


2 
 

  

 

 

 



3 
 

  

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» нормативна 

 

Напрям підготовки  
241 «Готельно-

ресторанна справа» 

Модулів - 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  – 1 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

6-й 5-й, 6-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 10 год. 

Лабораторні 
– — 

Самостійна робота 

26 год. 68 год. 
Вид контролю:  залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для 
денної форми навчання – 64/26; для заочної форми навчання – 22/68. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу є сформувати необхідні теоретичні знання та практичні 

компетенції з основ івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві, 

сформувати у майбутнього фахівця у сфері послуг глибокі знання з предмету та принципи 

його вивчення, а також різні аспекти зміни у ході розвитку сучасного готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Вивчення проблеми відіграє важливу загальноосвітню, світоглядну, патріотичну, 

методологічну роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у сфері послуг, а також 

процесів розвитку сфери в цілому. 

Завдання дисципліни «Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному 

господарстві» полягає в опануванні студентами за допомогою різних форм і методів (лекції, 

семінари, самостійна робота, написання рефератів, аудиторних контрольних робіт) 

програмного матеріалу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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знати : 

• теоретичні засади івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному 

господарстві;  

• характеристику основних видів івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-

ресторанному господарстві; 

• фактори і сучасні умови розвитку івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-

ресторанному господарстві; 

• тенденції розвитку івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному 

господарстві; 

• методи наукового дослідження івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-

ресторанному господарстві; 

• розвиток в’їзних та виїзних тур бізнес потоків України; 

• ресурсну базу івент та МІСЕ-менеджменту. 

вміти: 

• не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його аналіз; 

• виділяти ключові пункти в матеріалі, що вивчається; 

• закріпити знання понятійно-категоріального апарату курсу «Івент та МІСЕ-

менеджмент у готельно-ресторанному господарстві»;  

• аналізувати статистичні дані; 

• уміти працювати з першоджерелами, науковими публікаціями, різними 

документами, рекомендованою літературою; 

• систематизувати свої переконання, відпрацювати навички наукової дискусії;  

• використовувати важливі теоретичні положення, методичні рекомендації і 

практичні поради в професійній  діяльності. 

Програмні результати навчання: РН5, РН22, РН24. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Тенденції формування івент та МІСЕ-менеджменту 

Тема 1. Поняття і особливості івент та МІСЕ-менеджменту 

Тема 2. Становлення і розвиток івент та МІСЕ-менеджменту 

Тема 3. Менеджмент та маркетинг івентивного та конвенційного туризму 

Тема 4. Характеристика основних ресурсів івентивного та конвенційного туризму 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку івент та МІСЕ-менеджменту 

Тема 5. Технологія розробки MICE турів. 
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Тема 6. Характеристика міжнародного івент та МІСЕ-менеджменту 

Тема 7. Фестивалі – як складова івентивного  туризму  

Тема 8. Перспективи розвитку івент та МІСЕ-турів в Україні 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Тема 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Змістовий модуль 1. Тенденції формування івент та МІСЕ-менеджменту 

Тема 1. Поняття і 
особливості івент 
та МІСЕ-
менеджменту 

11 8 4 - — 4 3 11 3 2 — — 1 8 

Тема 2. 
Становлення і 
розвиток івент та 
МІСЕ-
менеджменту 

11 8 4 - — 4 3 11 3 2 — — 1 8 

Тема 3. 
Менеджмент та 
маркетинг 
івентивного та 
конвенційного 
туризму 

11 8 4 - — 4 3 11 3 2 — — 1 8 

Тема 4. 
Характеристика 
основних ресурсів 
івентивного та 
конвенційного 
туризму 

11 4 4 - — 4 3 11 3 2 - - 1 8 

Разом за І 

змістовим 

модулем 

44 32 16 - — 16 12 44 12 8 — — 4 32 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку івент та МІСЕ-менеджменту 

Тема 5. Технологія 
розробки MICE 
турів. 

11 8 4 - — 4 3 11 3 1 — — 2 8 

Тема 6. 
Характеристика 
міжнародного 
івент та МІСЕ-
менеджменту 

11 8 4 - — 4 3 11 3 1 — — 2 8 
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Тема 7. Фестивалі 
– як складова 
івентивного  
туризму  
 

12 8 4 - — 4 4 12 2 1 — — 1 10 

Тема 8. 
Перспективи 
розвитку івент та 
МІСЕ-турів в 
Україні 

12 8 4 - — 4 4 12 2 1 - - 1 10 

Разом за ІІ змістовим 

модулем 
46 32 16 - — 16 14 46 10 4 — — 6 36 

ВСЬОГО 90 64 32 - — 32 26 90 22 12 — — 10 68 

 

4. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Поняття і особливості івент та МІСЕ-менеджменту 4 

2.  Тема 2. Становлення і розвиток івент та МІСЕ-менеджменту 4 

3.  Тема 3. Менеджмент та маркетинг івентивного та конвенційного 

туризму 
4 

4.  Тема 4. Характеристика основних ресурсів івентивного та 

конвенційного туризму 
4 

5.  Тема 5. Технологія розробки MICE турів. 4 

6.  Тема 6. Характеристика міжнародного івент та МІСЕ-

менеджменту 
4 

7.  Тема 7. Фестивалі – як складова івентивного  туризму  4 

8.  Тема 8. Перспективи розвитку івент та МІСЕ-турів в Україні 4 
 

 

5. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Поняття і особливості івент та МІСЕ-менеджменту 3 

2.  Тема 2. Становлення і розвиток івент та МІСЕ-менеджменту 
3 

3.  Тема 3. Менеджмент та маркетинг івентивного та конвенційного 

туризму 
3 
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4.  Тема 4. Характеристика основних ресурсів івентивного та 

конвенційного туризму 
3 

5.  Тема 5. Технологія розробки MICE турів. 3 

6.  Тема 6. Характеристика міжнародного івент та МІСЕ-менеджменту 3 

7.  Тема 7. Фестивалі – як складова івентивного  туризму  
4 

8.  Тема 8. Перспективи розвитку івент та МІСЕ-турів в Україні 
4 

 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота з курсу «Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному 
господарстві» покликана сприяти формуванню у студентів глибоких, міцних та 
систематизованих знань з предмету, розвивати самостійність у здобутті знань та їх 
використанні у навчальній практичній діяльності, активізувати пізнавальну діяльність 
студентів та мобілізувати їх на досягнення кінцевого результату. 

Індивідуальна робота виконується студентом під керівництвом викладача у 
позааудиторний час. Роботу студент повинен здати до заліку/екзамену.  

Об’єктом дослідної частини є підготовка детального дослідження певного регіону чи 
адміністративного району/області в межах України у вигляді спеціалізованої наукової 
роботи. 

 
7. Методи навчання 

З метою активізації навчального процесу у ході вивчення дисципліни «Івент та МІСЕ-
менеджмент у готельно-ресторанному господарстві»  використовуються наступні традиційні 
та інноваційні методи навчання: 
— методи усного викладу матеріалу (монологічна форма: розповідь, опис, 

характеристика, пояснення; діалогічна форма: бесіда, дискусія, обговорення, дебати); 
— методи наочності (метод внутрішньої наочності ― використовується тоді, коли 

внутрішній акцент робиться на готові образи, раніше сформовані в уяві студента; метод 
ілюстративної наочності ― передбачає формування уявлень і понять у студентів на 
основі сприйняття конкретних ілюстрацій, наприклад, визначних туристичних об’єктів; 
екскурсійні методи); 

— методи логічних операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення; 
використовуються для порівняння рівня розвитку різних країн, для аналізу їх 
туристичного потенціалу. Студенти повинні вміти аналізувати, узагальнювати 
різноманітну інформацію для того, щоби вільно орієнтуватися в економічних 
можливостях та перспективах розвитку різних країн; 

— інтерактивні методи: мозковий штурм, карта розуму, методика творчості тощо. 
Використовуються для генерування нестандартних оригінальних ідей, пошук 
альтернативних підходів до розв’язання стандартних ситуацій; 

— емпіричні методи: дослідження окремих регіонів; 
— методи самостійної роботи з літературою: робота в бібліотеці з джерелами та 

літературою, вміння працювати з інтернет-ресурсами; 
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8. Методи контролю 

З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни «Івент та 
МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві» використовуються наступні 
методи оцінювання: 
— для поточного контролю — контрольні запитання по темах, тестування, фронтальне 

опитування; 
— для підсумкового поточного контролю — контрольні запитання, письмовий тест; 
— для індивідуальної, самостійної та наукової роботи — усний захист або письмове 

оформлення отриманих результатів. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Заліковий кредит з дисципліни «Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному 
господарстві» 

 
 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 

(всі форми навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 ІНДЗ 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни. 
2. Навчальна програма з навчальної дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я. Гойхман. - 
М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с. 

2. Голдблатт Дж. Special Event / Дж. Голдблатт. – М.: ЭКСПО, 2010. 
3. Зеленська Л. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів / Л. Зеленська, А. 

Романова / К. : НАКККІМ, 2015. – 84 с.  
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4. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / Франсуа Колбер при участии Ж. Нантель, С. 
Билодо, Дж. Д. Рича; [пер. с англ. Л. Г. Мочаловой]. - Санкт-Петербург: АРТ-Пресс, 2004. – 
255 с.  

5. Костюк О. История ивента / О. Костюк // Теория и практика организации специальных 
мероприятий. – 2008. - № 3. – С. 17-21.  

6. Маркетинговые коммуникации: учебник / под ред. И.Н. Красюк. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 
272 с.  

7. Назаров О.І. Занимательная ивентология, или ивент-рынок Украины в цифрах и мнениях / 
Назаров О.І. – 2009.– No 2. – С.13-14. 

8. Романцов А.Н. Event-маркетинг: Сущность и особенности организации / Романцов А.Н. – 
М.: Изд-во-Дашков и Ко. – 2011. – 116 с.  

9. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие/Г.Л. Тульчинский, Е.Л. 
Шекова. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство Планета музики», 2007. – 528 с. 

10. Тульчинський Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учеб. пособие / 
Г. Л. Тульчинський. – СПб.: Лань, 2010. – 384 с. 

11. Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. 
Целлер; [пер.с нем. Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 2010. – 384 с. 

12. Шумович А.В. Великолепные мероприятия: технологии и практика event management / А. 
В. Шумович. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 336 с. 

 
Допоміжна 

1. Carter L. Event Planning. – AuthorHouse, 2007. – P. 3. Event-менеджмент – организация 
мероприятий на высшем уровне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pr2b.net/index.php/articles/91–listprevent  

2. Event-менеджмент. Профессиональная организация успешных мероприятий. – М.: ЭКСПО, 
2010.  

3. Shone A., Parry B. Successful event management: a practical handbook. – Cengage Learning 
EMEA, 2004. – P. 13.  

4. Tum J., Norton P., Wright Nevan J. Management of Event Operations. – El sevier Butterworth–
Heinemann, 2006. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Наукова та навчальна література 
2. Періодичні фахові видання 
3. Інформаційні довідники 
4. Путівники, карти 
5. Ресурси мережі Інтернет 

 


