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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ 
спеціальність 075  МАРКЕТИНГ 

освітньо-професійна програма  МАРКЕТИНГ 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Організація спеціальних заходів — незмінна складова життя 

суспільства на всіх етапах його розвитку.  

Маркетинг подій (event-маркетинг) - спосіб залучення уваги до 

бренду для створення більш тісних зв'язків між ним і споживачем. 

Він відноситься до інструментів BTL-комунікацій - непрямим 

рекламним інструментам. Івент-маркетинг будується на створенні 

емоційних зв'язків між споживачем і брендом. Емоції - головний 

інструмент у створенні бренду з людським обличчям. Саме вони 

відповідають за прихильність споживачів до певних торгових марок. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом дисципліни є теоретичні концепції та методологія 

формування і використання  івент-маркетингу 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідних 

теоретичних основ і практичних навичок щодо сутності івент-

маркетингу; основних засобів та видів івентів; цілі, які досягаються за 

допомогою івент-маркетингу; особливості використання івент-

маркетингу для товарів промислового призначення; характеристики 

етапів підготовки заходів з івент-маркетингу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН 1. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи провадження 

маркетингової діяльності. 

РН 3. Аналізувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової 

діяльності. 

РН 4. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язування 

практичних завдань у сфері маркетингу. 

РН 5. Збирати й аналізувати необхідну інформацію, обчислювати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного й 

методичного інструментарію. 

РН 6. Досліджувати поведінку ринкових суб’єктів у маркетинговому 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf
http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


середовищі. 

РН 7. Визначати показники результативності маркетингової діяльності 

ринкових суб’єктів та їх взаємозв’язки. 

РН 8. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні 

технології, а також спеціалізовані програмні продукти, необхідні для 

розв’язання завдань з маркетингу. 

РН 9. Застосовувати сучасні технології маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, адаптуватися до змін маркетингового середовища. 

РН 10. Оцінювати ризики здійснення маркетингової діяльності в 

умовах певної невизначеності маркетингового середовища.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК. 4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

СК 3. Брати участь у плануванні маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта. 

СК 4. Здатність провадити маркетингову діяльність на основі 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних 

зв’язків між її складовими. 

СК 5. Брати участь у розробленні маркетингового забезпечення 

розвитку бізнесу в умовах певної невизначеності. 

СК 7. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми й 

інструменти маркетингу. 

СК 8. Здатність використовувати інструментарій маркетингу у 

професійній діяльності. 

СК12. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі 

бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку для 

здійснення маркетингової діяльності. 

СК14. Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

теорії і практики управління. 

СК16. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Структура дисципліни 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. . Сутність івент-маркетингу. 

Тема 2.  Планування проведення івент-заходів 

Тема 3.  Ефективність використання спеціальних івентів. 

Тема 4. Заходи подієвого маркетингу: цілі, яких можна досягти 

Тема 5. Інструменти і види подієвого маркетингу. Tradeevents, 

corporateevents (hr events), specialevents 

Тема 6. Event-маркетинг: приклади світових брендів 

Тема 7. Івент-маркетинг: комплекс дій 

Міжпредметні зв’язки 

Основою для вивчення курсу «Сучасні види маркетинг» є вивчення 

дисциплін: «Маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Політична 

економія», «Управління продажем та мерчендайзинг».  

Набуті знання можуть бути використані при проходженні 

переддипломної практики. 



 

Політика оцінювання та 

академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Рекомендована 

література 

Виноградова О. В. В49 Сучасні види маркетингу. Навчальний 

посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 265 с. 

https://dut.edu.ua/uploads/l_1703_14661801.pdf 

Голідей Раян Маркетинг майбутнього. Вид-во: Наш Формат, 2018. – 

104 с.  

Зварич Е.І. Відмінності скритого маркетингу від вірусного та 

партизанського. – Київ, 2010. – 61 с.  

Ілляшенко Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного 

маркетингу промислових підприємств: моногр. – Суми: «Видво 

СумДУ», 2011. – 192с.  

Інформаційні 

ресурси 

Виноградова О. В. В49 Сучасні види маркетингу. Навчальний 

посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 265 с. 

https://dut.edu.ua/uploads/l_1703_14661801.pdf 

Buzz-marketing [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://expolady.com.ua/work/2/buzz-marketing 

Сучасні види інноваційного маркетингу [Електронний ресурс]. − 

Режим доступу: http://studme.com.ua/1951110515080 

Формат та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 
Практичні/семінари 20 
Самостійна робота 64 

ЗАЛІК 
 

Шкала оцінювання, 

національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за 
національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 4 (добре) 
70-79 С 

3 (задовільно) 60-69 D 
50-59 Е 

35-49 FX 2 (незадовільно) 
з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 2 (незадовільно) 
з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

https://dut.edu.ua/uploads/l_1703_14661801.pdf
https://dut.edu.ua/uploads/l_1703_14661801.pdf
http://expolady.com.ua/work/2/buzz-marketing


                                      Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

спеціальних економічних дисциплін 

                                     

Протокол № __ від ___ ___________ 2022р. 

 

Голова циклової комісії _______ Ярослава КОЗУБ 

Викладач 

ВАСКАН АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: vaskan/anastasiia@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https:/ dn.chic.cv.ua 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

