


1. ВСТУП 
 

Програму вступних фахових випробувань для здобуття  освітнього 
ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньою програмою 
«Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» розроблено відповідно до 
освітньо-професійної програми з галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування».  

Вступне фахове випробування складається з тестової перевірки знань, що 
формують уміння зазначені освітньо-професійною програмою бакалавра з 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент». 

Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення рівня 
підготовки вступника, визначення ступеня володіння професійними знаннями 
для подальшого опанування освітнього ступеня  «магістр» за спеціальністю 073 
«Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент готельно-ресторанного 
бізнесу».  

До складу програми вступних фахових випробувань увійшли змістовні 
модулі програм нормативних дисциплін. 

Програма складається з наступних розділів: 
Розділ 1. Право (Правознавство, Адміністративне право); 
Розділ 2. Готельна  справа; 
Розділ 4. ЗЕД підприємства; 
Розділ 4. Менеджмент; 
Розділ 5. Ресторанна справа; 
Розділ 6. Економіка готелів та   ресторанів.                                 
 Програма вступних випробувань складається з наступних розділів: 
1. Вступ. 
2. Основний зміст. 
3. Критерії оцінювання знань вступників. 
4. Список рекомендованих джерел. 
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2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 
 

Розділ 1. Право (Правознавство, Адміністративне право) 
 

Основні теорії походження держави і права. Поняття, ознаки та функції 
держави. Класифікація держав (форми правління, форми державного устрою, 
політичні режими). Державний механізм. Державний апарат. Поняття та ознаки 
права. Поняття та ознаки норм права. Структура правової норми, 
співвідношення структури норм права та структури частин нормативного акта. 
Класифікація норм права. Поняття та система джерел права. Межі дії 
нормативних актів. Систематизація законодавства: поняття та форми. Поняття 
системи права. Предмет, метод та юридичний режим регулювання як 
класифікаційні підстави галузевої систематизації правових норм. Поняття, 
форми та способи реалізації норм права. Поняття та структура (елементи) 
правовідносин: учасники, їхні суб'єктне права та обов'язки, об'єкт 
правовідносин. Юридичні факти. Застосування права як форма його реалізації. 
Стадії процесу застосування норм права Поняття тлумачення норм права. Види 
і способи тлумачення права. Поняття  законності, правопорядку, суспільного 
порядку та дисципліни. Гарантії законності. Поняття та види правової 
культури. Правомірна поведінка і правопорушення. Склад  правопорушення,  
зміст його  елементів.  Види  правопорушень.  Поняття, мета і принципи 
юридичної відповідальності.   

Поняття цивільного права. Цивільно-правові відносини: майнові 
відносини, особисті немайнові відносини. Метод цивільно-правового 
регулювання. Об'єкти цивільно-правових відносин. Джерела та система 
цивільного права. Суб'єкти цивільного права. Поняття  цивільної 
правоздатності, дієздатності. Обмеження та позбавлення дієздатності. Правовий 
статус юридичних осіб. Порядок створення, реорганізації та ліквідації 
юридичних осіб.  

Поняття та класифікація правочинів та договорів. Умови дійсності 
цивільно-правових договорів. Форма договорів. Поняття представництва. 
Сфера та межі дії представництва (представника). Форма і строк доручення. 
Припинення та скасування доручення. Поняття цивільно-правового 
зобов'язання, суб'єкти, предмет та підстави виникнення. Види зобов'язань. 
Процес (порядок) укладання договору. Загальні умови виконання зобов'язань. 
Способи забезпечення виконання зобов'язань. Припинення зобов'язань. 
Поняття, підстави та умови відповідальності за порушення зобов'язань.  

Поняття трудового права та трудових правовідносин. Джерела трудового 
права. Колективний договір: поняття, зміст та порядок укладання. Поняття та 
умови трудового договору. Порядок укладення трудового договору, види 
трудових договорів. Контракт як різновид трудового договору. Переведення 
працівника на іншу роботу. Переміщення працівника на інше робоче місце. 
Продовження роботи в нових істотно змінених умовах. Поняття та класифікація 
підстав припинення трудового договору. Поняття та види робочого часу. 
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Робочий день. Надурочні роботи. Поняття та види часу відпочинку. Відпустки: 
поняття та види. Поняття та зміст трудової дисципліни. Заходи заохочення. 
Дисциплінарна відповідальність. Підстави дисциплінарної відповідальності. 
Дисциплінарні стягнення. Розгляд трудових спорів у суді.  

Управління як соціальне явище. Соціальне та державне управління. 
Суб'єкти та об’єкти управління. Співвідношення виконавчої влади, державного 
управління та адміністративного права. Поняття, предмет та метод 
адміністративного права. Система адміністративного права. Поняття, види та 
особливості адміністративно-правових норм. Джерела адміністративного права. 
Поняття та види адміністративно-правових відносин. Суб'єкти та об’єкти 
адміністративно-правових відносин. Основи адміністративно-правового статусу 
громадян України. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та 
осіб без громадянства. 

Правовий статус Президента України та його Адміністрації. Правовий 
статус Кабінету міністрів України та органів виконавчої влади. Система органів 
виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації (обласні державні 
адміністрації, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя, районні 
державні адміністрації). Поняття та принципи державної служби в Україні. 
Правове регулювання державної служби. Поняття посади та посадової особи. 
Проходження державної служби. Категорії посад державних службовців. Ранги 
державних службовців. Поняття та види громадських об’єднань. 
Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 

Правові та неправові форми державного управління. Поняття правових 
актів державного управління. Ознаки та юридичне значення актів і управління. 
Класифікація актів державного управління. Вимоги до правових актів 
управління. Дія актів державного управління. Адміністративний договір як 
форма державного управління. Поняття та види адміністративно-правових 
методів управління. Адміністративний примус та його види. Заходи 
адміністративного примусу. Строки притягнення до адміністративної 
відповідальності. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. 

Поняття, мета та завдання адміністративного процесу. Принципи та 
суб’єкти адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція. Завдання і 
порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. Засоби 
забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
Розгляд справи про адміністративне правопорушення і винесення по справі 
постанови. Оскарження (або опротестування) постанови по справі про 
адміністративне правопорушення.. 

Поняття режиму законності і дисципліни в державному управлінні. 
Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки і 
промисловістю та їх повноваження. Система органів управління 
агропромисловим комплексом та їх компетенція. Організаційно-правові засади 
управління будівництвом і житлово-комунальним  господарством. Органи 
управління шляховим господарством. Органи управління використанням і 
охороною природних ресурсів та їх компетенція. Організаційно-правові засади 
управління державними фінансами. Органи управління митною та податковою 



4 

справою. Організаційно-правові засади управління освітою та наукою. Система 
органів управління охороною здоров'я населення та їх компетенція. Державні 
органи управління культурою: система та повноваження. Організаційно-правові 
засади управління соціальним захистом населення. Система та повноваження 
державних органів у сфері оборони. Суб'єкти забезпечення національної 
безпеки. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. 
Система та повноваження органів державного управління у сфері закордонних 
відносин. Організаційно-правові засади управління юстицією.  

Поняття, предмет, метод та джерела кримінального права України. 
Підстави кримінальної відповідальності. Поняття злочину, характеристика 
складу злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння. Стадії 
вчинення умисного злочину. Співучасть у злочині. Поняття, мета та види 
покарання. Обставини, що пом'якшують та обтяжують кримінальну 
відповідальність. Особлива частина кримінального права. Класифікація 
злочинів. 
 

 
Розділ 2. Готельна справа 

 
Історія розвитку світового готельного господарства Поява перших 

об'єднань готелів і їх подальший розвиток. Розширення подорожей на водному, 
залізничному, автомобільному транспорті та виникнення нових типів готелів. 
Тенденції розвитку світового готельного господарства. Створення великих 
готельних об'єднань в Азії, Карибському басейні, освоєння нових регіонів 
міжнародними готельними ланцюгами, розширення франчайзингових угод на 
управління в готельному секторі, розробка національних програм туристичної 
сфери країни, глибока сегментація туристичного ринку за рахунок створення 
нових типів готелів, що призначені, для конкретної категорії населення, 
динаміки готельних тарифів на різні види послуг.  

Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства 
в Україні, створення технологічних і соціальних нормативів впровадження 
сучасних готельних технологій. Тема акцентує увагу на наступних аспектах: 
визначення типу підприємства; визначення та присвоєння категорії; вимоги до 
організації (технічне оснащення, технологічний процес, якість) надання 
основних та додаткових послуг; правила користування готелями. Принципи 
роботи органів і служб стандартизації в Україні в галузі туризму, порядок 
розробки, затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до 
стандартів. 

Характеристика основних типів засобів розміщення. Транзитні готелі - їх 
призначення, розташування та форми власності. Ділові готелі – їх призначення 
та місцезнаходження. Загальні та специфічні функціональні вимоги до готелів 
даного типу: місцезнаходження, наявність умов для роботи в номері, 
максимальна ізоляція номерів від впливу зовнішнього середовища, надання 
умов для проведення нарад, конгресів, презентацій, виставок, бенкетів тощо, 
наявність розвинутої мережі служби зв'язку та фінансового забезпечення тощо. 
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Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. 
Туристично-екскурсійні готелі (туристичні, готелі для масового туризму) для 
туристів з пасивним засобами пересування, їх місцезнаходження, строк 
перебування туристів, особливості структури приміщень. Туристично-
спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження. Спеціалізовані туристичні 
готелі – їх призначення, місцезнаходження. Характеристика і призначення 
мотелів, кемпінгів. Види ротелів, основне їх призначення і характеристика. 
Ботелі і ботокемпінги, їх призначення, місцезнаходження, організація 
приміщень для ночівлі і відпочинку. Особливості організації флайтелів, - 
готелів для любителів авіаційного спорту. 

Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства та 
їх основні типи: санаторії; пансіонати; бази та табори відпочинку; будинки 
відпочинку; сільські туристичні будинки; профілакторії.  

Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств 
готельного господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн. 
Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених 
секретаріатом ВТО в 1989 р.: до навколишньої території, будівель, якості 
устаткування і обладнання, організації номерного фонду, громадських і 
допоміжних приміщень, обслуговуючого персоналу тощо.  

Класифікація підприємств готельного господарства України. 
Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог до категорій 
номера: вища, перша, друга, третя, четверта. Порядок встановлення 
категорійності номера. Характеристика основних вимог до готелів від ***** 
зіркових до * зіркових. Порядок проведення атестації готельного господарства. 
Органи, що мають право на проведення атестації готелю, порядок їх 
затвердження і умови роботи.  

Функціональна організація приміщень підприємств готельного 
господарства. Склад і кількість приміщень будь-якого засобу розміщення 
залежить від його типу і місткості. Схеми функціональної організації 
приміщень залежно від місткості: малої та великої.  

Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. 
Місцезнаходження приміщень побутового обслуговування, їх основне 
призначення, обладнання. Склад приміщень: комплекс приміщень, що надають 
побутові послуги мешканцям готелю, приміщення обслуговуючого персоналу, 
приміщення для прибирального інвентарю, санвузол для персоналу. Коридори - 
важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до коридорів. Хол - 
поверховий комунікаційний вузол, його призначення, обладнання, варіанти 
організації холів залежно від функціонального призначення. Вітальня - 
призначення, місцезнаходження, обладнання меблями і музичними 
інструментами, особливості об'ємно-просторового рішення віталень, що 
функціонують цілорічно. 

Організація приміщень адміністрації. Основні види приміщень 
адміністрації готельного господарства, їх розташування. Блоки 
адміністративних приміщень за функціональним призначенням. Приміщення і 
підприємства побутового обслуговування мешканців готельного господарства, 
перукарні, пункти прокату предметів культурно-побутового призначення, 
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пункти дрібного ремонту речей, приймальні пункти хімчистки і прання білизни, 
приміщення прання білизни за методом самообслуговування, медичний пункт 
та інші приміщення. Склад приміщень культурно-масового обслуговування: 
універсальні зали і конференц-зали; танцювальні зали і дискоклуби; бібліотеки; 
більярдні; казино; кегельбани; зали ігрових автоматів; демонстраційні зали; 
туристичні клуби; відеосалони та інші приміщення, що реалізують функції 
відпочинку мешканців готельного господарства. Загальні вимоги до створення 
зелених зон відпочинку, майданчиків для спортивно-оздоровчих занять на 
повітрі. 

Архітектурні рішення об'єктів підприємств готельного господарства: 
архітектура, стиль, ландшафтна архітектура, антропогенний ландшафт, інтер'єр. 
Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер'єру в 
приміщеннях засобів розміщення. Інтер'єр як художня композиція.  

Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях 
підприємств готельного господарства. Прибирання території готельного 
господарства.  

Вимоги до рівня комфорту і належного санітарного-гігієнічного стану 
номерного фонду, інших приміщень на поверсі, служб експлуатації номерного 
фонду. Складові технологічних циклів прибиральних робіт: поточне щоденне 
прибирання; проміжне прибирання; прибирання номерів після виїзду гостей; 
генеральне прибирання; ведення білизняного господарства; використання 
засобів для миття і чищення». Нормативні документи: «Правила поведінки 
персоналу під час проведення прибиральних робіт». Норми витрат господарчих 
матеріалів для виконання прибиральних робіт. Забезпечення білизною 
готельного господарства, вимоги до білизни, стандарти білизни. 

Сутність технологічного процесу виробництва готельних послуг - 
«прибуття - проживання - виїзд». Порядок оформлення туриста при прийомі в 
готель. Система бронювання і резервування місць у готелях. Автоматизація 
робочого місця портьє: порядок поселення, вибір місця і номера для 
помешкання, порядок бронювання і резервування місць, індивідуальне та 
групове поселення , список мешканців готелю на дату, порядок розрахунку в 
іноземній і національній валюті, кошторис надання основних і додаткових 
послуг, касовий звіт за добу, порядок пошуку мешканця готелю за прізвищем, 
країною, номером помешкання, формами оплати послуг, архівами даних.  

Основні вимоги до організації прийому і обслуговування вітчизняних і 
іноземних туристів в Україні. Характеристика основних положень прийому 
гостя. Організація роботи щодо прийому та відправлення багажу. Організація 
служби бронювання і резервування місць у готелях. Порядок прийняття 
замовлень.  

Організація та підготовка поверхів до поселення мешканців. Оснащення 
приміщень житлового фонду. Система обліку (отримання, рух і списування) 
матеріальних цінностей. Види послуг, що надає персонал мешканцям на 
поверсі, і технологія їх надання. Послуги, що надаються методом 
самообслуговування за допомогою автоматів тощо. Впровадження нових видів 
послуг і удосконалення технології їх надання. Якість надання послуг. 
Організація виїзду із номерів. Прийом номера персоналом у мешканця. 
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Порядок складання актів на відшкодування збитків за псування готельного 
майна і актів на забуті речі. Порядок збереження і повернення забутих речей 
мешканцями. 

Побутове обслуговування мешканців готелю - невід'ємна частина 
готельного сервісу.  

Поняття культури обслуговування, норми поведінки людей у процесі 
спілкування. Естетика готельного виробництва - створення максимальних 
зручностей для мешканців і умов для праці персоналу.  

Завдання, зміст і основні напрямки організації допоміжних служб. 
Завдання організації продовольчого і матеріально-технічного постачання в 
готельному господарстві.  

Призначення і завдання, що виконує складське господарство. Типи 
складських приміщень, визначення складу та площі складських приміщень. 
Види складських приміщень для збереження продовольчих товарів і 
матеріально-технічних засобів в готельному господарстві. Умови збереження і 
основні санітарно-гігієнічні вимоги. Організація роботи складської групи 
приміщень.  

Організація експлуатації транспортних засобів для транспортування 
товарів. Класифікація транспортних засобів за призначенням, видами 
належністю. Організація енергетичного господарства підприємств. Структура 
енергетичного господарства та його основне призначення. Класифікація 
паливно-енергетичних ресурсів та джерела їх постачання. Організація роботи 
щодо нормування і раціонального використання паливно-енергетичних 
ресурсів. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу готельного господарства. 

Системи холодного і гарячого водопостачання і завдання технічної 
експлуатації їх. Вимоги до системи каналізації. Опалення. Призначення і 
обладнання. Принципова схема кондиціювання повітря. Сміттєпроводи в 
підприємствах готельного господарства. Обладнання сміттєпроводу і його 
експлуатація. Засоби внутрішнього зв'язку в готельних господарствах. 
Радіофікація і телебачення, засоби пожежної і охоронної сигналізації, 
сигналізація служби прийому і розміщення, диспетчерська служба та інше. 

Особливості організації праці в готельному господарстві. Професійно-
кваліфікаційна структура працівників.. Форми організації праці на 
підприємствах, їх характеристика. 

Робочий час, поняття і види. Види робочого часу: нормальна тривалість, 
скорочена тривалість і неповний робочий день. Організація роботи щодо 
нормування праці в готельних господарствах. Зміст роботи щодо нормування 
праці. Раціональна організація праці робітників підприємства готельного 
господарства.  

 
Розділ 3. ЗЕД підприємства 

 
Місце дисципліни в системі загальноосвітніх і професійно орієнтованих 

дисциплін. Актуальність та практична спрямованість курсу, його структура і 
послідовність. 

Зовнішньоекономічна політика держави при формуванні ринкової моделі 
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господарювання. Концепція зовнішньоекономічної політики України. Обсяг та 
динаміка зовнішнього товарообігу України. Торговельний баланс, сальдо 
торговельного балансу, причини, які цьому сприяли. Структура експорту та 
імпорту. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків з окремими країнами, 
групами країн. Ефективність стану зовнішньоекономічних зв'язків у цілому. 
Розвиток нових форм зовнішньоекономічних зв'язків в Україні. 

Система регулювання ЗЕД. Нормативні акти України щодо 
зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності. Основи регулювання ЗЕД. Державне регулювання. Економічні 
інструменти регулювання ЗЕД. Нетарифні методи регулювання, їх класифікація 
і характеристика. Механізм реалізації квот і ліцензій під час експорту та 
імпорту товарів. Система ліцензування і квотування. Антидемпінгове та 
компенсаційне мито'. Інформаційне забезпечення ЗЕД. 

Основні напрями митної політики України. Характеристика органів 
державного регулювання митної справи, їх структура. Організація системи 
митного контролю. Форми здійснення митного контролю. Порядок митного 
оформлення товарів. Єдиний митний тариф. Види і ставки мита, обмеження 
щодо експортно-імпортних і транспортних операцій. 

Митні документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів, 
форми та процедура декларування. Поняття вантажної митної декларації. 
Поняття митної вартості. Механізм нарахування та види митних платежів. 
Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ. 

Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні 
ринки. Умови існування. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні 
ринки. Вивчення і аналіз умов ринку. Дослідження потенційних можливостей 
фірми. Пошук партнерів при здійсненні безпосередніх експортно-імпортних 
операцій. Способи встановлення контактів з потенційним партнером. Тактика і 
стратегія проведення переговорів. Укладання угод з ініціативи продавця. 
Укладання угод з ініціативи покупця. Поняття оферти, її види. Акцепт. 
Комерційні документи, запит і замовлення, процедура їх використання. 

Класифікація угод зустрічної торгівлі. Операції, які передбачають участь 
продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна 
компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди 
типу «оффсет», рамкові угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди 
щодо зворотного експорту, програми ув'язування імпорту та експорту та 
обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-
імпортера. 

Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на 
комерційній основі, виробнича кооперація, операції з давальницькою 
сировиною. Операції натурального обміну (бартер). Поширення операцій 
зустрічної торгівлі в Україні. Регулювання їх здійснення. 

Характеристика та класифікація посередників на зовнішніх ринках. 
Агенти, представники, брокери, маклери. Угоди комісії, їх особливості. Угоди 
чистої комісії. Договір «делькредере». Угоди консигнації, особливості і 
можливості здійснення. Способи консигнації. Торгові агенти, агенти повірені: 
обов'язки, особливості, регулювання. Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку. 
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Прості агенти, агенти з правом «першої руки», монопольні (ексклюзивні) 
агенти. Регулювання посередницьких операцій в Україні. Франчайзинг, його 
сутність та особливості. Типи франчайзингу, розповсюдження. Етапи 
укладання угоди. Можливості здійснення в Україні. 

Оренда машин і устаткування. Класифікація, характеристика та 
особливості виконання лізингових операцій. Закордонний досвід здійснення 
лізингових операцій. Практика лізингу в Україні. Правове регулювання 
лізингових відносин. 

Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому 
ринку. Права і обов'язки сторін. Регулювання укладання міжнародних 
договорів купівлі-продажу. Конвенція ООН щодо договорів міжнародної 
купівлі-продажу товарів. 

Етапи здійснення експортно-імпортної угоди. Види контрактів та їх 
класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів. Способи 
встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями 
товару. 

Типові контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення. 
Можливий набір умов (розділів) контракту. Умови контракту: обов'язкові та 
додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула. 
Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови 
поставки. Транспортні умови. Термін і дата постачання. Пакування і 
маркування. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. 
Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови. Термін 
поставки, вимоги до нього. Етапи виконання експортно-імпортного контракту. 

Особливості цінової політики на зовнішньому ринку. Мета визначення цін 
у міжнародних контрактах. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін. 
Рівень ціни, базис ціни. Спосіб фіксації ціни. Тверда ціна, ковзна ціна, ціна з 
наступною фіксацією. Суть контрактної ціни. Визначення конкурентної ціни. 
Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами. Поняття індикативних 
цін. 

Валютні умови контракту. Валюта ціни і валюта платежу. Курс 
перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Валютні ризики, умови їх 
виникнення. Можливості запобігання та страхування валютних 

ризиків. Валютні застереження, їх види. Банківські операції щодо 
страхування валютних ризиків. Хеджування, валютні опціони, ф'ючерсні 
операції. 

Форми платежу: готівка, авансовий, у кредит. Кредитні засоби платежу. 
Чеки, їх види, гарантії. Вексель: форма, акцепт, аваль. Банківський переказ. 
Види акредитивів, загальні положення щодо використання. Акредитив у 
розрахунках за експортні товари, акредитив у розрахунках по імпорту. Інкасо, 
документарне, чисте інкасо. Відкритий рахунок. 

Принципи управління комерційною діяльністю транспортних установ в 
Україні. 

Транспортні умови комерційних контрактів. Фрахт та страхування 
міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень: морські, автомобільні, 
повітряні, залізничні. Організація та технологія міжнародних перевезень. 
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Порядок заповнення міжнародної транспортної документації. Особливості 
транспортного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в Україні. 

Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам 
суб'єктам ЗЕД. Методика визначення ціни за транспортне обслуговування. 

Порядок створення змішаних підприємств за участю українського капіталу 
за кордоном, їх види, умови існування та ліквідації. Комерційна діяльність 
змішаних підприємств. Прибутки та оподаткування. 

Умови та порядок створення підприємств за участю іноземних інвесторів в 
Україні. Організаційні аспекти діяльності СП. Трансфертне ціноутворення в 
СП. Утворення фондів і розподіл прибутків. Оподаткування. Перспективи 
розвитку СП в Україні. 

Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи 
організації валютно-кредитного механізму ЗЕД підприємств. Діяльність 
Укрексімбанку. Валютні операції. Порядок придбання і використання валюти. 
Фінансова звітність резидентів. Порядок здійснення розрахунків в іноземній 
валюті. Нормативна база щодо валютного регулювання ЗЕД. 

Система валютного контролю. Державні органи, що здійснюють валютний 
контроль, їх функції, обов'язки. 

Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз 
виконаних обов'язків щодо експортно-імпортних операцій. Аналіз динаміки 
обігу ЗЕД. Аналіз використаних коштів щодо здійснення  ЗЕД.  Аналіз  
фінансових результатів  і  прибутку приздійсненні ЗЕД. Вплив окремих 
напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємства на кінцеві результати 
його діяльності. 

Ефективність ЗЕД, її сутність, теоретичні аспекти визначення. Фактори, 
що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної 
діяльності, їх кількісна оцінка. Показники ефективності ЗЕД підприємства 
(показники ефективності експорту, показники ефективності імпорту, показники 
ефективності товарообмінних операцій). Методика розрахунків показників 
ефективності. 

Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств з 
іноземним капіталом. Можливості підвищення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. 

 
 

Розділ 4. Менеджмент 
 

Сутність управління. Суб'єкт та об'єкт управління. Менеджмент як 
професійна діяльність, наука та навчальна дисципліна. Цілі та завдання 
менеджменту. Управлінські відносини як предмет вивчення менеджменту. їх 
класифікація за суб'єктом, обсягом влади, способом спілкування залежно від 
регламентованості. Розвиток теорії і практики менеджменту. Підхід до 
управління з позицій виділення різних шкіл (наукового менеджменту, 
адміністративного управління, людських стосунків, поведінських наук, кіль-
кісного підходу). Процесний, системний і ситуаційний підходи в менеджменті. 
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Поняття організації. Формальні та неформальні, прості та складні 
організації. Види організацій в Україні. Загальні риси організацій. Організація 
як відкрита система. Основні підсистеми. Внутрішнє середовище організації, 
взаємозв'язок внутрішніх змінних, фази життєвого циклу організації. Зовнішнє 
середовище організації - загальні характеристики (взаємозалежність факторів, 
складність, рухомість, невизначеність середовища). Фактори прямої та 
непрямої дії. Імідж підприємства. Загальні принципи: плановість, науковість, 
співвідношення галузевого та територіального управління, поєднання 
централізованого регулювання з господарчою самостійністю, єдиноначальність 
та колегіальність, самоуправління, стимулювання. 

Принципи управління. Поняття функцій менеджменту, їх класифікація. 
Характеристика основних (загальних) та часткових функцій менеджменту, 
зв'язок між ними. Взаємозв'язок планування, організації, мотивації, контролю 
та координації. Сутність функції планування. Процес стратегічного планування. 
Сутність організації як управлінської функції, її основні аспекти. Елементи 
організації: обов'язки, повноваження, відповідальність.  

Сутність мотивування. Основні її компоненти: мотиви і стимули. Змістовні 
теорії мотивування. Процесуальні теорії мотивування. Сутність і елементи 
управлінського контролювання. Форми управлінського контролювання: 
попередній, поточний та заключний. Принципи ефективного контролювання. 
Сутність координування. Етапи координування: зворотний зв'язок, оцінка 
виконання рішень, коригування рішень. 

Делегування діяльності: суть, переваги, оптимальні умови використання. 
Перешкоди у делегуванні (з боку керівників та виконавців) та шляхи їх 
подолання. Лінійні та функціональні повноваження. Елементи організаційних 
структур. Класифікація організаційних структур управління.  

Сутність методів менеджменту та їх класифікація. Адміністративні методи 
менеджменту: організаційні (регламентування, нормування, інструктування), 
розпорядчі (накази, розпорядження, постановка завдань, інструктування, 
координація робіт). Економічні методи менеджменту: стимули, податки, 
фінанси, кредит, бюджет, ціни, тарифи. Соціальні методи: управління 
окремими груповими явищами і процесами; управління індивідуально-
особистою поведінкою. Психологічні методи: методи формування і розвитку 
трудового колективу, методи гуманізації стосунків у трудовому колективі, 
методи психологічного спонукання, методи професійного відбору і навчання. 

Сутність та класифікація проблем. Сутність та класифікація управлінських 
рішень.  

Суть, класифікація управлінської інформації. Кількісні та якісні 
характеристики управлінської інформації. Методи збирання та обробки 
інформації. Групування та систематизація; моделювання (моделі вербальні, 
фізичні, аналогові, математичні); експеримент. Використання методів інших 
наук. Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні.  

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: спільність мети, єдність 
інтересів, організаційна оформленість, постійне спілкування у процесі роботи, 
соціально-психологічна спільність. Функції та повноваження трудових 
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колективів. Різновиди колективів. Структура трудового колективу. Реальна 
структура: виробничо-функціональна, соціально-психологічна. Умовна 
структура: професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна.  

Розвиток трудового колективу: стадія формування, диференціації та 
інтеграції. Згуртованість колективу: суть, стадії та рівні. Колективи згуртовані, 
розчленовані та роз'єднані. Показники згуртованості. Фактори, що впливають 
на згуртованість (загальні та специфічні), роль менеджера. Соціально-
психологічний клімат трудового колективу, його суть та формування. 
Сумісність у колективі. 

Конфлікт, його сутність, об'єктивні та суб'єктивні передумови конфлікту. 
Функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту. Причини виникнення 
конфліктів, їх види та профілактика конфліктів. Модель процесу конфлікту. 
Аналіз конфліктної ситуації. Розрізнення причин та приводів. Виявлення 
інтересів опонентів. Конструктивне вирішення конфліктів. Стреси в управлінні. 

Причини та прояви опору змінам. Типи психологічних бар'єрів. 
Передумови позитивного ставлення до нововведень. Подолання 
індивідуального та групового опору змінам (інформування, навчання, 
співучасть, особистий вплив, стимулювання, звільнення). 

Керівництво в організації. Особистий вплив і влада. Необхідність влади в 
управлінні. Баланс влади. Форми влади і впливу. Класифікація основ влади: 
заснована на примушенні, винагороді, законна влада, влада прикладу, влада 
експертних знань, влада через переконання. Порівняльна характеристика різних 
методів впливу на підлеглих. Лідерство як соціально-психологічне явище. Роль 
лідера в управлінні колективом. Формальне та неформальне лідерство. Стилі 
керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний. Культура управління 
та її складові елементи. Соціальна відповідальність керівника, її сутність та 
складові. 

Менеджмент персоналу як соціальна система. Різновиди соціальних груп, 
поведінка людей у групах. Формальні та неформальні групи. Різновиди 
колективів, їх структура та динаміка. Згуртованість колективу, соціально-
психологічний клімат. Соціальний розвиток колективу. Кадрова політика 
організації 

Особливості управлінської праці, її складові. Принципи та напрями 
наукової організації управлінської праці. Час як ресурс. Планування особистої 
праці, організація робочого місця менеджера. Організація і проведення нарад та 
зборів. Ділові зустрічі, переговори. Управління потоком відвідувачів. 
Раціоналізація телефонних контактів. Основи взаємодії керівника та секретаря. 
Використання технічних засобів управління. Документи, їх функції та 
різновиди, система документації. Види потоків документі. Порядок 
проходження та виконання документів. 

Ефективність менеджменту: економічні та соціальні аспекти. Критерії та 
показники оцінки. Співвідношення результатів діяльності та витрат. Система 
показників. Загальний процес управління ефективністю. Критерій 
результативності та розвитку організаційної системи. Пріоритетність 
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продуктивності. Взаємозв'язок факторів: розмір підприємства, цілі та функції, 
технологічні процеси, стадії розвитку, ступінь адаптованості. 

 
Розділ 5. Ресторанна справа  

 
Основи організації роботи закладів ресторанного господарства 

Підприємство - основна ланка галузі з постачання послуг. Організація надання 
послуг як сфера комерційної діяльності закладів ресторанного господарства. 
Загальні особливості ринку послуг. Основні поняття та визначення у сфері 
послуг (послуга, надання послуги, постачальник послуги, виконавець послуги, 
споживач послуги, група однорідних послуг, підгрупа однорідних послуг, вид 
послуг та ін.). 

Організація постачання закладів ресторанного господарства. Критерії 
вибору постачальників в аспекті закупівельної логістики. Організація 
договірних взаємовідносин із постачальниками. Моделювання умов укладання 
угод із закупівлі товарних ресурсів. Організація вхідного контролю якості 
товарів та продовольчої сировини згідно СанПіН 42-123-5777-91. Організація 
матеріально-технічного забезпечення. Форми постачання та вибір 
постачальників. Номенклатура предметів матеріально-технічного оснащення. 
Норми та методи визначення потреби в предметах матеріально-технічного 
призначення. 

Організація роботи складського господарства. Основні функції та 
призначення складського господарства. Організація складських процесів з 
елементами логістики. Площі та принципи розміщення складських приміщень. 
Правила приймання та відпускання товарів. Шляхи підвищення ефективності 
використання транспортних засобів у ресторанному господарстві. 

Виробничий процес як основа формування закладу ресторанного 
господарства. Класифікація виробничих процесів. Основні та допоміжні 
операції. Основні принципи організації виробництва у закладах ресторанного 
господарства.  

Виробнича програма закладу ресторанного господарства. Значення та 
склад виробничої програми підприємства. Види меню та їх характеристика. 
Оптимізація меню як складова стратегічного планування діяльності закладів 
ресторанного господарства. Організація роботи допоміжних приміщень. 
Організація роботи мийної кухонного посуду. 

Основні поняття: процес обслуговування, умови обслуговування. 
Системний підхід до процесу обслуговування у закладах ресторанного 
господарства. Класифікація методів обслуговування споживачів у закладах 
ресторанного господарства: обслуговування офіціантами, самообслуговування, 
комбінований метод. Класифікація форм самообслуговування та їх 
характеристика. Структура процесу самообслуговування. Рекламні засоби, які 
використовуються в закладах ресторанного господарства. 

Характеристика споруд та будівель, в яких розташовані заклади 
ресторанного господарства. Екстер'єр підприємства, як елемент рекламних 
засобів. Інтер'єр як елемент внутрішньої реклами. Вимоги до оформлення 
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інтер'єру у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Сучасні 
види та тенденції розвитку інтер'єру закладів ресторанного господарства. 
Характеристика торгівельних приміщень: вестибюль, аванзала, банкетна зала, 
сервіс-бар(буфет), мийна столового посуду, сервізна. Характеристика предметів 
матеріально-технічного забезпечення. Обладнання торгівельних залів. 
Характеристика столів: ресторанних, банкетних, фуршетних, підсобних; 
сервантів, стільців тощо. Класифікація столового посуду за видом матеріалу, за 
функціональним призначенням, за застосуванням.  

Характеристика меню. Призначення та принципи його складання. Види 
меню, їх оформлення. Характеристика прейскуранту, винної та коктейльної 
картки. Клінінгові технології підготовки торгових приміщень до 
обслуговування споживачів, їх санітарно-гігієнічна спрямованість. Попереднє 
сервірування столу. Особливості попереднього сервірування столу до сніданку, 
обіду, вечері. Технологічний процес обслуговування споживачів у ресторані. 
Способи подання страв та закусок: в обнос, з використанням підсобного столу, 
в стіл. Правила подання страв та напоїв: послідовність подання, температурний 
режим, відповідний посуд, прибори тощо. Особливості подавання буфетної 
продукції. Правила вибору та техніка подавання алкогольних та безалкогольних 
напоїв до закусок та страв. 

Правила подання солодких страв та напоїв власного виробництва. 
Правила подання холодних та гарячих солодких страв. Правила подання 
холодних та гарячих напоїв. Правила прибирання використаного посуду та 
розрахунку зі споживачами. Обслуговування споживачів у кафе, закусочних. 
Організація роботи буфетів. Організація роботи барів, їх класифікація. 
Організація робочого місця бармена. 

Організація обслуговування згрупованого контингенту споживачів за 
місцем роботи. Типи закладів ресторанного господарства за місцем роботи. 
Рекомендовані форми обслуговування споживачів у закладах ресторанного 
господарства за місцем роботи. Організація обслуговування розгрупованого 
контингенту споживачів. Основні принципи організації обслуговування. 
Особливості організації харчування студентів. Типи закладів ресторанного 
господарства за місцем навчання.  

Організація проведення банкетів та прийомів. Розробка плану проведення 
бенкетів з використанням методу сіткового планування та управління (СПУ). 
Організація обслуговування бенкетів за столом. Організація проведення 
бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами.  

Особливості проведення бенкету-фуршет. Характеристика меню. 
Варіанти сервірування столів склом. Особливості організації обслуговування 
споживачів під час бенкету. Організація проведення банкету-коктейль. 
Характеристика меню. Організація підготовчої роботи для проведення бенкету. 
Особливості обслуговування споживачів під час бенкету. Характеристика 
комбінованих бенкетів. Особливості проведення бенкету-парті, коктейль-
фуршет, фуршет-десерт, фуршет-буфет. Організація обслуговування 
споживачів за типом «шведського столу» або «шведської лінії». Особливості 
проведення бенкету за типом «шведського столу». Організація проведення 
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бенкету-чай, бенкету-кава. Особливості обслуговування тематичних заходів. 
Організація обслуговування весільних бенкетів. Особливості меню і 
сервірування столу. Кейтеринг як складова бізнесу в ресторанному 
господарстві. Особливості організації обслуговування учасників конференцій, 
презентацій, нарад. Принципи складання меню для учасників заходів. 
Особливості сервірування столу. Особливості обслуговування і харчування 
учасників заходів за місцем проведення нарад та місцем їх тимчасового 
мешкання. Особливості обслуговування споживачів у місцях відпочинку. 
Вимоги до асортименту продукції, її реалізації і обслуговування споживачів. 
Організація обслуговування споживачів під час проведення спортивних 
змагань.  

Прогресивні методи обслуговування туристів у закладах ресторанного 
господарства. Обслуговування туристів в закладах ресторанного господарства 
за типом «шведський стіл». Особливості обслуговування споживачів в номерах. 

Значення раціональної організації праці. Зміст раціональної організації 
праці. Основні напрямки раціональної організації праці. Наукова організація 
праці як головний фактор забезпечення раціональної організації праці. Основні 
групи завдань наукової організації праці: економічні, психофізіологічні та 
соціальні. Поняття та основні види розподілу та кооперації праці. Види 
розподілу праці: загальний, частковий, одиничний. Запровадження 
раціональних форм розподілу та кооперації праці. Сутність технологічного, 
функціонального та професійно-кваліфікаційного розподілу праці та напрямки 
їх вдосконалення. Удосконалення форм розподілу та кооперації праці. Нові 
форми організації праці. Удосконалення організації та обслуговування робочих 
місць. Санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та соціальні фактори умов праці 
на робочому місці згідно СанПіН 42-123-5777-91. Поняття та мета проведення 
фотографії робочого часу. Різновиди фотографії робочого часу: виконавця, 
використання обладнання, виробничого процесу. Дослідження трудових 
процесів методом хронометражу та фотохронометражу. Поняття та мета 
проведення хронометражу. Поняття та мета проведення фотохронометражу. 
Шляхи удосконалення нормування праці в закладах ресторанного господарства. 
Шляхи визначення зростання продуктивності праці та рівня підвищення 
ефективності використання робочого часу. Організаційно-технічні заходи щодо 
поліпшення використання робочого часу та раціоналізації організації праці. 

 
 

Розділ 6. Економіка готелів та ресторанів 
 

Сутність готелів і ресторанів як видів економічної діяльності. Місце і 
роль готелів і ресторанів в системі ринкового господарства України. Функції і 
соціально-економічне значення готелів і ресторанів. Тенденції сучасного стану 
розвитку готелів і ресторанів в Україні та основні показники ефективності 
розвитку галузі. 

Механізм внутрішнього економічного регулювання господарської 
діяльності підприємств готелів і ресторанів. Методичний інструментарій його 
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реалізації. 
Механізм державного регулювання діяльності підприємств готельного та 

закладів ресторанного господарства. Сутність і основні елементи 
господарського механізму підприємств готельного та закладів ресторанного 
господарства. Характеристика основних елементів ринку послуг підприємств 
готельного та продукції ресторанного господарства. Фактори, що впливають на  
пропозицію готельних послуг та ресторанної продукції. Фактори формування 
попиту на ринку послуг підприємств готельного та продукції ресторанного 
господарства. Методи вивчення і прогнозування попиту у ресторанному 
господарстві. Планування як інструмент обґрунтування економічної стратегії 
підприємств готельного та закладів ресторанного господарства. Характеристика 
показників беззбиткової діяльності підприємства. 

Сутність та основні елементи матеріальних ресурсів готелів і ресторанів, 
оснвні поняття, класифікація, показники ефективності використання. 
Економічна сутність товарних ресурсів. Джерела формування продовольчих 
ресурсів у ресторанному господарстві та матеріальних ресурсів готелю, їх 
класифікація. Економічна сутність товарних запасів як елементу товарної 
пропозиції. Класифікація товарних запасів. Поняття нормативу запасів. 
Абсолютні і відносні показники вимірювання товарних запасів. Форми 
залучення продовольчих ресурсів на регіональний споживчий ринок. Методи 
визначення загальної потреби підприємства у сировині і товарах. Визначення 
середньо групових норм витрат сировини і напівфабрикатів у розрахунку на 
виробничу програму. Методика планування запасів інженерних ресурсів. 
Методика обґрунтування плану розвитку матеріально-технічної бази готелів і 
ресторанів. 

Основні засоби готелів і ресторанів як елемент матеріальних ресурсів. 
Склад основних засобів за різними класифікаційними ознаками. Поняття 
амортизації основних засобів. Мета та особливості застосування прискореної 
амортизації. Стан і тенденції розвитку матеріально-технічної бази готелів і 
ресторанів. Види вартісної оцінки основних засобів: первісна, відновна, повна, 
залишкова. Методика оцінки середньої вартості основних фондів підприємств. 
Механізація виробничих процесів ресторанного господарства, показники 
оцінки ефективності впровадження нового технологічного обладнання на 
підприємствах і методика їх розрахунку. Визначення ефективності будівництва 
та реконструкції підприємства ресторанного господарства  і готелів. Шляхи 
підвищення економічної ефективності використання матеріально-технічної 
бази та основних фондів. 

Соціально-економічна сутність та особливості праці в готельному й 
ресторанному господарстві. Поняття продуктивності та ефективності праці в 
готельному та ресторанному господарстві. Методика планування чисельності 
персоналу на підприємствах готельного та закладах ресторанного господарства. 
Зміст плану з праці в готелях і ресторанах, порядок його розроблення. 

Організація матеріального стимулювання праці працівників на 
підприємствах готельного та закладах ресторанного господарства. Принципи 
організації матеріального стимулювання працівників в умовах ринкових 
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відносин. Форми державного регулювання заробітної праці працівників готелів 
і ресторанів. Показники з праці та заробітної плати, їх взаємозв’язок та 
взаємозалежність. Аналіз і планування чисельності працівників готелів і 
ресторанів.  

Сутність та склад пропозиції й обсягу реалізації послуг підприємств 
готельного господарства. Сутність та методика розрахунку показників 
виробничо-експлуатаційної програми підприємств готельного господарства. 
Методичний інструментарій та порядок проведення економічного аналізу 
показників виробничо-експлуатаційної програми підприємств готельного 
господарства. Методика розробки виробничо-експлуатаційної програми 
підприємств готельного господарства. 

Сутність товарообороту підприємств ресторанного господарства як 
показника обсягу діяльності підприємств ресторанного господарства, його 
види, склад і структура. Поняття продукції власного виробництва та 
купівельних товарів. Аналіз динаміки та структури товарообороту. Фактори, що 
впливають на динаміку товарообороту підприємств ресторанного господарства 
та методи їх вимірювання. Економічна характеристика виробничої діяльності 
підприємств ресторанного господарства. Зміст виробничої програми 
підприємства. Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми. 
Показники виробничої програми. Методика їх розрахунків. Поняття виробничої 
потужності і пропускної спроможності підприємств ресторанного господарства 
та визначення ефективності їхнього використання. Значення фінансових 
ресурсів готелів й ресторанів та їх зв’язок з державним фінансовим механізмом 
та з складовими фінансового ринку. Поняття фінансових ресурсів готелів і 
ресторанів, їх склад та характеристика, структура активів і пасивів балансу. 
Джерела та порядок формування основних і оборотних активів готелів і 
ресторанів, співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел, їх формування. 
Фінансові фонди готелів і ресторанів, порядок їх формування і напрямки 
використання. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів 
підприємств. 

Поняття, економічна сутність та джерела утворення доходів у в готелях і 
ресторанах. Фактори, що впливають на розмір доходів готелів і ресторанів. 
Особливості формування доходів від додаткових послуг. Аналіз доходів готелів 
і ресторанів. Методи і порядок планування  доходів готелів і ресторанів. Шляхи 
оптимізації розміру доходів. 

Поняття поточних витрат та собівартості продукції та послуг готелів і 
ресторанів. Принципи класифікації і номенклатура витрат, їхні склад і 
структура. Показники, які характеризують рівень, структуру та динаміку витрат 
готелів і ресторанів. Загальні і середні, постійні і змінні, граничні витрати. 
Визначення витрат за видами товарообороту (по продукції власного 
виробництва та купівельних товарів) і окремими видами продукції та послуг. 
Визначення витрат за джерелами виникнення в готелі. Методи планування 
витрат на підприємствах ресторанного господарства. Планування витрат по 
окремих статтях. Складання кошторису витрат. 

Сутність і економічна роль ціни на ринку послуг в готелях і ресторанах. 
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Система цін на продукцію та послуги ресторану і готелю. Особливості 
ціноутворення в умовах формування ринкової економіки. Співвідношення 
регульованих та вільних ринкових цін на сировину і продовольчі товари. 
Методи регулювання цін на сировину і продовольчі товари органами 
державного управління та місцевого самоврядування. Механізм формування 
цін на продукцію і послуги підприємств ресторанного господарства. Структура 
роздрібної ціни ресторанного господарства. Складові елементи оптово-
відпускної ціни та роздрібної ціни ресторанного господарства. Торговельні 
націнки, податок на додану вартість і акцизний збір як складові елементи 
роздрібної ціни. Методика формування тарифного плану в готелях. 

Поняття, економічна сутність та джерела утворення доходів на 
підприємствах  готельного та закладах ресторанного господарства. Фактори, що 
впливають на розмір доходів підприємств готельного та закладів ресторанного 
господарства. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу 
прибутку підприємств готельного та закладів ресторанного господарства. 
Методичні підходи до розробки плану формування та розподілу прибутку 
підприємств готельного та закладів ресторанного господарства. 

Поняття та сутність ефективності. Методичні підходи до оцінки 
ефективності діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного 
господарства. Розрахунок економічної  ефективності поточних інноваційних 
заходів. Напрямки підвищення ефективності підприємств готельного та 
закладів ресторанного господарства. Показники оцінки ефективності 
використання фінансових ресурсів підприємств готельного та закладів 
ресторанного господарства.  
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3. КРИТЕРІЇ  
оцінювання знань вступників з фахових дисциплін 

 для здобуття освітнього ступеня «магістр» 
спеціальності 073 «менеджмент» 

освітньої програми «менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» 
 на основі освітнього ступеня «бакалавр» 

 
Білет письмового тестування  з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 
(найбільш повну) відповідь. 

 
 
1.Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4 бали). 
2.Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 

балів.  
3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 
4.  Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 
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6. Кримінальний кодекс України. - К., 2010. 
7. Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та 
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К.: Центр учбової літератури, 2013. - 272с. 
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2013.-214с. 
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2015.- 580 с. 

2. Лук'янов В. О.  Організація готельно-ресторанного обслуговування : 
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С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко. – К. : Кондор, 2012. – 338 с. 
5. Управління якістю послуг готелів: методологія та практика : монографія 

/ Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовська, О. В. Полтавська. – К. : 
КНТЕУ, 2012. – 728 с. 
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2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Навч. посібник /  
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Групи 85-97 / За ред. М.М. Каленського. – К : Держзовнішінформ, 2014. – 300с. 
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2014. – 528с. 
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/ О. Б. Моргулець. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.  
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р., №219) 

3. Межгосударственный стандарт 20523 - 97. Услуги общественного питания. 
Общие требования. 
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220 с. 
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