та навичок надання логістичних послуг при 

проведенні концертів і гастрольних турів. 
Завдання 

1. Познайомитися з логістичними проектами компанії «ShowTime Event 
Logistiсs». 

2. Підготувати питання до зустрічі з керівником компанії «ShowTime Event 
Logistiсs». 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 8, 9. 
 

Тема 3.2. Технічний і Нospitality райдери 
Заняття 

Мета: набути навичок аналізу і забезпечення технічного райдеру артиста. 
Завдання 

1. Визначити основні складові технічного райдеру артиста. 
2. Проаналізувати технічний райдер Надії Дорофеєвої та її бенду. 
 

Мета: набути навичок аналізу і забезпечення hospitality райдеру артиста. 

Завдання 
1. Визначити основні складові hospitality райдеру артиста. 
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2. Проаналізувати hospitality райдер Надії Дорофеєвої та її бенду, виступ 
яких відбудеться у м. Одеса, у березні 2023 р. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 
 

Тема 3.3. Робота з квитковими операторами 
Заняття 

Мета: набути навичок роботи з квитковими операторами. 
Завдання 

1. Зробити порівняльний аналіз івентів з точки зору умов входу/ доступу на 
подію. 

2. Визначити особливості організації івентів за умови продажу квитків.  
 

Мета: набути навичок роботи з квитковими операторами. 
Завдання 

1. Визначити лідерів на ринку квиткових операторів. 
2. Проаналізувати договір співпраці з квитковим оператором «Concert.ua». 

3. Проаналізувати квитковий вал концерту іноземного гурту в НП 
«Україна». 

 

Мета: набути навичок роботи з квитковими операторами. 
Завдання 

1. Проаналізувати організацію вхідної групи фестивалю «Atlas Weekend». 
2. Проаналізувати організацію вхідної групи церемонії нагородження  «Jager 

Music Awards 2019». 
3. Визначити роль волонтерів в організації вхідної групи. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 13. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Івент-логістика: структура та функції 

Практичне завдання 

Створити візуалізацію структури івент-логістики. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 7. 
 

Тема 1.2. Планування івенту. 
Таймлайн підготовки та реалізації проекту 

Практичне завдання 
1. Створити попередній таймлайн підготовки та реалізації концерту 

іноземного гурту у Києві (підготовчий період – 4 місяці). 
2. Познайомитися з програмою worksection та іншими програмами, за 

допомогою яких можна планувати івент, ставити завдання та 
контролювати виконання. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 10, 11. 

 
Тема 1.3. Інформаційне забезпечення івенту 

Практичне завдання 

Запропонувати канали та інструменти інформування гостей івенту про 
місцерозташування локації «DBRKDR». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 10, 13. 

 
Тема 1.4. Івент очима івент-менеджера та івент очима відвідувача 

Практичне завдання 
1. Відвідати шість івентів різних форматів. Удосконалити вміння аналізувати 

івент очима івент-менеджера. 
2. Створити портрети трьох івентів, які відвідано. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 10, 11. 

 
Тема 2.1. Особливості співпраці з підрядниками 

Практичне завдання 

Створити список послуг потенційних підрядників організатора івентів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 8, 9, 14. 
 

Тема 2.2. Види локацій. Особливості роботи 

Практичне завдання 

1. Створити базу локацій для проведення бізнес-конференції для 500 
учасників (10 локацій, таблиця excel або гугл-таблиця). 

2. Створити базу потенційних локацій для організації новорічного 
корпоративу для IT-компанії на 100 гостей (5 локацій, таблиця excel або 

гугл-таблиця). 
3. Підібрати локацію для проведення «Українського музичного ярмарку 

2020». 

4. Проаналізувати варіанти сегрегації місць на НСК «Олімпійський» . 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 8, 9. 
 

Тема 2.3. Специфіка співпраці з готелями 

Практичне завдання 

1. Зробити перелік послуг київського готелю «Park Inn», що входять до 
вартості проживання, а також перелік послуг, які готель надає за додаткову 

плату. 
2. З’ясувати можливість розміщення в готелі «Park Inn» за груповим 

тарифом. 
3. Підібрати готелі, розташовані поруч з «Арт-заводом «Платформа». 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 

 
Тема 2.4. Організація харчування. Кейтеринг 

Практичне завдання 

Створити базу кейтерингових компаній (10 компаній, таблиця excel або 
гугл-таблиця). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 
 

Тема 2.5. Організація міжнародного та локального трансферу 

Практичне завдання 
1. Підібрати три варіанти авіаперельоту за маршрутом «Рим-Київ-Рим». 

2. Підібрати варіанти авіаперельоту за маршрутом «Оттава-Київ-Лондон». 
3. Створити базу компаній, що надають організаторам івентів послуги з 

пасажирських перевезень (6 компаній, таблиця excel або гугл-таблиця). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 
 

Тема 3.1. Особливості концертної логістики 

Практичне завдання 
Створити базу концертних майданчиків Києва на 500 і більше осіб 

(таблиця excel або гугл-таблиця). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 
 

Тема 3.2. Технічний і Нospitality райдери 

Практичне завдання 

Проаналізувати технічний і hospitality райдер одного з українських 
артистів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 

 

Тема 3.3. Робота з квитковими операторами 

Практичне завдання 

Створити базу квиткових операторів України (таблиця excel або гугл-
таблиця). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9. 

 
6. Питання та завдання до іспиту 

 
1. SMART-технологія у визначенні цілей івенту. 

2. Таймлайн проекту. 
3. Канали й інструменти комунікації з відвідувачами івенту. 
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4. Шлях очима відвідувача івенту. 
5. Портрет івенту. 

6. Види послуг підрядників з організації івенту. 
7. Класифікація локацій для івентів. Критерії підбору. 
8. Зонування локації. Необхідні і додаткові зони. 

9. Внутрішня і зовнішня логістика. 
10. Формати навігації. 

11. Таймінг івенту. 
12. Базові документи: договора, дозволи, ліцензії, специфікація, списки.  

13. Клінінг на локації. 
14. Забезпечення безпеки на івенті. 

15. Контакт-лист. 
16. Guest-лист. 

17. Технічний райдер. 
18. Hospitality райдеру. 

19. Міжнародний і локальний трансфер. 
20. Формати харчування на івенті. 

21. Основні і додаткові послуги готелів. 
22. Концертна логістика. 
23. Організація вхідної групи. 

24. Фінансова-правова база організації івенту. 
25. Кошторис. Оптимізація витрат. 

 
Практичні завдання до іспиту 

Зразок 
Хедлайнер премії «Jager Music Awards 2019», британський електронний 

музикант Actress виступав у Києві (арт-галерея «LAVRA») 15 листопада 
(22:00). Готель, у якому проживали музиканти, – «Park Inn» (вул. Велика 

Васильківська, 55). У побутовому райдері артиста було зазначено авіапереліт за 
маршрутом «Франкфурт-Київ-Мюнхен» для 2 персон. 

Завдання 
1. Запропонуйте оптимальний варіант авіаперельоту для музикантів. 
2. Розробіть таблицю з таймінгом переміщення та перебування артиста,  

починаючи з вильоту із Франкфурта до прильоту у Мюнхен. 
 

 
7. Критерії оцінювання знань здобувача та шкала оцінювання 

 
Відповідь здобувача оцінюється на: 

оцінку А (90-100) – якщо глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано 
викладено матеріал, зокрема здобувач вищої освіти: 

– виявляє глибокі знання усієї програми освітньої компоненти; 
– відображає чітке знання термінів, правильно формулює відповідь, робить 

власні висновки та узагальнення; 
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– застосовує теоретичні знання на практиці, робить власні висновки та 
узагальнення;  

– володіє навичками аналізу сучасних концепцій культурології; 
– розуміє можливості сучасних наукових методів та володіє цими методами на 

рiвнi, необхідному для вирішення практичних завдань, що постають при 

виконанні професійних обов’язків; 
оцінку В (84-89) – якщо правильно та обґрунтовано викладено матеріал, а 

здобувач вищої освіти: 
– виявляє знання усієї програми освітньої компоненти; 

– відображає чітке знання термінів, правильно формулює відповідь, робить 
певні узагальнення;  

– але відповідь не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання; 
– наявні незначні неточності у виконанні практичних завдань; 

оцінку С (74-83) – якщо правильно викладено матеріал, здобувач вищої освіти: 
– відображає знання термінів, логічно формулює відповідь;  

– але наявні незначні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, 
закономірностей, нечіткі їхні характеристики;  

– наявні неточності у виконанні практичних завдань; 
оцінку D (66-73) – якщо відповідь здобувача вищої освіти є поверхневою, 

недостатньо аргументованою, тобто: 

– неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання; 
– не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, 

закономірностей, нечіткі їх характеристики; 
– свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема не засвідчує повною 

мірою знання основних понять, концепцій, категорій;  
– не містить посилань на літературу;  

– викладена з порушенням логіки подання матеріалу; 
– містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень; 

оцінку Е (61-65) – якщо відповідь здобувача вищої освіти є поверхневою:  
– свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема не засвідчує повною 

мірою знання основних  понять, концепцій, категорій;  
– викладена з порушенням логіки подання матеріалу; 
оцінку FX (21-60) – якщо здобувач вищої освіти не відповів на поставлені 

питання або відповідь є неправильною: 
– не розкриває сутності питання, або ж допущено грубі змістовні помилки, які 

свідчать про відсутність відповідних знань у здобувача вищої освіти чи їх 
безсистемність та поверховість;  

– не знає основних положень освітньої компоненти та принципів аналізу 
ситуацій; не вміє сформулювати власну думку та викласти її; 

оцінку F (0-20) – якщо здобувач вищої освіти не відвідував заняття, не 
відпрацював їх, не проявляв бажання пізнавати освітню компоненту. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінк

а 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B 
добре 

74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 
компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

освітньої компоненти 
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8. Рекомендовані інформаційні джерела 

Основна література 
1. Голблатт Дж. Спеціальні події: створення та підтримка нового світу для 

святкування. Нью-Йорк : Вілей, 2013. 432 с. 
2. Хальцбаур У., Йеттінгер Е., Кнаусе Б. та ін. Event-менеджмент. Берлін, 

2003. 332 с. 
3. Roel F. Event Design Handbook: Systematically Design Innovative Events Using 

the #EventCanvas / Amsterdam : BIS Publishers, 2016. 204 p. 
4. Кальченко А. Г. Логістика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002. 148 с. 

5. Прія Паркер. Мистецтво збиратися разом. Як організувати змістовну та 
результативну зустріч. Харків, 2020. 288 с. 

 

Допоміжна література 
6. Петрова І.В. Професійна підготовка івент-менеджерів у контексті дуальної 

форми здобуття освіти. Менеджмент соціально-культурної діяльності. 
2019. № 1. С. 82-104. 

7. Frissen R., Janssen R., Luijer D. Event Design Handbook: Systematically Design 
Innovative Events Using the #EventCanvas. Amsterdam : BIS Publishers, 2016. 

204 p. 
8. Haugen K. Event Logistics Tapir Academic Press, Trondheim 2011. 109 p. 
 

Інтернет-ресурси 

9. Event Logistics Plan. Gevme. URL: https://www.gevme.com/en/blog/event-
logistics-plan/ (дата звернення 19.09.2022). 

10. International Congress and Convention Association: Association meetings 

knowledge. ICCA https://www.iccaworld.org/knowledge/ (дата звернення 
19.09.2022). 

11. Інформаційний портал для корпоративних маркетингових, digital- і 
sustainability професіоналів, а також підприємців і event-фахівців – 

«MarketingMediaReview» : вебсайт. URL: https://mmr.ua. (дата звернення: 
06.10.2022). 

12. Slupsky event-management : вебсайт. URL: https://slupsky.com. (дата 
звернення: 06.10.2022). 

13. Міжнародний інтернет-журнал ділового туризму «MICE &more LIVE». 
URL: https://www.miceandmore.org (дата звернення: 06.10.2022). 

14. Міжнародний форум івент-індустрії : вебсайт. URL: 
https://eventindustry.com.ua. (дата звернення: 06.10.2022). 

15.  Інформаційний портал для представників культурних та креативних 
індустрій, івент-менеджерів, маркетологів тощо «Cases. Medis» : вебсайт  

16. https://cases.media/ (дата звернення 18. 11. 2022). 

17. Інформаційний портал «Культура і креативність» для представників 
культурних і креативних індустрій, підприємців, івент-менеджерів : 

https://www.culturepartnership.eu/ua/more-doc (дата звернення 10.11 2022). 

https://www.gevme.com/en/blog/event-logistics-plan/
https://www.gevme.com/en/blog/event-logistics-plan/
https://www.iccaworld.org/knowledge/
https://mmr.ua/
https://slupsky.com./
https://www.miceandmore.org/
https://eventindustry.com.ua/
https://cases.media/
https://www.culturepartnership.eu/ua/more-doc
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18. Інформаційних портал найпрестижнішої івент-премії у світі «Best Event 
Awords» https://beaworldfestival.com/ : (дата звернення: 10.11.2022). 

19. Інформаційний портал/блог «Socialtables. Event-planning» для підприємців, 
івент-менеджерів: https://www.socialtables.com/blog/event-planning/how-to-
get-logistics-right/ (дата звернення 10.01. 2023). 
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