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Силабус курсу Менеджмент кулінарних подій 

2021-2022 навчального року 
 

 
Назва курсу Кулінарні тренди та гастрономія 

Адреса викладання 
курсу 

Україна, м. Львів, вул. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр 

та назва 
спеціальності 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», 241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Викладачі курсу Грицишин Анна Тарасівна, кандидат економічних наук, асистент 
кафедри туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Контактна 

інформація 

викладачів 

anna.hrytsyshyn@lnu.edu.ua,  посилання на веб-сторінку викладача: 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/hrytsyshyn-anna Веб-сайт 

Львівського національного університету ім. І. Франка. 
Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка 41, кім. 4, т.: (032) 2394603 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Google, Viber або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/menedzhment-kulinarnykh-podiy  

Інформація про курс Предметом вивченням курсу «Менеджмент кулінарних подій» та полем 
застосування у сучасних умовах є набуття практичних навичок та вмінь, 
що спрямовані на розробку, виробництво та управління запланованих 
кулінарних подій, змістовних кулінарних фестивалів, кулінарних 
святкувань, розважальних кулінарних заходів, рекреативних кулінарних 
подій. До цього переліку можна також додати події місцеві, окремі ділові 
чи корпоративні події, а також події приватного характеру. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Менеджмент кулінарних подій» є вибірковою дисципліною 

з спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для освітньої 

програми бакалавра, яка викладається у третьому семестрі в обсязі          

5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент кулінарних 
подій» є:  

- поглибити підготовку фахівців у напрямі менеджменту кулінарних 
подій;  

- сформувати уміння планування, реалізації та оцінювання кулінарних 
подій; 

- виробити навички реалізації кулінарних подій в сучасному просторі. 
 Цілями навчальної дисципліни «Менеджмент кулінарних подій» є 
вивчення загальних понять з менеджменту кулінарних подій, а також 
ознайомлення студентів з основами застосування набутих знань та вмінь 
на практиці. 

mailto:anna.hrytsyshyn@lnu.edu.ua
https://geography.lnu.edu.ua/employee/hrytsyshyn-anna
https://geography.lnu.edu.ua/course/menedzhment-kulinarnykh-podiy


3  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

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. 
Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навчальний посібник / 
Н.В.Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2015. – 122 с. 
5. 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. 

6. Костюк О. История ивента / О. Костюк // Теория и практика 

организации специальных 

7. Назаров О.І. Занимательная ивентология, или ивент-рынок Украины в 

цифрах и мнениях / Назаров О.І. – 2009.– No 2. – С.13-14. 

8. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Палеха Ю. І. – 

К. : Кондор, 2008.– 356 с. 
9. Радіонова О.М. Конспект лекцій з курсу "Івент-технології" / 

О.М.Радіонова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – 

Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2015. – 67 с. 

10. Романцов А.Н. Event-маркетинг: Сущность и особенности 

организации / Романцов А.Н. – М.: Изд-во-Дашков и Ко. – 2011. – 116 с. 

11. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч.посіб. – К.: 

Знання, 2005.– 324 с. 

12. Тульчинський Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере 

культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинський. – СПб.: Лань, 2010. – 384 

с. 

13. Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. 

Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер; [пер.с нем. Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 2010. 

– 384 с. 

14. Шумович А.В. Великолепные мероприятия: технологии и практика 

event management / А. В. Шумович. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. 

– 336 с. 

15. 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 

 

Допоміжна література: 

1. Антоненко І.Я. Особливості розвитку та застосування Івент- 

менеджменту в Україні 

2. Данилова В. Спеціальні художні події в процесі створення та 

трансляції сучасної культури, Українська культура: минуле, сучасне, 

шляхи розвитку Випуск 25, 2017 

3. Кули К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой/ Карен 

Кули и Кирсти МакЭван; худож.-оформ. А. Киричек – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 256 с. 

4. Лемер Синди. Искусство организации мероприятий: стоит только 

начать! / Синди Лемер. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 288 с. 

5. Оборська С.В. Подієвий менеджмент у мистецтві 

http://www.pr2b.net/index.php/articles/91


4  

6. Пресс Скип. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и 

телевидения: (Пер. с англ.) / Скип Пресс. – М. : Изд-во РИУМФ, 2004. 

– 400 с. 

7. Хитрова О.А. Стан і тенденції розвитку Івент-менеджменту в Україні 

/ О.А.Хитрова, Ю.Ю.Харитонова // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету, вип. 12, 2017, с.27-31 

Тривалість курсу 150 год. 

Обсяг курсу 150 годин   аудиторних   занять.   З   них   16  годин   лекцій,   16   годин 
семінарських/практичних занять, 118 год. самостійних занять. 

Очікувані 

результати 

навчання 

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
понятійний апарат менеджменту кулінарних подій, в тому числі 
термінологію, методологію та організаційно-практичні засади 
менеджменту кулінарних подій, історію виникнення та розвитку 
менеджменту кулінарних подій. 
Вміти: 
застосовувати основні елементи менеджменту кулінарних подій у 
практичній діяльності; визначати фактори , які впливають на планування і 
проведення кулінарних подій, у тому числі у сфері гостинності 

Ключові слова Менеджмент, управління, подія, івенти, кулінарна подія 

Формат курсу Очний /заочний 

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою. 

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює 

навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 

третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано нижче у додатку у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру 
комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 

туристичної індустрії, менеджменту, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, практичні та семінарські побудовані у формі діалогу зі 

здобувачами вищої освіти. 

Лекційна форма навчання: 

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів з діяльності суб’єктів туристичного 

ринку; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
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Практичне/семінарське заняття: 

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

За узгодження зі студентами та керівництвом вузу можливе відвідування 

конференцій та інших подій для практичного ознайомлення з 

інструментами ринку послуг. 

Необхідне 

обладнання 

Передбачається використання проектора та ПК. Для вивчення курсу 

достатньо володіти загально вживаними програми такими як Microsoft 
Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням: 

• практичні/самостійні тощо : 60 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 60   

• контрольні заміри (модулі): 40 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів   40   

• іспит/залік: оформлення за результатами семестру 

Підсумкова максимальна кількість балів 100   

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 

Разом 

1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Моду

ль 

Разом 

2 

Т5 Т6 Т7 Т8 Моду

ль 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1 
100 

50 7 7 8 8 20 50 7 7 8 8 20 

Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

для 

екзамену, 

курсової 

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 не 
зараховано 

0-20 F незадовільно 

(без права 

перездачі) 

не 

зараховано 

(без права 
перездачі) 
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Письмові роботи: реферат, одна контрольна робота на протязі 

семестру. Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, можна отримати у 

бібліотеці Стефаника та Драгоманова. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку  

 чи екзамену. 

1. Поняття менеджменту кулінарних подій. 

2. Класифікація події за типом та результатом для учасників. 

3. Класифікація за типом маркетингового середовища та характеру 

взаємодії учасників. 

4. Умови ефективної кулінарної події. 

5. Учасники та відвідувачі кулінарних подій 

6. Ризик-менеджмент виняткових заходів. 

7. Фактори, що формують стратегію кулінарних подій. 

8. Мета події та її досягнення. Цілі і завдання подієвих заходів. 

9. Підготовка та ресурси у плануванні заходу. 

10. Організація громадського харчування та логістика товарів. 

11. Інфраструктура кулінарних подій. 

12. Особливості кейтерінгу. 

13. Проект-менеджмент спеціальних подій. 

14. Планування та контролінг проекту. 

15. Фасіліті менеджмент кулінарних подій. 

16. Інструменти менеджменті кулінарних подій. 

17. Реклама в менеджменті кулінарних подій.  
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18. Маркетинг в менеджменті кулінарних подій. 

19. Етапи організації кулінарних подій. 

20. Основні підходи розробки подієвого заходу. 

21. Основні засади управління персоналом. 

22. Особливості організації роботи персоналу кулінарних подій. 

23. Тимчасовий персонал при організації події та його функції. 

24. Організація роботи персоналу для успішного проведення заходу. 

25. Робота з підрядниками заходу. 

26. Дипломатичні прийоми без розміщення за столом.  
27. Дипломатичні прийоми з розсаджуванням за столом. 
28. Основні інструменти просування кулінарних заходів. 

29. Сутність реклами і рекламних каналів. 

30. Основні елементи, які повинні бути присутніми в запрошенні на 

кулінарну подію. 

31. Реклама в засобах масової інформації як інструмента кулінарних 

подій. 

32. Формати організації роботи з пресою. 

33. Основні фінансові питання при організації кулінарних подій. 

34. Головні фактори, що впливають на бюджет кулінарних подій. 

35. Вимоги висуваються до бюджету події. 

Опитування Анкету-оцінку з   метою   оцінювання   якості   курсу   буде   надано   по 
завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

** Схема курсу «Менеджмент кулінарних подій» 

 

Тиж./ 

дата/ 

год. 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література Завдання, 

год. 

Термін 

виконання 

1. Тема 1. Теоретичні 

основи менеджменту 

кулінарних подій. 

Поняття та концепція 

event. Захід та подія: 

порівняльна 

характеристика. Event 

менеджмент як наука. 

 

Лекція 
 

Радіонова О.М. Конспект 

лекцій з курсу "Івент- 

технології" / О.М.Радіонова; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім.О.М.Бекетова. – Харків: 

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 

2015. – 67 с. 

Хальцбаур У. Event-

менеджмент / У. Хальцбаур, 

Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. 

Мозер, М. Целлер; [пер.с нем. 

Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 

2010. – 384 с. 

  

2. Теоретичні основи 

менеджменту 

кулінарних подій. 

Семінарське 
заняття 

1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 
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3. Тема 2. Сутність, 

зміст, 

класифікація 

кулінарних подій в 

системі менеджменту. 

Поняття кулінарних 

подій. Класифікація 

кулінарних подій за 

типом, масштабом, 

кількістю учасників, 

місцем проведення. 

 

Лекція 

 

Радіонова О.М. Конспект 
лекцій з курсу "Івент- 
технології" / О.М.Радіонова; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-
ва ім.О.М.Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 
2015. – 67 с. 
Романцов А.Н. Event-
маркетинг: Сущность и 
особенности организации / 
Романцов А.Н. – М.: Изд-во-
Дашков и Ко. – 2011. – 116 с. 

  

4. Сутність, зміст, 

класифікація 

кулінарних подій в 

системі 

менеджменту. 

Семінарське 
заняття 

1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 

5. Тема 3. Планування і 

програмування 

кулінарних подій. 

Мета події та засоби її 

досягнення. Цілі і 

завдання кулінарних 

заходів. Підготовка та 

ресурси у плануванні 

заходу. 

Лекція 
 

Гойхман, О. Я. Организация 

и проведение мероприятий: 

учебное пособие / О.Я. 

Гойхман.- М.: ИНФРА-М, 

2012. - 136 с. 

Голдблатт Дж. Special Event / 

Дж. Голдблатт. – М.: ЭКСПО, 

2010 

  

6. Планування і 

програмування 

кулінарних подій. 

Семінарське 
заняття 

1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 

7. Тема 4. Логістика в 

менеджменті 

кулінарних подій. 

Організація 

громадського 

харчування та 

логістика товарів. 

Інфраструктура 

кулінарних подій. Зміст 

та особливості 

кейтерінгу. 

 

Лекція 
 

Радіонова О.М. Конспект 
лекцій з курсу "Івент- 
технології" / О.М.Радіонова; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-
ва ім.О.М.Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 
2015. – 67 с. 
Романцов А.Н. Event-
маркетинг: Сущность и 
особенности организации / 
Романцов А.Н. – М.: Изд-во-
Дашков и Ко. – 2011. – 116 с. 

  

8. Логістика в 

менеджменті 

кулінарних подій. 

Семінарське 
заняття 

 1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 



9  

9. Тема 5. 

Організаційно-

управлінські аспекти 

менеджменту 

кулінарних подій. 
Проект-менеджмент 

спеціальних подій. 

Мотивація та контроль 

кулінарних подій. 

Фасіліті менеджмент 

кулінарних заходів. 

 

Лекція 
 

Радіонова О.М. Конспект 

лекцій з курсу "Івент- 

технології" / О.М.Радіонова; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім.О.М.Бекетова. – Харків: 

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 

2015. – 67 с. 

Хальцбаур У. Event-

менеджмент / У. Хальцбаур, 

Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. 

Мозер, М. Целлер; [пер.с нем. 

Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 

2010. – 384 с. 

  

10. Організаційно-

управлінські аспекти 

менеджменту 

кулінарних подій. 

Семінарське 
заняття 

1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 

11. Тема 6. Склад та 

функції персоналу в 

організації кулінарних 

подій. Основи 

управління персоналом. 

Особливості організації 

роботи персоналу 

кулінарних подій. 

Робота з підрядниками. 
 

Лекція 
 

Гойхман, О. Я. Организация и 

проведение мероприятий: 

учебное пособие / О.Я. 

Гойхман.- М.: ИНФРА-М, 

2012. - 136 с. 

Голдблатт Дж. Special Event / 

Дж. Голдблатт. – М.: ЭКСПО, 

2010 

  

12. Склад та функції 

персоналу в 

організації кулінарних 

подій. 

Семінарське 
заняття 

1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 

13. Тема 7. Організація 

дипломатичних 

прийомів як 

спеціалізованого виду 

кулінарних подій. 

Запрошення на 

дипломатичні прийоми. 

Дипломатичні прийоми 

без розміщення за 

столом. Дипломатичні 

прийоми з 

розсаджуванням за 

столом. 
 

Лекція 
 

Палеха Ю. І. Етика ділових 

відносин : навч. посібник / 

Палеха Ю. І. – К. : Кондор, 

2008.– 356 с. 

Сагайдак О.П. 

Дипломатичний протокол та 

етикет: Навч.посіб. – К.: 

Знання, 2005.– 324 с. 
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14. Організація 

дипломатичних 

прийомів як 

спеціалізованого виду 

кулінарних подій. 

Семінарське 
заняття 

1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 

15. Тема 8. Маркетинг 

кулінарних подій. 

Особливості 

«маркетинг-міксу» 

кулінарних подій. 

Етапи життєвого 

циклу кулінарних 

заходів. Реклама 

кулінарних подій. 

Лекція 
 

Голдблатт Дж. Special Event 

/ Дж. Голдблатт. – М.: 

ЭКСПО, 2010. 

Романцов А.Н. Event-

маркетинг: Сущность и 

особенности организации / 

Романцов А.Н. – М.: Изд-во-

Дашков и Ко. – 2011. – 116 с. 

  

16. Маркетинг 

кулінарних подій. 

Семінарське 
заняття 

1. 
Підготувати 
питання до 

теми  
2. 

Обговорити 
доповіді 

 

Протягом 

поточного 

тижня 

 


