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Загальні положення 

 

Мета вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки «бакалавр»  за спеціальністю «Готельно-ресторанна 

справа» - оцінити рівень знань вступників згідно Програми вступних 

випробувань.  

 

Вступник повинен знати:  
 основи організації готельного і ресторанного господарства; 

 основні поняття готельно-ресторанної справи; 

 поняття та класифікацію засобів розміщення; 

 основні перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства у 

сучасних умовах; 

 основи та особливості підприємництва у галузі готельно-ресторанного 

підприємства; 

 основи проведення наукових досліджень. 

 

Вступник повинен вміти: 

 володіти спеціальною термінологією, необхідною для аналізу діяльності 

підприємств індустрії гостинності; 

  визначати основні тенденції та закономірності розвитку індустрії гостинності 

у світі та в Україні; 

 принципами підприємницької діяльності у галузі готельно-ресторанного 

господарства; 

 володіти навичками збору необхідних даних та методами проведення 

досліджень у галузі готельно-ресторанного господарства. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА   ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ЗІ «ВСТУПУ ДО ГОСТИННОСТІ»  

 

Час виконання – 45 хвилин 

Критерії оцінювання: 

«5» - 15 - 14 балів 

«4» - 13 - 11  балів 

«3» - 10 – 8 балів 

 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на 

вимогу екзаменатора залишає аудиторію та одержує загальну нульову 

оцінку (0%). 
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За підсумками  іспиту абітурієнт може набрати від 100 до 200 балів 

включно. Набрана сума балів зі 200-балової шкали оцінки переводиться у 4-

рівневу шкалу у такий спосіб: 
Кількість вірних відповідей Оцінка за 4-рівневою 

шкалою 

Кількість балів 

15  

5 (відмінно) 

200 

14 193 

13  

4 (добре) 
 

186 

12 179 

11 172 

10 3 (задовільно) 

 
 

165 

9 158 

8 151 

7 2 (незадовільно) 144 

6 137 

5 130 

4 123 

3 116 

2 109 

1 102 

 



 5 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

Дисципліна 1: ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ 

 

Поняття «індустрія гостинності»: характеристика, структурні складові. 

Індустрія гостинності як найважливіша галузь світової економіки. Складові 

індустрії гостинності – туристичні агентства, засоби розміщення, підприємства 

харчування, транспорт, відпочинок та розваги, анімація при готелях, ресторанах на 

вулиці і т. д.  

Розвиток європейської та американської індустрії гостинності. Сутність 

індустрії гостинності. Поняття туристичного комплексу та його складові. Послуга 

гостинності. Характеристика етапів розвитку індустрії гостинності в Україні.  

«Гість» як головний об'єкт діяльності індустрії гостинності. Значення 

нематеріального чинника в індустрії гостинності. Сувенірна продукція – носій 

інформації про країну перебування. Функціональний зміст подарунка: подарунок-

символ, подарунок-оберіг, подарунок-як пам'ять про країну. Символіка та значення 

сувенірів. 

Перші згадки про готельну справу: про місця для розміщення подорожніх в 

історії Стародавнього Єгипту і Стародавньої Греції, Іраку і Римської імперії, 

Туреччини, Індії, Вірменії (постоялі двори, таверни, караван-сараї) і причини та 

передумови розвитку засобів розміщення для подорожуючих. Становлення 

основних принципів гостинності в середні віки. Розширення географічних рамок 

переміщення туристів з релігійних причин. Роль монастирів та інших релігійних 

притулків в організації заїжджих дворів. 

Готельні підприємства в структурі індустрії гостинності. Готельна послуга: 

поняття, властивості. Поняття «готель», класифікація готельних підприємств і 

засобів розміщення ЮНВТО. Стандартна українська класифікація засобів 

розміщення. Нормативно-правова база готельного бізнесу. Стандарти 

обслуговування в готелі. 

Підприємства харчування в структурі індустрії гостинності. Місце 

підприємств харчування в структурі індустрії гостинності. Сучасні тенденції 

розвитку індустрії харчування. Класифікація підприємств громадського харчування 

(за характером виробничої діяльності, за місцем розташування, по контингенту 

клієнтів, що обслуговуються, за типом управління, за асортиментом, за методом 

обслуговування, за часом функціонування). Стандарти функціонування 

підприємств харчування. Організаційна структура підприємств харчування. Види 

обслуговування на підприємствах харчування. Методи обслуговування (а ля карт, а 

парт, табльдот, шведський стіл, буфетне обслуговування), способи обслуговування 

(французька, англійська, російська, герідон, американський сервіс) на 

підприємствах харчування. Кейтеринг як вид обслуговування на підприємствах 

громадського харчування. 

Розвиток готельних послуг в Англії, Європі, США, їх особливості та 

міжнародне значення. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Створення 

готельних і ресторанних ланцюгів, їх роль у розробці та просуванні високих 

стандартів обслуговування. 
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Результати розвитку туризму та індустрії гостинності, їх вплив на 

формування матеріально-технічної бази та вирішення соціо-культурних проблем 

(позитивні і негативні моменти). 

Інформаційні технології в управлінні та функціонуванні готельно-

ресторанними підприємствами. Електронні системи бронювання. 
 

 

Дисципліна 2: ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Виникнення та еволюція поняття “підприємництва”. Комплексна 

характеристика сутності підприємництва та його значення в сучасних 

умовах. Основні властивості підприємництва. Підприємництво як явище і як 

процес. Принципи підприємницької діяльності. Функції підприємництва. 

Суб‘єкти підприємницької діяльності. Фізичні особи як суб‘єкти 

підприємницької діяльності. Юридичні особи я к суб‘єкти підприємницької 

діяльності. Функції підприємця. Права та обов’язки підприємця. Особистісні 

якості, властиві підприємцям. Принципи діяльності українських підприємців. 

Логіка підприємницької діяльності та її зміст. Підприємницька ідея та 

джерела її виникнення. Методи пошуку підприємницьких ідей. Мотиваційні 

фактори підприємництва. Оцінка ефективності підприємницького задуму. 

Типологія підприємництва. Сутність типології підприємництва. 

Класифікація підприємництва. Типи та види підприємництва. Виробнича 

підприємницька діяльність та її основні форми. Сутність посередницького 

підприємництва. Види підприємницької діяльності на ринку цінних паперів. 

Підприємницька діяльність на ринку банківських послуг. Характеристика 

страхової діяльності. Правові основи та організаційні форми 

підприємницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. 

Характеристика організаційних форм підприємницької діяльності, їх 

переваги та недоліки. 

 

 

Дисципліна 3: ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Основні категорії науки. Наука як система знань. Факт, гіпотеза, 

теорія, концепція Наука як система знань. Визначення фактів та наукових 

фактів. Поняття гіпотези, теорії та концепції, їх взаємозв'язок. Закони і 

закономірності як ключові елементами теорій і концепцій. Закони приро- ди 

та економічні закони.  

Наукова гіпотеза: види, функції, етапи розробки Наукова гіпотеза як 

основа наукового дослідження. Етапи розробки гіпотези. Основні вимоги до 

гіпотези. Види гіпотез: описові і поясню- вальні; загальні, частині та 

одиничні. Методологія, метод, методика Компоненти науки, що відповідають 

різним рівням пізнання явищ: емпіричні основи науки; теоретичні основи 

науки; методологічні основи науки.  
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Поняття методології науки, методу, методики і методики 

дослідження. Наукове дослідження. Поняття наукового дослідження. 

Наукове дослідження як основна форма наукової діяльності. Фундаментальні 

та прикладні дослідження. Емпіричні та теоретичні дослідження. Етапи 

наукового дослідження  

Формулювання теми дослідження: вимоги до формулювання назви 

тим дослідження; поняття актуальності теми. Виявлення прикладної 

проблеми: поняття прикладної і наукової проблем; об'єкт і предмет 

дослідження. Постановка мети дослідження. Формулювання завдань 

дослідження. Взаємозв'язок проблеми, мети, об'єкта, предмета і назви теми 

наукового дослідження.  

Методи наукового дослідження Системний підхід та системний аналіз 

Поняття системи Визначення системи. Поняття елементу системи. 

Взаємозв'язку та цілісності. Поняття емерджентності системи. Класифікація 

зв'язків у системі. Структура системи. Класифікація систем. Ознаки складних 

систем. Системний підхід та системне мислення Системний підхід: сутність, 

базова ідея та принципи. Система як складова над система та сукупність 

підсистем. Сутність системного мислення, його особливість.  

Системність у науковому мисленні. Системний аналіз Поняття 

системного аналізу. Проблема у системного аналізі та стадії її вирішення. 

Основна сфера застосування системного аналізу. Морфологічний аналіз: 

сутність та етапи проведення. Метод дерева цілей та етапи кількісного 

аналізу дерева цілей. 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Еволюція і сучасний стан розвитку готельного господарства. 

2. Загальна характеристика засобів розміщення туристів. 

3. Типологія засобів розміщення туристів. 

4. Міжнародна практика категорування засобів розміщення. 

5. Класифікація закладів готельного господарства України. 

6. Послуга гостинності, її специфіка та основні компоненти. 

7. Організація та технологія діяльності служби прийому і розміщення. 

8. Організація обслуговування та процес надання основних і додаткових 

послуг у закладах готельного господарства. 

9. Організація архітектури та інтер’єру на підприємствах готельного 

господарства. 

10. Організація приміщень житлової групи готельного господарства. 

11. Організація приміщень нежитлової групи готельного господарства. 

12. Вимоги до різних категорій готелів в Україні за ДСТУ 4269:2003. 

13. Культура обслуговування в готельному господарстві. 

14. Розробка плану експлуатаційної діяльності підприємств готельного 

господарства. 

15. Прогнозування реалізації основних і додаткових послуг готелів. 

16. Валовий дохід готелів, методика його планування та резерви 

підвищення. 

17. Основні фонди готелів та шляхи підвищення ефективності їх 

використання. 

18. Специфіка праці, стимулювання та шляхи підвищення її ефективності у 

готельному господарстві. 

19. Аналіз і планування показників плану з праці на підприємствах 

готельного бізнесу. 

20. Продуктивність та ефективність праці, шляхи її підвищення в 

готельному господарстві. 

21. Аналіз і планування витрат у готельному підприємстві. 

22. Механізм та особливості ціноутворення в готельному бізнесі. 

23. Матеріально-технічне забезпечення готельних комплексів і розробка 

його плану. 

24. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства. 

25. Організація постачання закладів ресторанного господарства. 

26. Організація роботи складського, тарного і транспортного господарства. 

27. Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного 

господарства. 

28. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів закладах 

ресторанного господарства. 

29. Характеристика матеріально-технічної бази для організації 

обслуговування у закладах ресторанного господарства. 
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30. Організація процесу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. 

31. Типологія підприємництва. Сутність типології підприємництва. 

Класифікація підприємництва.  

32. Типи та види підприємництва. Виробнича підприємницька діяльність та 

її основні форми.  

33. Сутність посередницького підприємництва. Види підприємницької 

діяльності на ринку цінних паперів.  

34. Підприємницька діяльність на ринку банківських послуг. Ризики та 

характеристика страхової діяльності.  

35. Правові основи та організаційні форми підприємницької діяльності. 

Правове забезпечення підприємництва.  

36. Характеристика організаційних форм підприємницької діяльності, їх 

переваги та недоліки. 

37. Основні категорії науки. Наука як система знань.  

38. Наука як система знань. Визначення фактів та наукових фактів. Поняття 

гіпотези, теорії та концепції, їх взаємозв'язок. Закони і закономірності як 

ключові елементами теорій і концепцій. Закони приро- ди та економічні 

закони.  

39. Наукова гіпотеза: види, функції, етапи розробки Наукова гіпотеза як 

основа наукового дослідження.  

40. Методологія, метод, методика Компоненти науки, що відповідають 

різним рівням пізнання явищ: емпіричні основи науки; теоретичні 

основи науки; методологічні основи науки.  
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