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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа на основі диплому за ОКР «молодший спеціаліст», 

здобутого за іншою спеціальністю, передбачає комплексний вступний екзамен з 

дисциплін: «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного 

господарства».

Програма комплексного екзамену розроблена з метою надання допомоги 

абітурієнтам в підготовці до його складання. Програма охоплює основну 

проблематику дисципліни, які дозволяють перевірити та оцінити необхідний 

рівень набутих знань та практичних навичок і є базовою для подальшого 

опанування бакалаврської програми. Під час складання даної програми 

враховувалися дисципліни циклу професійної підготовки, передбачені 

Освітньо-професійною програмою підготовки «молодший спеціаліст».

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основі запропонованих питань із дисциплін «Організація готельного 

господарства», «Організація ресторанного господарства» сформовано варіанти 

білетів комплексного екзамену, кожен з яких включає 2 теоретичних питання та 

10 тестових завдань. Повна відповідь на кожне теоретичне запитання 

оцінюється в 40 балів. З усіх представлених на тест відповідей абітурієнт має 

обрати одну, яку він вважає вірною. Тестове завдання оцінюється в 12 балів. 

Неправильна відповідь балів не дає. Загальна сума усіх завдань дає можливість 

отримати максимум 200 балів. Після закінчення екзамену по кожному варіанту 

комісія визначає загальну суму балів за правильні відповіді.

Абітурієнт, який за сумою правильних відповідей набрав 100 балів і вище 

(до 200), вважається таким, що склав іспит. Тривалість екзамену 2 академічні 

години. Абітурієнту забороняється користуватися будь-якими носіями 

інформації.



ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН ТА СПИСОК 

ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань та вмінь з 

організації діяльності готельного підприємства, його функціонування на ринку 

готельних послуг, технологічного процесу обслуговування туристів у готелі, 

організації готельного сервісу.

Завдання дисципліни: ознайомлення абітурієнтів з сучасним станом і 

тенденціями розвитку готельного господарства світу та України, класифікацією 

готельної бази; засвоєння основних принципів діяльності готельного 

підприємства, організації роботи його служб; розкриття технології прийому й 

обслуговування туристів у готелях і туркомплексах.

Предмет дисципліни: особливості функціонування готельного 

підприємства та організації прийому, розміщення й обслуговування гостей.

Перелік теоретичних питань, що виносяться на комплексний екзамен

1. Загальна характеристика готельних послуг.

2. Характеристика засобів розміщення.

3. Характеристика підприємств готельного господарства для 

відпочинку.

4. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного 

господарства.

5. Історія розвитку готельного господарства в світі та Україні

6. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності.

7. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії.

8. Концепція гостинності в готельному господарстві

9. Основи стандартизації готельних послуг.

10. Основні підходи до класифікації готелів.

11. Класифікація підприємств готельного господарства України.
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12. Склад організаційної структури готелів.

13. Особливості організації праці на підприємстві готельного

типу.

14. Діяльність служби прийому та розміщення туристів.

15. Організація бронювання місць у готелях.

16. Міжнародні системи бронювання.

17. Організація обслуговування на житлових поверхах.

18. Технологія клінінгових робіт у приміщеннях готелів

19. Стратегії конкуренції готельних підприємств.

20. Встановлення тарифів на готельні послуги.

21. Склад приміщень готельного господарства.

22. Основні вимоги до організації номерного фонду готельних

господарств різної категорійності

23. Організація нежитлових груп приміщень підприємства

готельного господарства.

24. Основні складові формування сучасного інтер’єру

підприємств готельного господарства.

25. Організація надання додаткових послуг в підприємстві

готельного господарства.

26. Організація служби обслуговування в п'яти- і чотири-

зіркових готелях.

27. Особливості організації харчування туристів у різних типах 

підприємств готельного господарства.

28. Особливості матеріально-технічного постачання у готельному 

господарстві

29. Управління персоналом готельного комплексу

30. Культура обслуговування в готельному господарстві.

Список літератури для підготовки до вступних випробувань
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1. Байлик С.І. Організація готельного господарства: підруч./ С. І. 

Байлик, І.М. Писаревський .-Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 329 с.

2. Герасименко В.Г. Інноваційний потенціал підприємств туризму та 

готельного господарства /В.Г. Герасименко. -Одеса: ОНЕУ, 2017.-278 с.

3. Головко О.М. Організація готельного господарства: навчальний 

посібник / О.М.Головко. -  К.: Кондор, 2011. -  410 с.

4. Розметова О. Г. Організація готельного господарства: підручник /

0 . Г.Розметова: Абетка, 2014. — 430 с

5. Миськів Г. В. Організація готельного господарства: навч. посіб. / 

Миськів Г. В., Удуд І. Р., Паук О. Є.—Львів: Растр-7, 2017. — 179 с.

6. Мунін Г. Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування : 

навч. посіб. / Г. Б. Мунін..— К.: Ун-т ’’Україна”, 2012. — 335 с.

7. Управління якістю послуг готелів: методологія та практика / Т.

1. Ткаченко. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 727 с.

Інтернет-ресурси
8. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України: [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http: // www.me.gov.ua

9. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського: [Електронний 

ресурс]. -  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Мета вивчення дисципліни: формуванні системи знань стосовно 

принципів організації роботи закладів ресторанного господарства.

Завдання дисципліни: теоретична та практична підготовка фахівців з 

таких питань: основи організації закладів ресторанного господарства, як ланки 

з надання послуг; організація постачання закладів ресторанного господарства; 

особливості організації виробництва кулінарної продукції в ринкових умовах; 

загальні принципи організації систем обслуговування у сфері ресторанного 

господарства.

http://www.me.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


8

Предмет дисципліни. характеристика типів, класів закладів

ресторанного господарства та їх класифікація; послуги, що надаються в 

закладах ресторанного господарства; види та форми продовольчого, 

матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства; 

загальні принципи організації основних та допоміжних підрозділів 

виробництва, виробничого процесу; організація трудових процесів, оперативне 

планування виробництва.

Перелік теоретичних питань, що виносяться на комплексний екзамен
1. Основні напрямки розвитку ресторанного господарства.

2. Послуги ресторанного господарства, їх класифікація та моделювання 

умов їх надання.

3. Класифікація закладів ресторанного господарства.

4. Виробничо-торговельна структура закладів ресторанного господарства.

5. Класифікація виробничих процесів закладу ресторанного господарства.

6. Мережа підприємств ресторанного господарства, суть, показники, 

принципи формування.

7. Організація постачання закладів ресторанного господарства.

8. Організація роботи складського, тарного та транспортного господарств 

закладів ресторанного господарства.

9. Виробничий процес як основа формування закладу ресторанного 

господарства.

10. Основні принципи організації виробництва у закладах ресторанного 

господарства.

11. Організація оперативного планування виробництва у закладах 

ресторанного господарства.

12.Організація роботи цехів з виготовлення напівфабрикатів закладів 

ресторанного господарства.

13. Організація роботи доготівельних цехів закладів ресторанного 

господарства.
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14.Організація роботи спеціалізованих цехів закладів ресторанного 

господарства.

15. Організація роботи допоміжних цехів закладів ресторанного 

господарства.

16. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства

17. Характеристика методів, видів та форм обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства

18. Характеристика матеріально-технічної бази для обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства

19. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування 

різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства.

20. Характеристика меню, прейскуранту, винної, коктейльної карток.

21. Основні вимоги до якості послуг та вимоги безпеки послуг закладів 

ресторанного господарства.

22. Організація проведення банкетів та прийомів. Організація 

обслуговування банкетів за столом.

23. Організація обслуговування банкетів групи фуршет.

24. Організація проведення банкету -  чай, банкету-кава.

25. Організація обслуговування споживачів за типом “ шведський стіл”.

26. Організація проведення тематичних заходів в закладах ресторанного 

господарства.

27. Кейтерінг як складова бізнесу у ресторанному господарстві.

28.Організація обслуговування учасників конференцій, презентацій, 

нарад, споживачів у місцях відпочинку.

29. Організація обслуговування туристів у закладах ресторанного 

господарства.

30.Організація обслуговування споживачів у закладах лікувально- 

оздоровчого відпочинку.
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