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ВСТУП 

 

Мета програми вступного випробуваня для здобуття ступеня магістр 

за спеціальністю 181 „Харчові технології”– виявити рівень засвоєння знань 

та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, 

що навчалися за спеціальністю «Харчові технології». 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань 

охоплює питання, що вивчалися в рамках освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра та визначають наявність у випускника здібностей 

виконувати функції, визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

бакалавра: оволодіння основними правилами кулінарної обробки продуктів 

харчування для отримання готової продукції, оволодіння професійними 

знаннями, навичками та вміннями щодо підготовки виробничих процесів у 

закладах ресторанного господарства, випуску кулінарної продукції і її 

споживання тощо. 

• Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує 

матеріал певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і 

практичні питання, в яких виявляються знання та вміння випускників 

пов’язувати наукові та нормативні положення з сучасною практикою галузі 

(ресторанним господарством); формування асортименту кулінарної 

продукції, визначення перспектив його розвитку; набуття практичних 

навичок з виробництва і реалізації кулінарної та кондитерської продукції 

власного виробництва ЗРҐ. 

Програма вступних випробувань охоплює питання з таких фахових 

дисциплін: Технологія продукції ресторанного господарства, Організація 

ресторанного господарства, Менеджмент підприємств. 
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І.  ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 1. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-

економічна проблема  

Соціально-економічне значення функціонування закладів 

ресторанного господарства. Науково-практична політика в області 

здорового харчування. Роль закладів ресторанного господарства у 

комплексі готелів. Туризм в Україні. Сучасні тенденції розвитку індустрії 

закладів ресторанного господарства в Україні та за кордоном. Загальна 

характеристика видів харчування (раціональне, дієтичне, лікувально-

профілактичне, дитяче, альтернативні види харчування тощо) як 

передумова для формування меню закладів ресторанного господарства. 

Харчування та життєдіяльність людини. Основні харчові речовини, їх 

класифікація, характеристика та значення для життєдіяльності людини. 

Концепція раціонального харчування. 

 

Тема 2. Загальна характеристика основних поживних речовин 

харчових продуктів та їх роль у технологічному процесі виробництва 

продукції закладів ресторанного господарства 

Характеристика білків як компонентів харчової сировини. Значення 

білків у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

Характеристика ліпідів як компонентів харчової сировини. Значення ліпідів 

у технологічному процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

Характеристика вуглеводів як компонентів харчової сировини. 

Значення вуглеводів у технологічному процесі, їх зміни під дією 

технологічних чинників. Характеристика вітамінів як компонентів харчової 

сировини. Значення вітамінів у технологічному процесі, їх зміни під дією 

технологічних чинників. Характеристика мінеральних речовин як 

компонентів сировини для виробництва продукції власного виробництва 

закладів ресторанного господарства та їх значення у технологічному 

процесі, їх зміни під дією технологічних чинників. 

 

Тема 3. Технологічні принципи виробництва і забезпечення 

якості кулінарної продукції 

Характеристика виробничо-технологічної діяльності закладів 

ресторанного господарства, її мета та завдання. Класифікація кулінарної 

продукції за сукупними ознаками. Класифікація технологічних процесів за 

сукупними ознаками, основні етапи, операції, їх мета. Характеристика 

способів технологічного впливу на сировину і напівфабрикати на етапі 

механічної і теплової обробки. Основні поняття про якість кулінарної 

продукції. Чинники, які впливають на формування якості продукції 
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харчування. Законодавча база регулювання якості кулінарної продукції. 

Характеристика технологічної документації. 

 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів з овочів, плодів, грибів 

Значення продуктів рослинного походження у харчуванні. 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об’єкта переробки у 

закладах ресторанного господарства. Класифікація напівфабрикатів із 

овочів, плодів і грибів за сукупними ознаками. Принципова схема 

технологічного процесу виробництва напівфабрикатів із овочів, плодів і 

грибів. 

Характеристика механічної кулінарної обробки овочів, плодів і 

грибів. Умови та терміни зберігання і реалізації напівфабрикатів. Вимоги 

до якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання 

напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів.  

 

Тема 5. Технологія напівфабрикатів з борошна 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки у закладах ресторанного господарства. Класифікація 

напівфабрикатів з борошна та продуктів його переробки за сукупними 

ознаками. Принципова схема технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів з борошна та продуктів його переробки. 

Характеристика механічної кулінарної обробки борошна та продуктів 

його переробки. Умови та терміни зберігання і реалізації напівфабрикатів. 

Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання 

напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

 

Тема 6. Технологія напівфабрикатів з м’яса, м’ясопродуктів та 

диких тварин 

Характеристика властивостей м’яса свинини, яловичини, телятини, 

баранини, м’ясопродуктів і диких тварин  як об’єкта переробки у закладах 

ресторанного господарства. Класифікація напівфабрикатів з м’яса свинини, 

яловичини, телятини, баранини, м’ясопродуктів і диких тварин за 

сукупними ознаками. Принципова схема технологічного процесу 

виробництва напівфабрикатів з м’яса свинини, яловичини, телятини, 

баранини, м’ясопродуктів і диких тварин. Характеристика механічної 

кулінарної обробки м’яса свинини, яловичини, телятини, баранини, 

м’ясопродуктів і диких тварин. Умови та терміни зберігання і реалізації 

напівфабрикатів. Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо 

використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних 

виробів. 

 

Тема 7. Технологія напівфабрикатів з птиці, кролика, дичини 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки у закладах ресторанного господарства. Класифікація 
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напівфабрикатів з птиці за сукупними ознаками. Принципова схема 

технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з птиці.  

Характеристика механічної кулінарної обробки птиці, кролика та 

дичини. Умови та терміни зберігання і реалізації напівфабрикатів. Вимоги 

до якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання 

напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

 

Тема 8. Технологія напівфабрикатів з риби, рибопродуктів та 

нерибної водної сировини (гідробіонтів) 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об’єкта 

переробки у закладах ресторанного господарства. Класифікація 

напівфабрикатів з риби за сукупними ознаками. Принципова схема 

технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з риби. 

Характеристика механічної кулінарної обробки з риби. Умови та 

терміни зберігання і реалізації напівфабрикатів. Вимоги до якості 

напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для 

приготування страв і кулінарних виробів. 

 

Тема 9. Особливості технології охолоджених і 

швидкозаморожених напівфабрикатів різного ступеня готовності 

Класифікація, асортимент, характеристика та призначення 

охолоджених і швидкозаморожених напівфабрикатів, страв та кулінарних 

виробів. Теоретичні передумови виробництва охолоджених та заморожених 

напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів: обґрунтування парламентів 

процесу. Вплив способів (вакуум-пакування, в середовищі інертних газів 

тощо) та виду таро-пакувальних матеріалів на якісні характеристики 

продукції. Умови та терміни зберігання і реалізації напівфабрикатів. 

Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання 

напівфабрикатів для приготування срав і кулінарних виробів 

 

Тема 10. Технологія соусів 

Роль соусів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності, класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування 

асортименту, призначення. Основи технології виробництва соусів. 

Рецептурний склад, загальні правила приготування та реалізації соусів за 

групами. Умови та терміни зберігання і реалізації соусів. Вимоги до якості 

соусів. Перспективи розвитку асортименту та технології соусів для різних 

типів закладів ресторанного господарства і різних контингентів споживачів.  

 

Тема 11. Технологія страв та кулінарних виробів з овочів, плодів, 

грибів 

Класифікація страв та кулінарних виробів з овочів,плодів, грибів за 

сукупними ознаками. Характеристика способів технологічної обробки 

страв з овочів (визначення режимів, параметрів процесу). Принципова 
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схема технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів із 

овочів. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності 

кулінарної продукції з овочів за групами. Умови та терміни зберігання та 

реалізації готової продукції. Вимоги до якості. Перспективи розвитку 

асортименту та технології кулінарної продукції з овочів для різних типів 

закладів ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 12. Технологія страв та кулінарних виробів з круп, бобових 

та продуктів їх переробки 

Класифікація страв та кулінарних виробів з круп, бобових та 

продуктів їх переробки за сукупними ознаками. Характеристика способів 

теплової обробки напівфабрикатів з круп, бобових та продуктів їх 

переробки (визначення режимів, параметрів процесу). Технологія 

виробництва страв та кулінарних виробів з крупу, бобових та продуктів їх 

переробки. Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності 

кулінарної продукції з круп, бобових та продуктів їх переробки за групами. 

Умови та терміни зберігання і реалізації готової продукції. Вимоги до 

якості. Перспективи розвитку асортименту та технологій кулінарної 

продукції з круп, бобових та продуктів їх переробки для різних типів 

закладів ресторанного господарства і різних категорій споживачів.   

 

Тема 13. Технологія страв та кулінарних виробів з борошна 

Класифікація страв та кулінарних виробів з борошна за сукупними 

ознаками. Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з 

борошна (визначення режимів, параметрів процесу). Технологія 

виробництва страв та кулінарних виробів з борошна. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності 

кулінарної продукції з борошна. Умови та терміни зберігання і реалізації 

готової продукції, вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та 

технології кулінарної продукції з борошна для різних типів закладів 

ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 14. Технологія страв та кулінарних виробів з молока, яєць 

та продуктів їх переробки 

Класифікація страв та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів 

їх переробки за сукупними ознаками. Характеристика способів теплової 

обробки напівфабрикатів з молока, яєць та продуктів їх переробки 

(визначення режимів, параметрів процесу). Технологія виробництва страв 

та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності 

кулінарної продукції з молока, яєць та продуктів їх переробки. Умови та 

терміни зберігання і реалізації готової продукції, вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технології кулінарної продукції з 
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молока, яєць та продуктів їх переробки для різних типів закладів 

ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 15. Технологія страв та кулінарних виробів з м’яса, 

м’ясопродуктів та диких тварин 

Класифікація страв та кулінарних виробів з м’яса за сукупними 

ознаками. Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з 

м’яса (визначення режимів, параметрів процесу). Технологія виробництва 

страв та кулінарних виробів з м’яса. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності 

кулінарної продукції з м’яса. Умови та терміни зберігання і реалізації 

готової продукції, вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та 

технології кулінарної продукції з м’яса для різних типів закладів 

ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 16. Технологія страв та кулінарних виробів з птиці, кролика 

та дичини 

Класифікація страв та кулінарних виробів з птиці, кролика та дичини 

за сукупними ознаками. Характеристика способів теплової обробки 

напівфабрикатів з птиці, кролика та дичини (визначення режимів, 

параметрів процесу). Принципова схема технологічного процесу 

виробництва страв та кулінарних виробів з птиці, кролика та дичини. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності 

кулінарної продукції з птиці, кролика та дичини. Умови та терміни 

зберігання і реалізації готової продукції, вимоги до якості. Перспективи 

розвитку асортименту та технології кулінарної продукції з птиці, кролика 

та дичини для різних типів закладів ресторанного господарства і різних 

категорій споживачів. 

 

Тема 17. Технологія страв та кулінарних виробів з риби, 

рибопродуктів та нерибної водної сировини (гідробіонтів) 

Класифікація страв та кулінарних виробів з риби за сукупними 

ознаками. Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з 

риби (визначення режимів, параметрів процесу). Принципова схема 

технологічного процесу виробництва страв та кулінарних виробів з риби. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності 

кулінарної продукції з риби. Умови та терміни зберігання і реалізації 

готової продукції, вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та 

технології кулінарної продукції з гідробіонтів для різних типів закладів 

ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 18. Технологія супів 
Роль супів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності, класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування 

асортименту, призначення. Основні технології виробництва супів. 
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Рецептурний склад, загальн6і правила приготування та реалізації супів за 

групами. Умови та терміни зберігання і реалізація готової продукції. 

Вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технології супів 

для різних типів закладів ресторанного господарства і різних категорій 

споживачів. 

 

Тема 19. Технологія холодних страв і закусок 

Роль холодних страв і закусок у харчуванні, характеристика харчової 

та біологічної цінності, класифікація за сукупними ознаками, 

закономірності формування асортименту, призначення. Основні технології 

виробництва холодних страв і закусок. Рецептурний склад, загальн6і 

правила приготування та реалізації холодних страв і закусок. Умови та 

терміни зберігання і реалізація готової продукції. Вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технології холодних страв і закусок 

для різних типів закладів ресторанного господарства і різних категорій 

споживачів. 

 

Тема 20. Технологія десертів 
Роль десертів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності, класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування 

асортименту, призначення. Основні технології виробництва десертів за 

групами. Рецептурний склад, загальн6і правила приготування та реалізації 

десертів за групами. Умови та терміни зберігання і реалізація готової 

продукції. Вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та 

технології десертів для різних типів закладів ресторанного господарства і 

різних категорій споживачів. 

 

Тема 21. Технологія напоїв 
Класифікація напоїв за сукупними ознаками, призначення, 

закономірності формування асортименту, їх роль у харчуванні. Загальна 

принципова схема технологічного процесу виробництва напоїв, мета та 

завдання етапів технологічного процесу. Особливості підбору напоїв. 

Умови та терміни зберігання напоїв, вимоги до якості. 

Класифікація напоїв за сукупними  ознаками, закономірності 

формування асортименту. Основи технології виробництва напоїв. 

Принципова технологічна схема виробництва напоїв. Умови та терміни 

зберігання і реалізації напоїв, вимоги до якості. Перспективи розвитку 

асортименту та технології напоїв для різних типів закладів ресторанного 

господарства і різних категорій споживачів.   

 

Тема 22. Загальні відомості про види тіста, випечені, оздоблювальні 

напівфабрикати, готову продукцію 
Класифікація тіста, напівфабрикатів та готових виробів за сукупними 

ознаками, призначення, шляхи формування асортименту. Загальна 

принципова схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів та 
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борошняних кондитерських виробів, мета та завдання етапів 

технологічного процесу. Роль рецептурних компонентів у формуванні 

якості борошняних кондитерських виробів. 

Класифікація оздоблювальних напівфабрикатів за сукупними 

ознаками, призначення, шлях формування асортименту. Загальна 

принципова схема технологічного процесу виробництва оздоблювальних 

напівфабрикатів, мета та завдання етапів технологічного процесу. Роль 

рецептурних компонентів у формуванні якості оздоблювальних 

напівфабрикатів. 
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1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 1. Ресторанне господарство як вид економічної діяльності. 

Організаційні основи діяльності закладів ресторанного господарства. 

Мета й завдання, складові елементи дисципліни "Організація 

ресторанного господарства", її взаємозв’язок з іншими дисциплінами. 

Ресторанне господарство, його сутність,  особливості та перспективи 

на сучасному етапі розвитку економіки України. Закордонний досвід 

розвитку ресторанного господарства. Еволюція вітчизняного ресторанного 

господарства у ХХ-XХI ст.  

Ресторанне господарство як вид економічної діяльності, загальні 

поняття. Функції ресторанного господарства, особливості галузі 

ресторанного господарства, його соціально-економічне значення. Чинники 

соціального характеру та їх вплив на розвиток ресторанного господарства в 

Україні. Нормативно-правове регулювання діяльності ресторанного 

бізнесу.  

Сучасний підхід до концепції створення закладів ресторанного  

господарства.  

 

Тема 2. Мережа закладів ресторанного господарства 

Стан інфраструктури ресторанного бізнесу. Принципи раціонального 

розміщення сукупності закладів у межах великого міста; фактори, які 

впливають на вибір типу, місткості закладу, його концепції тощо. Порядок 

розрахунку кількості місць у мережі та застосування нормативів 

забезпеченості місцями у закладах ресторанного господарства.  

Заклади ресторанного господарства: мережеві та немережеві. 

Створення мереж у ресторанному господарстві. Характеристика сучасних 

мереж закладів ресторанного господарства. Особливості й тенденції їх 

розвитку в Україні та у великих містах. Характеристика вітчизняних мереж 

закладів ресторанного господарства та підприємств з іноземними 

інвестиціями. Раціональне розміщення мережі закладів ресторанного 

господарства. Принципи формування мережі, її показники. Критерії 

планування відкриття нових закладів ресторанного господарства. 

Сучасні напрями розвитку індустріалізації в ресторанному 

господарстві. 

 

Тема 3. Характеристика типів закладів ресторанного господарства 

і класифікація їх послуг. 

Характеристика суб’єктів господарської діяльності на ринку 

ресторанного господарства. Характеристика і класифікація закладів 

ресторанного господарства за видами економічної діяльності, згідно з 

різними ознаками відповідно до ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного 

господарства. Класифікація». Характеристика основних типів закладів 

ресторанного господарства. Характеристика класів закладів ресторанного 

господарства. Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства.  
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Загальні принципи функціонування закладів ресторанного 

господарства. Правила роботи закладів ресторанного господарства. 

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.). 

Класифікація послуг згідно з ДСГУ 3279-95 «Стандартизація 

послуг. Основні положення». Класифікація послуг за основними 

ознаками: за сферою обслуговування, призначенням, формою надання 

послуги, видом діяльності, об'єктом обслуговування, суб'єктом 

обслуговування. 

Послуги, що здійснюють заклади ресторанного господарства та їх 

класифікація згідно з різними ознаками. Міждержавний стандарт ГОСТ 

30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования". Загальні 

вимоги до послуг та обслуговування. 

 

Тема 4. Меню закладів ресторанного господарства 

Види меню, їх характеристика та класифікація згідно з різними 

ознаками. Інжиніринг меню. Вимоги до створення меню та фактори, що 

впливають на його складання в закладах ресторанного господарства. 

Вимоги до створення основних видів меню у закладах ресторанного 

господарства різних типів і класів. Черговість запису страв у меню. 

Правила етики при використанні назв і описів страв. Особливості запису 

страв залежно від типу, формату, концепції та номенклатури послуг, що 

надають заклади ресторанного господарства різним сегментам споживачів.  

Меню як частина інтер’єру. Вимоги щодо дизайну меню. Еволюція і 

тенденції розвитку меню, сучасні очікування та уподобання споживачів 

закладів ресторанного господарства. Моніторинг меню. Сучасні тенденції у 

меню закладів ресторанного господарства: вітчизняний та закордонний 

досвід. Інтерактивне меню і його різновиди. Спеціальні пропозиції в меню 

закладів ресторанного господарства та їх значення у виробничій діяльності 

закладів ресторанного господарства. Особливості обліку спеціальних 

пропозицій в меню у денній виробничій програмі закладу. Правила 

здійснення процесів реінжинірингу меню.  

 

Тема 5. Сервіс як складова іміджу закладу ресторанного 

господарства 

Сутність і специфіка сервісу, гостинності, обслуговування. 

Характеристика сервісу як особливого товару: невіддільність від джерела, 

мінливість, невідчутність, неможливість збереження. Філософія 

обслуговування гостей як складова іміджу закладу ресторанного 

господарства. Фактори якості ресторанного сервісу: об’єктивні, 

суб’єктивні. Система управління якістю наданих послуг. Фактори зниження 

рівня якості ресторанного сервісу. Гарантії якості послуг. Якісний сервіс як 

конкурентна перевага в ресторанному сервісі. Формування стандартів 

сервісу залежно від типу закладу ресторанного господарства і його послуг. 
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Вивчення попиту споживачів та їх уподобань у процесі розроблення 

концепції закладу ресторанного господарства. Методи вивчення попиту 

споживачів: анкетне опитування, інтерв’ю, облік продажу страв за 

допомогою ПЕОМ тощо. Порядок розробки анкети. 

Рекламні засоби, які використовуються в закладах ресторанного 

господарства. Рекламне просування закладів ресторанного господарства на 

ринок послуг. 

 

Тема 6. Характеристика матеріально-технічної бази сервісного 

процесу 

Склад матеріально-технічної бази для організації сервісного процесу у 

закладах ресторанного господарства різних типів та класів. Характеристика 

приміщень, в яких безпосередньо здійснюється процес обслуговування 

споживачів та тих, які непрямо впливають на процеси обслуговування 

споживачів.  

Екстер’єр підприємства, як елемент рекламних засобів. Інтер’єр як 

елемент внутрішньої реклами. Вимоги до оформлення інтер’єру у закладах 

ресторанного господарства різних типів і класів. Сучасні види та тенденції 

розвитку інтер’єру закладів ресторанного господарства. Взаємозв'язок 

інтер’єру з концептуальними рішеннями закладу ресторанного 

господарства та його форматом. 

Види й характеристика устаткування, яке використовується для 

здійснення обслуговування споживачів. Види, класифікація меблів і 

санітарно-гігієнічні вимоги до них; способи розміщення меблів у залах. 

Світло й квіти в інтер’єрі торгової групи приміщень. Засоби та предмети 

праці, за допомогою яких здійснюються процеси обслуговування 

споживачів. Етапи підготовки приміщень до обслуговування споживачів. 

Клінінгові технології підготовки торгових приміщень до обслуговування 

споживачів, їх санітарно-гігієнічна спрямованість. 

Класифікація та характеристика столового посуду і наборів відповідно 

до функціонального призначення. Групування посуду та наборів згідно з 

правилами подавання страв і напоїв у закладах ресторанного господарства. 

Основні й допоміжні прибори. Характеристика столової білизни. Норми 

посуду та наборів на одного споживача у закладах ресторанного 

господарства різних типів. Правила підготування посуду, наборів, білизни 

та інших аксесуарів до обслуговування. Попереднє сервірування столів, 

альтернативні рішення. 

 

Тема 7. Організація процесу обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства 

Обслуговування як поєднання функцій реалізації продукції та 

організації її споживання. Види та методи обслуговування і їх 

характеристика.  

Структура процесу самообслуговування і обслуговування офіціантами. 

Стадії процесу обслуговування, розподіл їх на ступені: підготовка до 
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обслуговування, безпосереднє обслуговування споживачів, завершення 

роботи. 

Загальні вимоги до обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства. Види сервірування та їх характеристика. 

Техніка обслуговування споживачів за методом обслуговування 

офіціантами. Етичні норми поведінки обслуговуючого персоналу. 

Естетична й технічна відповідність дій персоналу в процесі обслуговування 

сучасним вимогам, професійно-кваліфікаційна характеристика робітників 

залу та торговельної групи. 

Вимоги до організації обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства формату «Quick & Casual».  

 

Тема 8. Правила подавання страв і напоїв у закладах ресторанного 

господарства 

Послідовність і загальні правила подавання страв і напоїв у закладах 

ресторанного господарства з методом обслуговування офіціантами. 

Асортимент холодних страв і закусок. Правила подавання холодних 

страв і закусок: послідовність подавання; температурний режим; посуд і 

набори, техніка подавання в однопорційному та багатопорційному посуді. 

Особливості подавання окремих національних холодних страв і закусок. 

Правила формування сирної тарілки у закладах ресторанного 

господарства. 

Правила складання салатної карти у спеціалізованих закладах 

ресторанного господарства. 

 Асортимент теплих і гарячих закусок. Правила подавання теплих і 

гарячих закусок: послідовність подавання; температурний режим; посуд і 

набори, техніка подавання в однопорційному та багатопорційному посуді. 

Особливості подавання окремих національних теплих і гарячих закусок.  

Асортимент супів. Правила подавання супів: послідовність подавання; 

температурний режим; посуд і набори, техніка подавання в 

однопорційному та багатопорційному посуді. Особливості подавання 

окремих національних супів.  

Асортимент других гарячих страв. Правила подавання других гарячих 

страв: послідовність подавання; температурний режим; посуд і набори, 

техніка подавання в однопорційному та багатопорціному посуді. 

Особливості подавання окремих національних других гарячих страв. 

Правила порціонування других гарячих страв у присутності гостя і 

подавання їх до столу. 

Асортимент гарячих та холодних солодких страв (десертів). Правила 

подавання гарячих і холодних солодких страв (десертів): послідовність 

подавання; температурний режим; посуд і набори, техніка подавання в 

однопорційному та багатопорційному посуді. Особливості подавання 

окремих національних гарячих та холодних солодких страв (десертів). 

Техніка фламбування страв (напоїв) та їх подавання. 
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Способи подавання й перекладання страв, особливості їх застосування 

залежно від складу гостей, характеру події та інших факторів. 

Правила подавання полоскальниці для рук, гарячих вологих серветок. 

Правли прибирання використаного посуду, наборів, скла та інших 

предметів сервірування. 

Асортимент гарячих та холодних напоїв власного виробництва. 

Правила подавання гарячих і холодних напоїв власного виробництва: 

послідовність подавання; температурний режим; посуд і набори, техніка 

подавання в однопорційному та багатопорційному посуді. Особливості 

подавання окремих національних гарячих і холодних напоїв.  

Правила складання чайної та кавової карти у спеціалізованих закладах 

ресторанного господарства.  

 

Тема 9. Сервіс алкогольних напоїв. Еногастрономічні поєднання 

Види алкогольних напоїв, які пропонуються споживачам у закладах 

ресторанного господарства. Загальна класифікація алкогольних напоїв.  

Загальна класифікація вин. Спеціальні вина. Вимоги і порядок 

дегустації вина. Температура подавання різних видів вина. Основні правила 

дегустації вина.  

Міцні алкогольні напої, які пропонуються споживачам у закладах 

ресторанного господарства. Правила подавання та дегустування міцних 

алкогольних напоїв. Температура подавання міцних алкогольних напоїв. 

 Правила підбору алкогольних напоїв згідно з принципами 

еногастрономії. Меню й винна карта ресторану: принципи 

еногастрономічного поєднання. Карти алкогольних напоїв у 

спеціалізованих закладах ресторанного господарства, принципи складання. 

 

Тема 10. Організація дозвілля в закладах ресторанного 

господарства 

Види організації дозвілля у закладах ресторанного господарства. Види 

музичного обслуговування, їх особливості. Характеристика музичного 

обслуговування з використанням музичних автоматів і відео- та 

аудіоапаратури. Організація розваг у нічних клубах, у ресторанах із 

дискотекою, у вар’єте, кабаре.  

Види розваг спортивного напряму. Форми поєднання більярдної гри з 

підприємствами ресторанного господарства. Вимоги до ресторанів і барів у 

комерційних більярдних клубах. Вимоги до ресторанів і барів при елітних 

більярдних клубах.  

Організація ігрового бізнесу у ресторані, його різновиди. Види 

обладнання та аксесуарів для казино.  

Фактори, які необхідно враховувати при створенні шоу-програми. 

Необхідні умови для надання споживачам програм за різними напрямами. 

Види розважальних програм, їх значення. Організація розважальних шоу-

програм, у т.ч. для дітей. 
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Тема 11. Організація обслуговування бенкетів і прийомів 

Класифікація бенкетів та прийомів згідно з різними ознаками. 

Структура підготовчої роботи з організації обслуговування бенкетів, 

розробка плану проведення бенкету.  

Організація зустрічі гостей. Правила подавання аперитиву. 

Бенкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами. 

Характеристика меню святкового сніданку, обіду, вечері. Сервіровка 

бенкетного столу,  особливості розміщення столів і гостей за столом. 

Організація обслуговування гостей під час бенкету. Професійно-

кваліфікаційні та етичні вимоги щодо обслуговуючого персоналу. 

Особливості обслуговування гостей під час подавання кави в гостинній. 

Доцільність створення місць для паління. Розподіл обов’язків між 

персоналом, який здійснює обслуговування. 

Бенкет за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. 

Особливості меню, сервірування, подавання страв та напоїв, 

обслуговування учасників бенкету.  Варіанти оформлення тематичних 

столів залежно від події. Розрахунок професійно-кваліфікаційного складу 

та чисельності обслуговуючого персоналу, кількості посуду, наборів, скла, 

столової білизни. Розподіл обов’язків між персоналом, який здійснює 

обслуговування. 

Бенкет-чай, бенкет-кава. Вимоги до інтер’єру приміщення, меблів, 

посуду, обслуговуючого персоналу. Особливості меню, сервірування, 

подавання страв та напоїв, обслуговування учасників бенкету.  Розподіл 

обов’язків між персоналом, який здійснює обслуговування. 

Бенкет-фуршет. Особливості підготовчої роботи та обслуговування 

бенкету. Варіанти розміщення бенкетних столів.  Варіанти сервіровки 

столів склом, наборами. Страви і напої, які рекомендується подавати на 

даному бенкеті, правила їх подавання. Організація обслуговування гостей 

під час бенкету. Професійно-кваліфікаційні та етичні вимоги щодо 

обслуговуючого персоналу. Особливості проведення бенкету-фуршету-

десерту. 

Бенкет-коктейль. Особливості підбору приміщень, приводу й часу 

організації, вибору страв та напоїв, посуду. Доцільність створення барної 

зони, організація робочого місця бармена. Професійно-кваліфікаційні та 

етичні вимоги щодо обслуговуючого персоналу. Доцільність створення 

місць (столів) для паління. 

Змішані бенкети. Особливості їх організації, підбору приміщень, 

приводу і часу організації, вибору страв і напоїв, підбору посуду та скла. 

Вимоги до оформлення столів (за їх наявністю). Роль освітлення 

приміщення, дизайнерські рішення інтер’єру. Професійно-кваліфікаційні та 

етичні вимоги щодо обслуговуючого персоналу, розподіл обов’язків. 

Доцільність створення місць (столів) для паління. 

Коктейль-паті, бенкет-буфет в англійському стилі, бенкет за типом 

«шведської лінії». Особливості підготовчої роботи та обслуговування 

бенкету. Особливості меню, правила подавання страв та напоїв. 
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Професійно-кваліфікаційні та етичні вимоги щодо обслуговуючого 

персоналу, розрахунок його чисельності. Розрахунок кількості й виду 

посуду, наборів, столової білизни. Особливості обслуговування під час 

презентацій, ділових зустрічей поза межами закладів ресторанного 

господарства. Особливості обслуговування учасників зустрічей. 

Бенкет-коктейль-фуршет, фуршет-кава, коктейль-фуршет-кава. 

Особливості підготовчої роботи та обслуговування бенкету. Особливості 

меню, правила подавання страв та напоїв. Професійно-кваліфікаційні та 

етичні вимоги щодо обслуговуючого персоналу, розрахунок його 

чисельності. Розрахунок кількості й виду посуду, наборів, столової білизни. 

Доцільність створення місць (столів) для паління. 

 

Тема 12. Організація обслуговування дипломатичних прийомів 

Основні форми відносин за дипломатичним протоколом та їх 

характеристика. Класифікація дипломатичних прийомів і структура 

підготовчої роботи щодо їх влаштування. 

Види основних дипломатичних прийомів: «Сніданок», «Діловий 

сніданок», «Бокал вина», «Бокал шампанського», «Бокал вина з сиром», 

«Чай», «Коктейль», «Фуршет», «Обід», «Обід-буфет (шведський стіл)», 

«Вечеря» та інші прийоми. Класифікація і характеристика бенкетів-

прийомів з різними ознаками. 

Підготовча робота із влаштування прийому: визначення виду прийому, 

складання списку запрошених осіб, розсилання запрошень, складання план-

схеми розміщення гостей за столами, підготовка приміщення, вибір 

варіанта розміщення меблів у залі, вибір варіанта розсаджування гостей, 

вибір варіанта підготовки та оформлення приміщень до обслуговування, 

складання меню, карти вин і аперитиву, вибір варіанта  сервірування столів, 

вибір сценарію обслуговування гостей, підготовка тостів, промов і промов 

у відповідь, складання порядку проведення прийому. 

Організація обслуговування гостей на бенкетах-прийомах. 

Професійно-кваліфікаційні та етичні вимоги щодо обслуговуючого 

персоналу. Розподіл обов’язків між учасниками обслуговування. 

 

Тема 13. Організація кейтерингового обслуговування  споживачів 

у закладах ресторанного господарства 

Сутність кейтерінгового обслуговування. Кейтерінг як самостійний 

вид бізнесу у ресторанному господарстві та його різновиди. Класифікація 

кейтерінгового обслуговування згідно з різними ознаками. Кейтерингові 

служби закладів ресторанного господарства та кейтерингові спеціалізовані 

компанії: функції, технологічні процеси здійснення кейтерингового 

обслуговування. 

Характеристика груп споживачів кейтерингового обслуговування. 

Характеристика  заходів і послуг, що надають кейтерингові служби і 

кейтерингові спеціалізовані компанії. Характеристика персоналу служб 

кейтерингу та спеціалізованих компаній; специфічні посади: кетерьє, 
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хостес, арт-менеджер. Загальна характеристика місць надання послуг з 

кейтерингу: в офісних приміщеннях, в садово-парковій зоні, в тому числі на 

островах, у культурно-видовищних закладах, в оздоровчих та центрах 

відпочинку, на дахах будівель, на пароплавах (катерах), у салоні літака, під 

землею (в печерах, шахтах), на робочих місцях (цехів, фабрик, заводів 

тощо), в сауні, фітнес-центрах, вдома у замовника і т.д.  

Підготовча робота до надання послуг кейтерингового обслуговування. 

Розрахунок необхідної кількості транспортних засобів, устаткування для 

виробництва, доготування, демонстрації, зберігання страв та напоїв. 

Розрахунок предметів матеріально-технічного забезпечення процесу 

проведення кейтерингового обслуговування у т.ч. посуду для подавання та 

транспортування страв і напоїв, меблів, столової білизни. Розрахунок 

необхідної кількості і виду обслуговуючого персоналу відповідної 

кваліфікації. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов на всіх стадіях 

організації кейтерингового обслуговування. 

Фудінг  та його різновиди. Місця проведення процесів з фудінгу. 

Особливості презентаційного меню страв авторської, креативної та кухні 

ф’южн спрямування; подавання страв і обслуговування споживачів. 

Особливості використання просторових і трудових ресурсів, що задіяні у 

здісненні процесів обслуговування за типом «фудінг». 

 

Тема 14. Організація обслуговування  в спеціалізованих 

ресторанах і закладах швидкого обслуговування 

Сутність понять "спеціалізований ресторан", «заклад швидкого 

обслуговування» у сучасних умовах. Основні послуги ресторану та закладів 

швидкого обслуговування, їх характеристика. Додаткові послуги ресторану, 

їх класифікація. Класифікація ресторанів. Вимоги до концептуальних 

ресторанів. Вимоги до ресторанів із національною кухнею. Відкриті літні 

ресторанні майданчики, їх класифікація. Вимоги до препатійного 

ресторану. Варіанти розміщення препатійного ресторану. Вимоги до меню 

та винної карти у препатійному ресторані. 

Вимоги до закладів швидкого обслуговування. Особливості меню 

закладів швидкого обслуговування. Особливості надання послуг у закладах 

швидкого обслуговування.  

 

Тема 15.  Організація обслуговування у закладах ресторанного 

господарства при готелі 

Види закладів ресторанного господарства у підприємствах готельно-

туристичного комплексу. Види харчування у закладах ресторанного 

господарства при готелях. Форми обслуговування споживачів офіціантами 

в готельних комплексах.  

Різновиди сніданків, що пропонуються споживачам у ресторанах 

готельних комплексів. "Бранч" і особливості його організації. Особливості 

організації ланчів, бізнес-ланчів, експрес-обідів. Особливості організації і 

обслуговуванні "шведського стола" та "шведської лінії". Організація 
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обслуговування типу "Room service". Асортимент міні-бару і вимоги до 

його організації. Організація "Щасливої години для наших гостей".  

Організація "кава-брейк" у конференц-залах готельних комплексів. 

Особливості організації і обслуговування на лінії "салат-буфет". 

Сервування столів-буфетів у готельних комплексах. Особливості при 

обслуговуванні в чайній кімнаті (залі). Організація розносної та розвізної 

торгівлі в ресторанах.  

 

Тема 16.  Організація обслуговування  пасажирів на транспорті та 

на шляху їх слідування 

Основні види  транспорту. Особливості організації харчування 

пасажирів повітряного транспорту. Особливості організації харчування під 

час обслуговування пасажирів на борту літака. Класифікація бортового 

харчування. Особливості організації виробничих процесів підприємства 

харчування, яке обслуговує авіарейси. Порядок наземного обслуговування 

повітряного судна при забезпеченні його пасажирів харчуванням. Порядок 

організації обслуговування споживачів після зльоту літака. Види 

дієтичного харчування, що пропонують підприємства харчування при 

обслуговуванні повітряних суден. Контроль за якістю продукції, яка 

постачається на борт літака 

Типи підприємств ресторанного господарства на залізничних вокзалах. 

Склад устаткування купе-буфетів та вагонів-ресторанів. Асортимент 

товарів купе-буфетів та вагонів-ресторанів. Порядок підготовки до рейсу. 

Основні типи підприємств ресторанного господарства при аеровокзалах та 

їх місткість. 

Склад закладів ресторанного господарства для обслуговування 

пасажирів на водному транспорті. Завантаження суден товарами. 

Приміщення для зберігання продуктів на судні, їх характеристика. Склад 

приміщень для приготування їжі на судні, їх оснащення, вимоги до 

обладнання. Організація обслуговування споживачів у ресторані на судні. 

Організація обслуговування споживачів у барі на судні. Характеристика 

буфетів на судні. 

Типи підприємств ресторанного господарства на автовокзалах. 

Особливості організації харчування пасажирів автотранспорту у дорозі та 

шляху слідування. 

 

Тема 17. Організація обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства  за місцем роботи 

Характеристика контингентів споживачів. Вплив виду промислового 

виробництва на формування потоків споживачів в закладах ресторанного 

господарства. Класифікація промислового виробництва, де працюють 

зосереджені контингенти споживачів: перервне (звичайне, конвеєрне), 

безперервне.  

Типи закладів ресторанного господарства за місцем роботи, їх 

місткість, розміщення на промисловій території. Оптимальні форми 
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обслуговування в закладах за місцем роботи при реалізації страв вільного 

вибору і скомплектованих раціонів харчування для постійних контингентів 

споживачів.  

Галузі промисловості та сільського господарства, де працюють 

малочисельні розосереджені гурти працівників. Основні принципи 

організації обслуговування розосереджених контингентів споживачів. 

Поділ цього контингенту залежно від специфічних особливостей 

організації обслуговування на три групи: будівельники, шахтарі, робітники 

залізничного транспорту. Віднесення до однієї з цих груп інших 

розосереджених контингентів споживачів.  

Організація обслуговування будівельників, шахтарів. Заклади 

ресторанного господарства, що спеціалізуються за технологічним 

принципом і виготовляють та доставляють до місця роботи продукцію. 

Особливості асортименту страв і напоїв, інвентар, посуд, транспорт, що 

використовуються. Організація тимчасових пунктів харчування у вигляді 

збірно-розбірних будівель, вагонів-їдалень (буфетів). Режим їх роботи. 

Особливості обслуговування споживачів. 

Особливості організації обслуговування харчуванням робітників 

офісів, установ, банків тощо. 

 

Тема 18. Організація обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства  за місцем навчання 

Характеристика контингенту споживачів при вищих навчальних 

закладах. Фактори впливу на формування мережі закладів ресторанного 

господарства, що надають послуги з харчування студентам вищих 

навчальних закладів, коледжів. Порядок надання послуг із харчування у 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах. 

Особливості організації обслуговування студентів вищих навчальних 

закладів. Типи закладів ресторанного господарства за місцем навчання і 

при гуртожитках. Визначення їх місткості, оснащення роздавальним 

устаткуванням. Вимоги до розроблення меню та оцінки якості продукції.  

Характеристика контингенту споживачів при професійно-технічних і 

загальноосвітніх закладах. Типи закладів ресторанного господарства за 

місцем навчання. Визначення їх місткості, оснащення роздавальним 

устаткуванням.  

Організація обслуговування учнів у професійно-технічних і 

загальноосвітніх навчальних закладах, у т.ч. мешканців інтернатів; 

особливості обслуговування різних вікових груп. Вимоги до розроблення 

меню та оцінки якості продукції. 
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Тема 19. Організація обслуговування  учасників ділових заходів, 

відвідувачів театрально-концертних установ, виставок, ярмарок, 

спортивних змагань 

Класифікація заходів в залежності від їх характеру і масовості. Форми 

обслуговування учасників ділових та інших заходів. Організація 

обслуговування учасників з’їздів, конференцій, фестивалів, форумів тощо. 

Підготовча робота до обслуговування. Особливості організації 

обслуговування споживачів за місцем проживання та місцем проведення 

заходів. Обслуговування учасників заходів сніданками, обідами, вечерями. 

Особливості асортименту продукції та форм обслуговування споживачів. 

Види прискорених форм обслуговування і номенклатура послуг, які 

надаються при цьому. 

Типи закладів ресторанного господарства, що надають послуги 

харчування на виставках та ярмарках. Особливості організації харчування у 

фітнес-центрах. 

Особливості організації харчування під час проведення спортивних 

змагань.  Типи закладів ресторанного господарства для обслуговування 

учасників спортивних змагань та глядачів. Форми обслуговування 

учасників спортивних змагань і глядачів, які застосовуються в закладах 

ресторанного господарства за місцем проведення змагань. Професійно-

кваліфікаційний склад робітників виробництва, залу та торгової групи 

закладів ресторанного господарства за місцем мешкання команд учасників 

спортивних змагань; за місцем їх тренування та за місцем проведення 

спортивних змагань. 

Обслуговування споживачів у садово-парковій зоні, у театрально-

концертних закладах. Стаціонарна та сезонна мережа закладів ресторанного 

господарства. Асортимент продукції, способи реалізації й обслуговування 

споживачів. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо здійснення цього процесу. 

Торговельні й торговельно-розважальні комплекси, парки відпочинку, 

атракціонів і розваг та організація харчування на їх території. 

 

Тема 20. Виробничо-торговельна структура закладів ресторанного 

господарства 

Загальне поняття про виробництво та виробничі процеси. Пріоритет 

виробництва. Загальна характеристика ресурсів виробництва.  

Форми організації виробництва у ресторанному господарстві: 

концентрація, спеціалізація (подетальна, технологічна), кооперація 

(внутрішньогалузева, міжгалузева), комбінування й напрями їх розвитку.  

Характеристика виробничо-торговельної структури закладів 

ресторанного господарства. Фактори, що впливають на її формування. 

Загальна модель виробничо-сервісного процесу в закладах ресторанного 

господарства, які здійснюють в різному сполученні функції виробництва, 

реалізації і організації споживання продукції та послуг. Характеристика й 

види моделей виробничого процесу. Особливості виробничого процесу 
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залежно від функцій, які виконують заклади ресторанного господарства у 

ринковій економіці. 

Виробничо-торговельна структура закладів ресторанного господа-

рства, її аналіз і альтернативні рішення у її трансформації та раціоналізації. 

Формування раціональної виробничої структури закладів ресторанного 

господарства і фактори впливу на неї. Типова структура, призначення та 

організаційно-технологічний зв’язок виробничих приміщень. Моделі 

розрахунків просторових виробничих ресурсів. Сучасні напрями в 

організації роботи й технічному оснащенні виробничих приміщень 

("відкрита кухня", "кухня на фудкорті", виробничі приміщення закладів 

формату "фрі-флоу-систем", торговельних центрів тощо). 

Структура виробництва закладів ресторанного господарства та 

характеристика його підрозділів. Функціональні групи приміщень закладів 

ресторанного господарства, їх взаємозв’язок і типи композиційно-

планувальних схем. 

Ресурси та резерви закладу ресторанного господарства, їх 

характеристика. Інноваційна діяльність у ресторанному бізнесі. 

Особливості моделювання виробничо-торговельної структури 

закладів ресторанного господарства. 

 

Тема 21. Оперативне планування виробництва закладів 

ресторанного господарства 

Суть та основні функції оперативного планування виробництва у 

закладах ресторанного господарства. Стадії оперативного планування 

виробництва. Види кулінарної продукції в закладах ресторанного 

господарства. Характеристика кулінарної продукції згідно з різними 

ознаками. Організація контролю якості продукції в закладах ресторанного 

господарства, нормативно-технічна документація, що регламентує 

контроль якості продукції. 

Характеристика виробничої програми закладу ресторанного 

господарства та порядок її складання. Особливості розробки денної 

виробничої програми закладу. Нормативно-технічна документація, яка 

регламентує роботу виробництва. Вихідні дані для складання виробничої 

програми у заготівельних закладах ресторанного господарства, закладах із 

завершеним циклом виробництва, заготівельних закладах тощо. Розробка 

наряду-замовлення, планового меню, плану-меню. Методи визначення 

потреби закладу у сировині, товарах, напівфабрикатах. Потужність 

виробництва, її характеристика та кількісні показники. Модель розрахунку 

середньоденної кількості кулінарної продукції за структурою.  

 

Тема 22. Організація постачання продовольчих товарів, засобів 

матеріально-технічного призначення у заклади ресторанного 

господарства 

Характеристика основних видів, форм і джерел постачання закладів 

ресторанного господарства. Основні завдання організації постачання у 
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заклади ресторанного господарства сировини, товарів, напівфабрикатів, 

засобів матеріально-технічного призначення. Джерела постачання та 

договірні взаємовідносини з постачальниками. Класифікація 

постачальників сировини і продовольчих товарів. Основні принципи 

взаємовідносин із постачальниками.  

Організація продовольчого постачання у заклади ресторанного 

господарства. Організація роботи служби продовольчого постачання. 

Статистичний, розрахунковий і нормативний методи розрахунку потреби 

закладів ресторанного господарства у сировині й напівфабрикатах, 

доцільність використання цих методів у визначенні потреби закладів 

залежно від їх потужності, тривалості функціонування, контингенту 

споживачів, застосовуваних видів меню тощо. Обґрунтування і оформлення 

заявок на постачання, визначення графіків завезення до закладів 

ресторанного господарства товарів. Особливості укладання угод на 

постачання до закладів ресторанного господарства різних форм власності. 

Договори на постачання товарів, їх зміст, порядок укладання. Форми 

постачання (складська і транзитна), способи доставки (централізований та 

децентралізований) товарів.  

Організація закупівлі сировини на ринках. Інші форми й методи 

постачання закладів ресторанного господарства продовольчими товарами та 

предметами матеріально-технічного забезпечення. Господарські зв’язки і їх 

значення у постачанні товарів до закладів ресторанного господарства. 

Планування постачання сировини і продовольчих товарів. Модель 

розрахунку добової потреби закладу ресторанного господарства в сировині і 

продовольчих товарах. Продовольчий баланс. 

Характеристика системи матеріально-технічного забезпечення закладів 

ресторанного господарства. Норми оснащення, витрат та експлуатаційні норми. 

Фактори впливу на формування й нормативний метод розрахунку потреби у 

предметах матеріально-технічного призначення: устаткуванні, меблях різного 

призначення, столовому посуді, наборах, столовій білизні, форменому і 

санспецодягу та взутті, інвентарі, матеріалах, миючих засобах тощо. Порядок 

обліку, приймання й списання засобів матеріально-технічного призначення. 

Заходи зниження витрат у їх експлуатації. 

Організація транспортно-експедиційних операцій і транспортного 

господарства. Види транспорту, які використовуються для постачання до 

закладів ресторанного господарства продовольчих товарів і засобів 

матеріально-технічного призначення, вимоги до нього. Класифікація вантажів. 

Організація роботи диспетчерської служби. Раціональне використання 

автотранспорту та вимоги, що висуваються до нього. 

Організація паливно-енергетичного постачання та енергетичного 

господарства закладів ресторанного господарства. Класифікація паливно-

енергетичних ресурсів за видами палива, постачальниками, джерелами 

розрахунку, цільовим спрямуванням використання й обліку витрат. 
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Тема 23. Організація складського та тарного господарства в 

закладах ресторанного господарства 

Сучасні тенденції розвитку і функціонування складського та тарного 

господарства в ресторанному бізнесі. Призначення й основні функції 

складського господарства. Умови і організація роботи складського 

господарства в закладах ресторанного господарства. Модель розрахунку 

просторових ресурсів складських приміщень. 

Види й структура складських приміщень. Вимоги до складських 

приміщень. Класифікація приміщень складської групи. Технічне оснащення 

складів. Нормування запасів сировини і напівфабрикатів. 

Організація приймання товарів за кількістю і якістю. Особливості 

приймання кулінарної продукції від заготівельних закладів. Вимоги щодо 

дотримання персоналом правил санітарії та гігієни при здійсненні процесів 

приймання сировини й товарів.  

Методи оцінювання якості товарів під час приймання. Служби 

контролю якості продукції і товарів. Нормовані й ненормовані втрати. 

Документальний супровід товарів.  

Порядок обліку, приймання і відпускання товарів зі складу. Механізація 

вантажно-розвантажувальних робіт. Організація праці комірника. 

Призначення і функції експедиції. 

Організація тарного господарства в закладах ресторанного 

господарства. Класифікація тари, її характеристика. Стандартизація і 

уніфікація тари. Розрахунок потреби, порядок використання тари, її 

зберігання й повернення. Організаційно-технічні та економічні заходи зі 

скорочення втрат по тарі. 

Організація метрологічної служби в системі ресторанного господарства. 

Основне завдання і функції метрологічної служби. Характеристика інвентарю 

для виміру міри, маси, об’єму. Організація технічного обслуговування 

ваговимірювального та контрольно-касового господарства в закладах 

ресторанного господарства. 

 

Тема 24.  Основи організації роботи у виробничих приміщеннях 

(цехах) закладів ресторанного господарства 

Принципи організації виробництва продукції ресторанного 

господарства. Основні вимоги раціональної організації виробництва. 

Структура виробництва закладів ресторанного господарства і характеристика 

його структурних елементів: цехи, відділення, ділянки, поточні лінії, робочі 

місця. Умови виділення цеху в самостійну виробничу одиницю. Ознаки 

спеціалізації цехів: технологічна, предметна, змішана.  

Виробничий процес як основа складної й різноманітної діяльності 

закладу ресторанного господарства. Класифікація виробничих процесів 

згідно з різними ознаками. Характеристика видів виробничих процесів. 

Характеристика структури виробничого процесу класичного та 

інноваційного виробництва. Виробничо-сервісна структура закладів 

ресторанного господарства, її аналіз і альтернативні рішення у її 
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трансформації та раціоналізації. Складові частини виробничо-сервісного 

процесу: засоби праці, предмети праці, цілеспрямована діяльність 

виробничого колективу закладу, застосування новітніх технологій 

виробництва, раціональна організація виробництва.  

Основні принципи раціональної організації виробничих процесів: 

пропорційність, безперервність, паралельність, прямоточність, поточність, 

ритмічність, партіонність і характеристика їх видів та форм. Алгоритм 

визначення даних показників раціональної організації виробничого 

процесу. Ознаки поточного виробництва. Дослідження й оцінка стану 

організації виробничого процесу та організаційно-технічного рівня закладу 

ресторанного господарства.  

Загальні вимоги до організації роботи у виробничих приміщеннях. 

Вимоги до організації виробничих дільниць, відділень та окремих робочих 

місць. Класифікація робочих місць основного виробництва згідно з різними 

ознаками. Умови раціональної організації робочих місць основного 

виробництва.  

Організація технічної і технологічної підготовки виробництва: 

забезпечення основною та додатковою сировиною, напівфабрикатами, 

устаткуванням, посудом, інвентарем, інструментами. Види й 

характеристика сучасного устаткування, яке використовується у закладах 

ресторанного господарства.  

Інноваційні процеси основного виробництва як фактор появи нових 

професій та їх характеристика. Приблизний професійно-кваліфікаційний 

розподіл працівників виробництва за виробничими цехами закладів 

ресторанного господарства. Інноваційна організація виробництва харчової 

продукції у закладах ресторанного господарства за кордоном.  

 

Тема 25. Організація роботи у закладах ресторанного господарства 

з виробництва напівфабрикатів 

Види й характеристика закладів ресторанного господарства, в яких 

організуються процеси централізованого виготовлення напівфабрикатів із 

різних видів сировини (для сукупності мережевих і закладів формату "фаст 

фуд", кулінарних відділів універсамів та ін.). Виробничі функції, що 

виконують заготівельні заклади (цехи закладів) ресторанного господарства 

залежно від характеру виробництва. Загальні принципи організації процесу 

виробництва напівфабрикатів. Фактори впливу на режим роботи цехів 

(закладів), де здійснюється централізоване виробництво напівфабрикатів. 

Індустріалізація виробництва продукції в сучасних умовах розвитку 

ресторанного господарства. Вимоги раціональної організації роботи 

заготівельних цехів (закладів). Характеристика видів напівфабрикатів за 

ступенем їх готовності. Основні принципи організації роботи і робочих 

місць заготівельних цехів: овочевого, м’ясного, рибного, птахо-

гомілкового. Алгоритм розрахунку чисельності виробничого персоналу 

закладів ресторанного господарства із централізованим виробництвом 

продукції. Характеристика функцій керівників виробничих цехів. 
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Організація виробництва м’ясних напівфабрикатів у м’ясних цехах 

при централізованому їх виробництві.  

Характеристика централізованого виробництва напівфабрикатів із 

м’яса. Склад приміщень м’ясного цеху залежно від його потужності. 

Нормативно-технічна документація для цехів із переробки м’яса різних 

видів. Модель організації виробництва напівфабрикатів із м’яса 

(яловичини, свинини, баранини).  

Визначення виробничої програми м’ясного цеху. Характеристика 

технологічних ліній та ділянок м’ясного цеху; устаткування, інвентарю, що 

застосовуються; професійно-кваліфікаційного складу виробничого 

персоналу цеху. Розрахунок витрат робочого часу на виконання робіт з 

виготовлення напівфабрикатів із яловичини, свинини, баранини.  

Раціональна організація роботи і робочих місць у цеху. Підбір 

чисельного та кваліфікаційного складу працівників цеху. Режим роботи 

цеху й праці робітників. Кваліфікаційний розподіл виконуваних робіт. 

Мінімальний обсяг сировини, що забезпечує ефективне використання 

устаткування м’ясного цеху.  

Організація виробництва м’ясних напівфабрикатів у м’ясних цехах 

при децентралізованому їх виробництві. Особливості функціонування 

м’ясо-рибних цехів. Організація ковбасного виробництва у закладах 

ресторанного господарства і характеристика устаткування, що застосо-

вується при цьому. Вимоги до умов праці та техніки безпеки у м’ясних 

цехах різної потужності.  

Організація виробництва напівфабрикатів із птиці, субпродуктів та 

кролика у птице-гомілкових  цехах при централізованому їх  виробництві. 

Характеристика виду сировини, що використовується в цеху. Склад 

приміщень цеху залежно від його потужності. Модель організації 

виробництва напівфабрикатів із сільськогосподарської птиці, дичини, 

субпродуктів, кролика. 

Визначення виробничої програми птице-гомілкового цеху. 

Характеристика технологічних ліній та ділянок птице-гомілкового цеху; 

устаткування, інвентарю, що застосовуються; професійно-кваліфікаційного 

складу виробничого персоналу цеху.  

Організація виробничих процесів та робочих місць при 

децентралізованому виробництві напівфабрикатів із сільськогосподарської 

птиці, дичини, субпродуктів, кроликів. Досвід і доцільність створення 

коптильного цеху. 

Визначення чисельного та кваліфікаційного складу працівників цеху. 

Режим роботи цеху і праці робітників. Основні вимоги до організації праці, 

організації виробничих процесів та робочих місць у птице-гомілкових 

цехах різної потужності.  
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Організація виробництва напівфабрикатів із риби та гідробіонтів у 

рибних цехах при централізованому їх  виробництві. 

Склад приміщень рибного цеху залежно від потужності. 

Характеристика виду сировини. Модель організації виробництва 

напівфабрикатів із риби з кістяком. Модель організації виробництва 

напівфабрикатів із риби осетрових порід.  

Визначення виробничої програми рибного цеху. Характеристика 

технологічних ліній та ділянок рибного цеху; устаткування, інвентарю, що 

застосовуються; професійно-кваліфікаційного складу виробничого 

персоналу цеху. Особливості організації виробничих процесів та робочих 

місць при обробці нерибних продуктів моря. 

Організація виробничих процесів і робочих місць при 

децентралізованому виробництві напівфабрикатів із риби та гідробіонтів.  

Розрахунок витрат робочого часу на виконання робіт з виготовлення 

напівфабрикатів із різних видів сировини. Раціональна організація 

виробничих процесів і робочих місць у цеху. Підбір чисельного та 

кваліфікаційного складу працівників цеху. Режим роботи цеху і праці 

робітників. Кваліфікаційний розподіл виконуваних робіт. Мінімальний 

обсяг сировини, що забезпечує ефективне використання устаткування 

рибного цеху.  

Організація виробництва овочевих напівфабрикатів у овочевих цехах 

при централізованому їх виробництві. 

Види й класифікація напівфабрикатів, які виготовляють в овочевих 

цехах. Виробничі потужності існуючих заготівельних цехів із переробки 

овочів і картоплі. Модель організації виробництва овочевих 

напівфабрикатів. Методи обчищення картоплі та овочів, які можуть 

застосовуватися у великих заготівельних закладах для переробки овочів і 

картоплі. 

Визначення виробничої програми овочевих цехів. Характеристика 

овочевих цехів різної потужності; організація виробничих процесів і 

робочих місць у них. Особливості виробничих процесів, використання 

устаткування та інвентарю в овочевих цехах різної потужності. Організація 

шокової заморозки овочів у заготівельних закладах ресторанного 

господарства. Характеристика організації виробничого процесу на 

технологічних лініях та ділянках при децентралізованому виробництві 

напівфабрикатів із овочів. Нормативно-технічна документація, яка 

регламентує роботу в овочевих цехах. Мінімальний обсяг перероблюваної 

сировини, що забезпечує ефективне використання технологічного 

устаткування овочевих цехів. Кваліфікаційний та професійний склад 

робітників і розрахунок їх необхідної кількості. Складання графіка 

виконання роботи в овочевому цеху. Режим роботи цеху і праці робітників.  

Організація роботи доготівельного цеху і цеху обробки зелені із 

використанням децентралізованого виготовлення напівфабрикатів. 

Організація ділянок та робочих місць для доробки  напівфабрикатів із 
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м’яса, птиці, субпродуктів, риби, картоплі, свіжих овочів і зелені. 

Професійний та кваліфікаційний склад робітників цеху і розрахунок їх 

необхідної кількості. 

 

Тема 26. Організація діяльності закладів ресторанного 

господарства з виробництва готової до споживання продукції 

Централізоване і децентралізоване виробництво готової до 

споживання кулінарної продукції. 

Особливості організації роботи і робочих місць у закладах  

ресторанного господарства з виробництва готової до споживання продукції 

із децентралізованим виробництвом  

Організація випуску готових до споживання страв, виробів і  напоїв у 

закладах ресторанного господарства з повним виробничим циклом та 

доготівельних закладах.  

Організація роботи і структура гарячого цеху. Основні вимоги до 

просторового розміщення гарячих цехів. Визначення виробничої програми 

гарячого цеху. Вплив асортименту продукції, яка виробляється у гарячому 

цеху, на вибір устаткування, виробничого інвентарю. Характеристика 

виробничих процесів, що виконуються у гарячому цеху. Кваліфікаційний та 

професійний склад робітників і розрахунок їх необхідної кількості.  

Особливості організації виробничих процесів у суповому відділенні 

цеху. Організація виробничих процесів і робочого місця при приготуванні 

бульйонів. Організація робочого місця кухаря з приготування перших страв 

у стаціонарних варильних котлах та у на плитному посуді. Організація 

праці кухарів, які виготовляють супи пюре, супи-креми, супи із 

консервованої продукції.  

Організація роботи соусного відділення та організація робочих місць 

кухарів у ньому.  

Організація виробничих процесів і робочих місць ділянки з 

виготовлення борошняних кулінарних виробів. 

Організація роботи та виробничих процесів з виробництва "міз ан 

пляс" (заготовок напівфабрикатів) і їх роль в організації виконання денної 

виробничої програми. Особливості організації робочих місць при 

виготовленні страв-гриль. Особливості експлуатації різних видів грилів 

(горизонтальних та вертикальних).Особливості організації робочих місць 

при виготовленні страв, що потребують використання відкритого вогню. 

Особливості організації роботи цехів з експлуатацією 

пароконвектоматів. 

Складання графіка виконання роботи в гарячому цеху. Режим роботи 

цеху і праці робітників. Характеристика видів матеріальних та трудових 

ресурсів гарячого цеху. Професійно-кваліфікаційний розподіл працівників 

виробництва у суповому й соусному відділеннях гарячого цеху і 

розрахунок їх необхідної кількості. 

Вимоги до організації зберігання готової до споживання кулінарної 

продукції.  
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 Організація роботи цеху з виготовлення холодних страв і закусок 

(холодного цеху). Основні вимоги до просторового розміщення холодних 

цехів. Характеристика виробничих процесів, які виконуються у цеху. 

Загальні вимоги створення раціональної організації праці в холодному 

цеху. Визначення виробничої програми холодного цеху. Вплив 

асортименту продукції, яка виробляється у холодному цеху, на вибір 

устаткування, виробничого інвентарю. 

Організація робочого місця кухаря, який виготовляє бутерброди 

(відкриті, закриті – сендвічі), багатоінгредієнтні, бенкетні (канапе) тощо.  

Організація роботи та робочих місць з виготовлення салатів і 

вінегретів, холодних страв і закусок із рибної та м’ясної гастрономії, 

оселедця, з риби та м’яса власного виробництва, холодних супів, у тому 

числі й солодких, холодних солодких страв, холодних напоїв власного 

виробництва, морозива.  

Організація роботи та робочого місця кухаря, що виробляє десерти.  

Організація роботи та робочого місця кухаря, який здійснює карвінг. 

Режим роботи холодних цехів і праці робітників. Підбір та 

розрахунок професійно-кваліфікаційного складу робітників цеху і розподіл 

комплексу робіт між ними. 

Дотримання вимог санітарії й гігієни під час виробництва готової до 

споживання продукції у виробничих цехах закладів ресторанного 

господарства. Організація роботи бракеражної комісії. Документація, що 

ведеться при цьому.  

Кваліфікаційний та професійний склад робітників і розрахунок їх 

необхідної кількості. Норми розрахунку виробничого інвентарю, який 

використовується в холодному цеху. Складання графіка виконання роботи 

в цеху. Режим роботи цеху і праці робітників.  

Особливості організації виробничих процесів і робочих місць при 

застосуванні ф’южн- та еклектичного спрямування в кулінарії, здійснення 

виробництва страв креативної і авторської кухні, національної та етнічної 

кухонь, спеціалізованого виробництва (подетальна спеціалізація), сучасних 

інноваційних технологій виробництва страв і напоїв тощо. 

Види кулінарного направлення й мода. Характеристика її циклів, 

фактори впливу. 

 

 

Тема 27. Організація роботи спеціалізованих цехів у закладах 

ресторанного господарства із централізованим і децентралізованим 

виробництвом продукції 

Організація випуску кулінарних виробів у закладах ресторанного 

господарства із централізованим виробництвом. 

Призначення кулінарних цехів і режим їх роботи. Кулінарні цехи як 

структурні підрозділи торговельних закладів (супермаркетів типу "Сільпо", 

"Фуршет", "Велика кишеня", фабрик-кухонь, кулінарії тощо). Асортимент 
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напівфабрикатів, які виготовляються у кулінарних цехах різної потужності. 

Структура їх виробничих приміщень.  

Визначення виробничої програми кулінарних цехів. Організація 

виробничих процесів і робочих місць у кулінарних цехах різної потужності. 

Особливості підбору устаткування для технологічних ліній з виготовлення 

напівфабрикатів високого ступеня готовності.  

Особливості організації виробничих процесів у холодному й 

гарячому відділеннях кулінарних цехів. Технологічні лінії і ділянки, які 

виділяються у гарячому відділенні цеху. Модель організації робочих місць 

на технологічній ділянці варіння м’яса, птиці, овочів, бульйонів. 

Організація виробничих процесів і робочих місць у холодному 

відділенні цеху. Кваліфікаційний та професійний склад робітників і 

розрахунок їх необхідної кількості. Норми розрахунку виробничого 

інвентарю, який використовується в гарячому та холодному відділеннях 

кулінарного цеху. Складання графіка виконання роботи в кулінарному 

цеху. Режим роботи цеху і праці робітників.  

Організація роботи цеху кулінарних борошняних виробів у закладах 

ресторанного господарства з повним виробничим циклом або 

доготівельних закладах.  

Призначення цеху кулінарних борошняних виробів. Характеристика 

виробничих і технологічних процесів, що здійснюються в цеху. 

Узагальнена структура організації виробництва виробів із борошна. 

Визначення виробничої програми цеху кулінарних борошняних 

виробів. Вплив асортименту продукції, яка виробляється в цеху, на вибір 

устаткування, виробничого інвентарю. Види й характеристика 

устаткування борошняного цеху. Режим роботи цеху і праці робітників. 

Професійно-кваліфікаційний склад виробничого персоналу цеху.  

Організація виробництва борошняних кондитерських виробів. 

Призначення кондитерського цеху. Класифікація кондитерських цехів 

за виробничою потужністю і асортиментом продукції, що виготовляється.  

Загальна схема організаційно-технологічного процесу виробництва 

кондитерських виробів. Основні принципи організації виробничого процесу 

в кондитерських цехах. 

Характеристика інноваційного використання просторових ресурсів 

кондитерських цехів. Структура виробничих приміщень, оснащення їх 

необхідним устаткуванням та інвентарем. Особливості організації 

виробничих і технологічних процесів у кондитерських цехах і організація 

роботи та робочих місць в них.  

Визначення виробничої програми кондитерського цеху. Особливості 

складання наряду-замовлення. Вплив видів тіста та асортименту виробів, 

які виробляються в цеху, на організацію робочих місць, вибір устаткування, 

виробничого інвентарю. Організація робочих місць із підготовки сировини, 

виготовлення дріжджового, листкового, піскового, бісквітного, заварного 

та інших видів тіста. Організація роботи у приміщеннях для випікання 
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кондитерських виробів; для виробництва кремів, сиропів і помадок. 

Організація робочих місць з оформлення готових виробів та їх реалізація. 

Організація робочих місць з виготовлення кондитерських десертів, 

шоколадних цукерок власного виробництва. Сучасні вітчизняні й світові 

тенденції в організації робочих місць при виробництві даних груп виробів.  

Режим роботи кондитерських цехів, вибір графіків виходу на роботу. 

Вимоги до професійно-кваліфікаційного складу виробничого персоналу 

цеху. Кваліфікаційна сітка для працівників кондитерських цехів. 

Раціональна організація праці кондитерів у цехах.  

Організація роботи й робочих місць при випіканні хліба та хлібо-

булочних виробів (у тому числі з різними наповнювачами) власного 

виробництва в закладах ресторанного господарства. 

 

Тема 28. Організація реалізації продукції ресторанного 

господарства 

Організація реалізації готової продукції у заготівельних закладах 

ресторанного господарства. Організація роботи експедиції у закладах 

ресторанного господарства.  

Організація реалізації готової продукції у доготівельних закладах 

ресторанного господарства і закладах з повним виробничим циклом. 

Роздавальні лінії як ланка зв’язку між виробництвом і залою закладу 

ресторанного господарства та їх функції. Характеристика типів 

роздавальних ліній у закладах ресторанного господарства: механізованих і 

немеханізованих (вітчизняний та закордонний досвід). Класифікація 

роздавальних ліній згідно з різними ознаками. Особливості організації 

роздавальних ліній у закладах ресторанного господарства з методом 

обслуговування офіціантами та самообслуговуванням. Особливості організації 

роздавальних ліній у закладах ресторанного господарства сучасного 

формату по типу «free flow system». Основні показники якості функціонування 

роздавальних ліній. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації роботи 

роздавальних ліній та обслуговуючого персоналу. 

Організація реалізації барної продукції. Організація роботи барної 

зони, робоче місце бармена. 

Організація реалізації продукції у кав’ярнях, шоколадних салонах, 

робоче місце баріста, шоколатьє. 

 

Тема 29. Організація роботи допоміжних виробничих підрозділів 

Організація роботи основного буфету. Вимоги до приміщення 

основного буфету. 

Вимоги до хліборізального приміщення. Професійно-кваліфікаційний 

склад виробничих працівників, що працюють у хліборізальній. Організація 

робочого місця працівника, який нарізує хліб. Вимоги до відповідного 

устаткування та інвентарю, що використовується.  

Вимоги до приміщення для миття кухонного посуду. Обладнання 

приміщення для миття кухонного посуду. Організація миття кухонного 
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посуду з використанням мийних машин та у мийних ваннах. Вимоги до 

умов праці у мийних кухонного посуду. Склад виробничого персоналу та 

організація робочих місць. 

Вимоги до приміщення для миття столового посуду. Обладнання 

приміщення для миття столового посуду. Організація миття столового 

посуду з використанням мийних машин та у мийних ваннах. Вимоги до 

умов праці у мийних столового посуду. Склад виробничого персоналу та 

організація робочих місць. 

 

Тема 30.  Основи наукової організації праці 

Сутність, мета і завдання наукової організації праці в ресторанному 

господарстві. Основні напрями розвитку наукової організації праці в 

ресторанному господарстві в сучасних умовах розвитку економіки. 

Виробничий персонал, вимоги до нього відповідно до ДСТ 30524-97 

«Громадське харчування. Вимоги до виробничого персоналу». 

Класифікація витрат робочого часу. Методи вивчення витрат робочого часу 

спостереженням. Види норм виробітку. Визначення чисельності 

працівників виробництва у закладах ресторанного господарства. 

Поліпшення організації та обслуговування робочих місць. Атестація 

робочих місць, поліпшення умов праці. Графіки виходу на роботу в 

ресторанному господарстві, їх характеристика і особливості складання 

 

1.3. МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Тема 1. Підприємство як об’єкт управління. 

Особливості управління підприємствами різних форм власності та 

організаційно-правових форм 

Господарський кодекс України про підприємництво та підприємство. 

Сутність підприємства,його ознаки,різновиди за: галузевою 

належністю,розміром, формою власності, господарсько-правовою формою. 

Види об’єднань: консорціум, картель, концерн,асоціація, холдинг – їх 

основні цілі,принципи  та сфери діяльності. 

Підприємство як відкрита динамічна система. Основні підсистеми 

підприємства. 

Елементи внутрішнього середовища: цілі, завдання, структура, 

технологія, люди, взаємозв’язок між ними. 

Зовнішнє середовище: загальні характеристики (взаємозалежність 

факторів, складність, рухливість, невизначеність). Фактори прямого та 

непрямого впливу. Взаємозв’язок та взаємозалежність зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Життєвий цикл підприємства. Специфіка менеджменту на кожній 

стадії еволюції. 

Підстави організації управління на підприємстві. Формування органів 

управління. Статут та його основні положення. 
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Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Система заходів 

щодо управління підприємством у кризовій ситуації. 

Тенденції розвитку різномаїття підприємств  та їх об’єднань в 

Україні. 

Особливості організації і функціонування підприємств різної форми 

власності та господарсько-правової форми. Порядок утворення органів 

управління АТ, специфіка організаційної структури. Збори акціонерів, 

правління, спостережна рада, повноваження,функції. Організація контролю. 

Інші господарські товариства: специфіка органів управління, порядку 

утворення. 

 

Тема 2. Організація управління підприємством 

Нормативно-правова регламентація та порядок заснування 

підприємства; етапи: початковий, підготовчий, реєстраційний, 

організаційний. Підстави організації управління на підприємстві, 

процедури та особливості розробки засновницької документації. 

Процес  організації управління на підприємстві та його складові. 

Організація взаємодії як функція менеджменту. Процес делегування: 

сутність, умови, переваги, перешкоди. 

Управлінський контроль на підприємстві. 

Управління дисципліною. Дисципліна виробнича та трудова. 

Статичний та динамічний аспекти. Типові порушення та їх причини. 

Дисциплінарний вплив. Застосування стягнень. 

 

Тема 3. Організація управлінської  праці 

Сутність та особливості управлінської праці. Предмет, засоби, 

результат. Евристична, адміністративна та операторська функції, 

співвідношення між ними. 

Зміст роботи менеджера. Ролі за Мінцбергом. 

Сутність, завдання, принципи та основні напрямки наукової організації 

управлінської праці: раціональний розподіл обов’язків, оптимальне 

використання робочого часу, організація робочого місця, використання 

раціональних методів і засобів виконання управлінських робіт. 

Час як ресурс. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та 

самофотографія робочого дня. Вимірювання витрат часу на продуктивну 

діяльність, втрат на перешкоди і перерви в роботі.  

Планування особистої праці. Перспективні (річні і місячні) плани 

планування  результатів; оперативні (тижневі та щоденні) плани – 

планування часу як ресурсу. Вибір пріоритетних справ ( принцип Парето, 

АБВ-метод, матриця Ейзенхауера). Стадії процесу планування. 

Врахування індивідуальних особливостей працездатності при 

складанні планів-графіків. Організаційні принципи режиму дня. 

Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської 

роботи. 
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Техніка роботи з текстовими матеріалами. Фільтрування, 

швидкочитання, опрацювання текстів. Робота з документами: вхідними - 

розгляд пошти, зміст резолюції; внутрішніми - управління за відхиленнями; 

вихідними - негайна відповідь, лист-копія, стандартні бланки. Комп'ютери 

та диктофони. 

Організація і проведення нарад та зборів. Ефективність та вартість 

нарад, їх різновиди за: призначенням, періодичністю, ступенем 

прогнозованості, складом учасників, методом проведення та фіксації 

рішень. Підготовка нарад: планування, вироблення порядку денного та 

регламенту, визначення кола учасників та місця проведення, ознайомлення 

учасників. Ведення нарад. 

Особливості оперативних нарад. Нетрадиційні форми нарад: мозкова 

атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення. 

Організація контактів з підлеглими на робочих місцях. 

Ділові зустрічі, переговори. Підготовка та проведення. Управління 

потоком відвідувачів, техніка їх приймання, особливості прийому з 

особистих питань.  

Проведення ділової  бесіди. 

Раціоналізація телефонних контактів: пасивні вхідні та активні вихідні. 

Особливості ведення телефонної розмови. 

Використання засобів організаційної техніки. 

 

Тема 4. Менеджмент персоналу 

Персонал організації як об’єкт менеджменту. Поняття управління 

персоналом,основні завдання управління персоналом. 

Кадрова політика підприємства: сутність, принципи, завдання та 

напрямки. Кадрові служби підприємств: завдання,функції та основні 

напрямки їх діяльності. 

Процес управління персоналом. Основні етапи управління персоналом: 

планування персоналу; набір; відбір; визначення заробітної плати і пільг; 

професійна орієнтація і соціальна адаптація; навчання; оцінка трудової 

діяльності;підвищення ,пониження, перевід, звільнення; підготовка 

керівних кадрів, просування по службі. Трудова кар’єра. Плинність кадрів. 

Організація співбесіди при найманні на роботу. 

Сутність контрактної форми найму персоналу. 

 

Тема 5. Управління соціально-психологічною підсистемою 

підприємства 

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: спільність мети, 

єдність інтересів, організаційна оформленість, постійне спілкування у 

процесі роботи, соціально-психологічна спільність. Функції та 

повноваження трудових колективів. 

Різновиди колективів: за видами діяльності, за тривалістю існування. 

Рівні об'єднання працівників у колективи. Особливості первинних трудових 
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колективів: одноланкова структура управління, участь керівника у 

виконанні, єдність виробничої території. 

Структура трудового колективу. Реальна структура: виробничо-

функціональна, соціально-психологічна. Умовна структура: професійно-

кваліфікаційна, соціально-демографічна. Специфіка жіночих колективів. 

Розвиток трудового колективу: стадії формування, диференціації та 

інтеграції. Особливості менеджменту на різних стадіях розвитку.  

Урахування суб'єктивних факторів працівників при формуванні 

трудового колективу: стать, віковий склад, освіта, стаж праці та ін. 

Згуртованість колективу: суть, стадії та рівні. Колективи згуртовані, 

розчленовані та роз'єднані. Показники згуртованості. Фактори, які 

впливають на згуртованість (загальні та специфічні), роль менеджера.  

Соціально-психологічний клімат трудового колективу, його суть та 

формування. Сумісність у колективі. Подібність та відмінність особистих 

рис, їх взаємодоповнюваність. Проблема несумісності. 

 

 

Тема 6. Управління конфліктами 

Загальне поняття конфліктної ситуації і конфлікту, суб’єкту та об’єкту 

конфлікту. 

Класифікація видів конфліктів. Модель конфлікту як процесу. Функції 

та наслідки конфлікту. 

Об’єктивні причини виникнення конфліктів: на рівні держави та на 

рівні підприємства. 

Суб’єктивні причини виникнення конфліктів: неадекватні та 

помилкові дії менеджера і підлеглих, психологічна несумісність окремих 

людей, конфліктні риси характеру людей. 

Управління конфліктами: принципи та методи. Структурні методи 

управління конфліктами: роз’яснення вимог до роботи; використання 

координацій та інтеграційних механізмів; встановлення загально 

організаційних комплексних цілей; використання системи нагород. 

Міжособистісні стилі управління конфліктами (сітка Томаса-Кілменна): 

конкуренції,ухилення, пристосування , співробітництва, компромісу. 

 

Тема 7.  Конкурентна політика підприємства 

Сутність конкурентоспроможності. Фактори конкурентоспроможності 

торговельного підприємства. 

Оцінка конкурентоспроможності торговельного підприємства: етапи, 

методи та показники оцінки конкурентоспроможності торговельного 

підприємства. 

Конкурентні стратегії підприємства. 

Поняття «стратегічного потенціалу» та «конкурентного статусу» 

підприємства. Основні види ресурсів, що визначають стратегічний 

потенціал підприємства. 

Конкурентний статус підприємства та його оцінка.  
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Недобросовісна конкуренція та захист від неї. 

 

Тема 8. Ефективність управління підприємством 

Ефективність менеджменту підприємства: економічні та соціальні 

аспекти. Критерії та показники оцінки. Локальна ефективність, 

народногосподарська, первісна, мультиплікаційна, абсолютна, порівняльна. 

Поняття продуктивності праці на підприємстві. Заходи щодо реалізації 

продуктивності праці на підприємстві. 

Сутність і показники оцінки економічної і соціальної ефективності 

управління діяльності. Напрямки підвищення ефективності управлінської 

діяльності на підприємстві. 

Системне управління підприємством як процес поєднання 

функціонального, процесного та ситуаційного підходів. 

Умови виникнення ризикової ситуації. Суб'єкт та об'єкт ризику. Теорії 

ризику: класична, неокласична. Поняття ділового ризику, його особливості 

у сучасних умовах. Управління ризикозахищеністю підприємства. 

Самодіагностика як інструментарій підвищення якості управління 

підприємством. Управлінське консультування як вид діяльності. Загальні 

тенденції, проблеми. Досвід консультаційних фірм. 

 

2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. "Технологія продукції ресторанного господарства" 

1. Зміст і задачі дисципліни "Основи технології продукції закладів 

ресторанного господарства”. 

2. Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами.  

3. З яких стадій складається технологічний процес?  

4. Дати визначення сировині, напівфабрикату, страві, кулінарному« 

виробу і кулінарній продукції. 

5. На які групи поділяють заклади ресторанного господарства за видами 

економічної діяльності? Дайте їх характеристику.  

6. Приймання товару за кількістю та якістю закладами ресторанного 

господарства.  

7. Строки приймання продуктів за кількістю та якістю.  

8. Умови зберігання продуктів і напівфабрикатів у закладах 

ресторанного господарства.  

9. Способи складання продуктів. 

10. Які процеси відбуваються в продуктах при зберіганні?  

11. Дайте визначення цеху, технологічній лінії.  

12. Робочі місця та їх характеристика 

13. Дайте характеристику споживних властивостей овочів. 

14. З’ясуйте, за якими ознаками класифікують овочі. 

15. Дайте характеристику овочів окремих груп. 

16. З’ясуйте послідовність і призначення операцій при механічній 

обробці овочів. 
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17. Дайте характеристику основних етапів обробки картоплі, 

коренеплодів, капустяних, цибулевих, салатно-шпинатних, пряних, 

десертних овочів, огірків, томатів, гарбузів, кавунів та динь. 

18. Особливості нарізування і використання окремих видів нарізаних 

картоплі, моркви, петрушки, селери, цибулі ріпчастої, капусти 

білоголової. 

19. Відходи при обробці овочів. 

20. Як обробляють свіжі, сушені, солоні і мариновані гриби? 

21. Дайте характеристику споживних властивостей риби.  

22. З’ясуйте ознаки класифікації риби.  

23. Дайте характеристику способів розморожування риби в закладай 

ресторанного господарства?  

24. Як здійснюється процес обробки риби в закладах ресторанного 

господарства? 

25. Наведіть особливості обробки лускатої, безлускатої риби, риби І 

кістковим і хрящовим скелетом.  

26. Охарактеризуйте види і способи кулінарного розбирання риби.  

27. З’ясуйте особливості приготування рибних напівфабрикатів.  

28. Наведіть відмінності в одержанні січеної натуральної маси і 

котлетної маси. 

29. З’ясуйте особливості обробки нерибних морепродуктів. 

30. Дайте характеристику споживних властивостей м’яса різних видів 

забійних тварин і субпродуктів. 

31. З’ясуйте ознаки класифікації м’яса і субпродуктів. 

32. З яких послідовних операцій складається технологічна схема обробки 

м’яса? Призначення цих операцій. 

33. Поясніть кулінарне розбирання яловичини, свинини, баранини і 

телятини. 

34. Як сортують частини м’якоті залежно від кулінарного призначення? 

35. Які прийоми використовують при приготуванні напівфабрикатів з 

м’яса? 

36. Дайте характеристику великошматкових, порційних і дрібно 

шматкових напівфабрикатів з яловичини, свинини, баранини, 

телятини. 

37. Дайте характеристику напівфабрикатів з січеної натуральної і 

котлетної маси. 

38. Вимоги до якості м’ясних напівфабрикатів, терміни зберігання. 

39. З’ясуйте особливості обробки субпродуктів, кролів та м’яса диких 

тварин. 

40. Дайте характеристику споживних властивостей м’яса птиці і пернатої 

дичини. 

41. З’ясуйте, за якими ознаками класифікують птицю і пернату дичину. 

42. Поясніть послідовність обробки птиці і пернатої дичини. 

43. Для чого формують (заправляють) птицю і пернату дичину?  

44. Способи заправлення птиці і пернатої дичини. 
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45. Дайте характеристику порційних і дрібношматкових напівфабрикатів 

з птиці і пернатої дичини. 

46. Дайте характеристику напівфабрикатів з січеного м’яса птиці. 

47. 8. Вимоги до якості напівфабрикатів з м’яса птиці. - 

48. Терміни зберігання напівфабрикатів з м’яса птиці. 

49. Поясніть значення теплової кулінарної обробки. 

50. Які способи теплової обробки ви знаєте? 

51. Дайте характеристику способів варіння. 

52. Дайте характеристику способів смаження. 

53. Дайте характеристику комбінованих способів теплової обробки. 

54. Дайте характеристику допоміжних способів теплової обробки.  

55. Охарактеризуйте зміни, які відбуваються в продуктах під час 

теплової кулінарної обробки. 

56. Поясніть значення перших страв у харчуванні людини.  

57. З’ясуйте ознаки, за якими класифікують перші страви.  

58. Які перші страви називають заправними? 

59. Дайте характеристику борщів, капусняків, розсольників, юшок.  

60. Поясніть особливості приготування кулешів і кулешиків. 

61. Які перші страви називають бульйонами? 

62. Як освітлюють бульйони? 

63. Поясніть особливості приготування холодних та солодких супів. 

64. Вимоги до якості та терміни зберігання перших страв. 

65. ]. Поясніть значення соусів. 

66. З’ясуйте, за якими ознаками класифікують соуси. 

67. З якою метою пасерують борошно при приготуванні соусів? 

68. Які борошняні пасеровки використовують для приготування соусів? 

69. Чим викликана зміна кольору борошна у червоній борошняній 

пасеровці? 

70. З’ясуйте особливості приготування бульйонів для різних видів соусів. 

71. Поясніть особливості приготування червоного основного соусу. 

72. Поясніть особливості приготування білого основного соусу. 

73. З’ясуйте, як поділяють молочні соуси залежно від консистенції. 

74. Поясніть особливості приготування сметанних соусів. 

75. Які соуси готують без борошна? 

76. Вимоги до якості та терміни зберігання соусів. 

77. Поясніть значення страв із овочів у харчуванні людини.  

78. Охарактеризуйте процеси, що відбуваються в овочах під час і 

теплової кулінарної обробки.  

79. З’ясуйте особливості варіння і припускання овочів. 

80. Дайте характеристику страв і гарнірів з варених і припущених овочів. 

81. З’ясуйте особливості приготування смажених, тушкованих п 

запечених овочів і гарнірів. зі 

82. Дайте характеристику страв і гарнірів з смажених, тушкованих і 

запечених овочів і грибів.  

83. Вимоги до якості варених, припущених, смажених овочів і грибів. 
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84. Терміни зберігання варених, припущених, смажених запечених, 

овочів і грибів.  

85. З’ясуйте значення круп, бобових і макаронних виробів харчуванні. 

86. Дайте характеристику круп, бобових і макаронних виробів, 

використовуються у закладах ресторанного господарства. 

87. Поясніть особливості підготовки круп, бобових та макарони виробів 

до варіння. 

88. Чому крупи, бобові і макаронні вироби збільшуються в об’ємі час 

варіння? Що таке “приварок”? 

89. З’ясуйте правила варіння каш. 

90. Як готують розсипчасті каші - гречану, рисову, пшоняну? 

91. Поясніть особливості приготування в’язких каш та їх відмінно від 

розсипчастих. 

92. Які каші вважають рідкими та які особливості їх приготування? 

93. Що розуміють під терміном “старіння” каш? 

94. Дайте характеристику страв з каш, бобових і макаронних виробів. 

95. Вимоги до якості каш та терміни зберігання страв з к бобових і 

макаронних виробів. 

96. З'ясуйте значення страв із риби у харчуванні людини. 

97. Поясніть, які зміни відбуваються в рибі при тепловій кулінарній 

обробці. 

98. Основні правила варіння і тушкування риби. 

99. Дайте характеристику страв із вареної, припущеної, смаженої, 

тушкованої і запеченої риби. 

100. Дайте характеристику страв з січеного натурального і котлетного 

м’яса. 

101. Вимоги до якості страв з риби. 

102. З'ясуйте принципи підбору соусів та гарнірів до страв з риби. 

103. Терм іни зберігання страв з риби. 

104. З'ясуйте значення страв з м’яса, субпродуктів, птиці, дичини Іі 

кролика у харчуванні людини.  

105. Поясніть, які зміни відбуваються в м’ясі при тепловій кулінарній 

обробці.  

106. З'ясуйте особливості приготування страв з вареного, смаженого! 

тушкованого і запеченого м’яса.  

107. Особливості приготування страв із січеного натурального м’яса 1 

котлетної маси.  

108. З'ясуйте, які гарніри використовуються до страв з м’яса різнйЯ 

видів.  

109. Які страви готують із субпродуктів? Особливості приготування 

окремих страв.  

110. Дайте характеристику варених, припущених, смажених, 

тушкованих і запечених страв з птиці, дичини і кролика.  

111. Які гарніри слід рекомендувати до страв із січеного натуральной 

м’яса і котлетної маси птиці, дичини і кролика?  
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112. Вимоги до якості страв з м’яса, птиці, дичини і кролика.  

113. Терміни зберігання страв з м’яса, птиці, дичини і кролика. 

114. З'ясуйте споживні властивості яєць. 

115. З'ясуйте ознаки, за якими класифікують яйця. 

116. Дайте характеристику продуктів переробки яєць, які 

використо¬вуються закладами ресторанного господарства. 

117. Поясніть особливості підготовки яєць і яєчних продуктів до 

теплової кулінарної обробки. 

118. Поясніть, які зміни відбуваються в яйцях при тепловій кулінарній 

обробці. 

119. Яка тривалість варіння яєць рідких, в мішечок, крутих? 

120. Поясніть особливості варіння яєць без шкаралупи. 

121. З'ясуйте особливості приготування омлетів натуральних, мішаних і 

фаршированих. 

122. З'ясуйте поживні властивості сиру кисломолочного.  

123. Наведіть вимоги до якості сиру кисломолочного, який 

використовується закладами ресторанного господарства.  

124. Поясніть процеси, які відбуваються в сирі кисломолочному при 

тепловій обробці.  

125. Дайте характеристику холодних страв з сиру кисломолочного.  

126. Дайте характеристику гарячих страв з сиру кисломолочного.  

127. Вимоги до якості страв з сиру кисломолочного.  

128. Терміни зберігання страв з сиру кисломолочного. 

129. Поясніть значення закусок і холодних страв у харчуванні людини. 

130. Дайте характеристику сировини для приготування закусок і 

холодних страв. 

131. З'ясуйте особливості підготовки окремих видів продуктів для 

приготування закусок і холодних страв. 

132. Дайте характеристику бутербродів. 

133. Дайте характеристику салатів. 

134. Дайте характеристику страв і закусок з овочів та грибів, вимоги до 

якості, терміни зберігання. 

135. Дайте характеристику страв і закусок з м’яса, вимоги до якості, 

терміни зберігання. 

136. Дайте характеристику страв і закусок з риби, вимоги до якості, 

терміни зберігання. 

137. Дайте характеристику страв і закусок з сиру, яєць та молока, вимоги 

до якості, терміни зберігання. 

138. З’ясуйте значення солодких страв у харчуванні людини. 

139. Дайте характеристику сировини для приготування солодких страв і 

напоїв. 

140. З’ясуйте ознаки, за якими класифікують солодкі страви і напої. 

141. Поясніть особливості приготування узварів. 

142. З’ясуйте особливості приготування киселів. 

143. Дайте характеристику желе, мусів, самбуків і кремів, особливості їх 
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приготування, наведіть відмінні ознаки, вимоги до якості. 

144. Дайте характеристику гарячих солодких страв, наведіть вимоги до 

якості. 

145. З’ясуйте значення чаю, кави і кавових напоїв у харчуванні людини. 

146. Дайте характеристику сортів чаю і кави, що надходять у заклади 

ресторанного господарства. 

147. Як приготувати чай (заварку) і каву чорну? 

148. Дайте характеристику прохолодних напоїв, наведіть їх відмінні 

ознаки. 

149. Терміни зберігання солодких страв і напоїв 

150. Поясніть значення страв і виробів з борошна у харчуванні людини. 

151. Охарактеризуйте процеси, що відбуваються в борошні при 

замішуванні тіста і випіканні виробів. 

152. Дайте характеристику технологічних властивостей борошна. 

153. З’ясуйте види тіста і начинок для виробів з борошна. 

154. З яких операцій складається процес виготовлення дріжджового тіста 

безопарним способом? 

155. З яких операцій складається процес виготовлення дріжджового тіста 

опарним способом? 

156. З’ясуйте відмінності в технології приготування пісочного, 

листкового і бісквітного тіста. 

157. З’ясуйте відмінності в технології приготування тіста для пельменів, 

вареників, для млинців, оладок і налисників. 

158. Дайте характеристику страв і гарнірів, які готують із борошна. 

159. Дайте характеристику кулінарних виробів з борошна смажених і 

печених. 

160. Дайте характеристику фаршів для виробів із дріжджового тіста. 

161. З’ясуйте технологічні параметри напівфабрикатів борошняних 

кондитерських виробів з листкового, пісочного, бісквітного, 

заварного і білково-збивного тіста. 

162. Дайте характеристику напівфабрикатів для обробки тортів і 

тістечок. 

163. Вимоги до якості страв і виробів з борошна. 

164. Терміни зберігання страв і виробів з борошна. 

 

165. Поясніть значення дієтичного харчування. 

166. З'ясуйте особливості використання окремих номерів дієт. 

167. Дайте характеристику перших і других гарячих страв для 

дієтичного харчування. 

168. Дайте характеристику солодких страв і напоїв для дієтичного 

харчування. 

169. Дайте характеристику холодних дієтичних страв для дієтичного 

харчування. 

170. Дайте характеристику дієтичних кисломолочних продуктів. 
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2.2. "Організація ресторанного господарства" 

1. Як характеризуються заклади ресторанного господарства за видами 

економічної діяльності? 

2. Які є типи підприємств ресторанного господарства за торговельною і 

виробничою ознаками? 

3. Яка характеристика типів підприємств ресторанного господарства за 

ознакою комплексу продукції і послуг? 

4. Наведіть типи підприємств ресторанного господарства за сезонністю 

і потужністю. 

5. Які є типи підприємств ресторанного господарства за класами? 

6. Типи підприємств ресторанного господарства за характером 

контингенту. 

7. Які функції виконують заклади ресторанного господарства? 

8. Дайте визначення поняття «ресторан» і його різновидів. 

9. Дайте визначення поняття «кафе», його спеціалізація. 

10. Охарактеризуйте поняття «їдальня», «закусочна», «буфет». Яка 

спе¬ціалізація кожного з них? 

11. Визначте поняття «бар». Які Ви знаєте різновиди барів? 

12. Які послуги надають заклади ресторанного господарства? 

13. Як оформлюються заклади ресторанного господарства? Яка роль 

світла в інтер’єрі дизайну? 

14. Які види приміщень Ви знаєте? Дайте стислу характеристику 

основних приміщень для споживачів. 

15. Які Ви знаєте допоміжні (підсобні) приміщення? Дайте 

характеристику кожного з них. 

16. Яке місце займає обладнання в закладах ресторанного господарства? 

Охарактеризуйте групу меблів для приймання їжі. 

17. Яка Вам відома група меблів для транспортування посуду і страв у 

закладах ресторанного господарства? Дайте їм характеристику. 

18. Яка роль холодильних шаф у закладах ресторанного господарства? 

Які їх типи? 

19. Яку функцію виконують серванти в закладах ресторанного 

господарства? 

20. За якими ознаками можна відрізнити порцеляновий посуд від 

фаянсового? 

21. Який асортимент і яке призначення порцеляно-фаянсового посуду? 

22. Який асортимент посуду із скла та кришталю? 

23. Який асортимент посуду для пива? 

24. Який асортимент металевого посуду використовується в закладах 

ресторанного господарства? 

25. Що Вам відомо про мельхіор? 

26. Характеристика та призначення вітчизняного керамічного посуду. 

27. Як можна охарактеризувати дерев’яний посуд і яка сфера його 

застосування? 

28. Як використовується посуд з полімерних матеріалів? 
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29. Як використовується посуд з фольги та картону? 

30. Яке застосування паперового посуду? 

31. Які види столової білизни Вам відомі? Її призначення. 

32. Для чого в ресторанних закладах використовують «спідниці»? Як 

вони кріпляться? 

33. Характеристика і призначення серветок. 

34. Що таке ручник і як він використовується? 

35. Що таке меню? Які його типи Вам відомі? 

36. Які особливості банкетного меню? 

37. Які вимоги пред’являються до меню, що відповідає класу 

ресторанного закладу? 

38. Який порядок розміщення страв у меню? 

39. Які вимоги до оформлення меню в закладах ресторанного 

господарства? 

40. Що таке карта напоїв? Дайте її характеристику. 

41. В чому полягає підготовка торгового залу закладу ресторанного 

гос¬подарства до обслуговування? 

42. Які вимоги пред’являються до підготовки меблів у залі?  

43. Який порядок одержання і підготовки столової білизни? 

44. Який порядок підготовки столового посуду та приборів до 

обслуговування? 

45. Які Вам відомі види попереднього сервірування? Розкажіть про один 

з них. 

46. Які існують ввди обслуговування? 

47. Які Вам відомі методи обслуговування? Дайте їх характеристику. 

48. Які існують форми самообслуговування? 

49. Форми обслуговування офіціантами. 

50. Які існують форми при комбінованому методі? 

51. Які особливості обслуговування на робочих місцях? 

52. Які новітні форми обслуговування Вам відомі? 

53. Які фактори визначають готовність до якісного обслуговування? 

54. Яких правил дотримуються для зустрічі гостей? 

55. Що визначає успішний характер переговорів при прийомі 

замовлен¬ня у відвідувача? 

56. Який порядок розрахунка? 

57. Як відбувається процес заміни використаного посуду? 

58. Які основні способи подавання страв і закусок? 

59. Як подають холодні страви і закуски? 

60. Які правила подачі гарячих закусок? 

61. Що Ви знаєте про правила подачі супів та бульйонів? 

62. Які правила подачі основних гарячих страв? 

63. Як подають солодкі страви та фрукти? 

64. Які правила подавання чаю, кави, шоколаду? 

65. Які напої належать до міцноалкогольних? Охарактеризуйте один з 

них. 
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66. Що собою являють лікер та крем? 

67. Які вина належать до столових? 

68. Які вина є кріпленими? 

69. Які вина належать до десертних? 

70. Що собою являють ароматизовані та ігристі вина? 

71. Які напої належать до слабоалкогольних, безалкогольних? 

72. Які основні правила подачі аперитиву? 

73. Що таке десантування? Для чого потрібен цей процес і як він 

від¬бувається? 

74. Які правила подачі шампанського? 

75. Що таке діджестиви? Коли їх подають? 

76. Що таке прийом? Що таке банкет? 

77. Які види прийомів Вам відомі? 

78. Як класифікуються банкети? 

79. Який порядок прийняття замовлення на банкет? 

80. Як відбувається підготовка до проведення банкету? 

81. Розкажіть про банкет за столом із повним обслуговуванням. 

82. Розкажіть про банкет за столом з частковим обслуговуванням. 

83. Що таке «шведський стіл»? Які особливості сервірування на такому 

банкеті? 

84. Як проводять підготовку столів до банкету за типом «фуршет»? 

85. Які види сервірування існують для проведення банкета-фуршету? 

86. Які особливості обслуговування банкету за типом «буфет»? 

87. Як обслуговується банкет-коктейль? 

88. Як обслуговується банкет-чай? 

89. Як розміщують і прикрашають меблі для банкету-весілля? 

90. Що собою являє комбінований банкет? 

91. Які особливості обслуговування дитячих свят? 

92. Які особливості обслуговування свята «Новий рік»? 

93. Що собою являє кейтерингове обслуговування? 

94. Класифікація кейтерингового обслуговування. 

95. Які особливості кейтерингового обслуговування? 

96. На які види підрозділяють музичне обслуговування в закладах 

ресторанного господарства? 

97. Як враховується концепція ресторану при виборі музичного 

обслуговування? 

98. Як організовують харчування в парках? 

99. Як організовують обслуговування харчуванням у супермаркетах? 

100. Яка специфіка обслуговування учасників форумів? 

101. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів 

авіатранспорту? 

102. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів 

автотранспорту? 

103. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів водного 

транспорту? 



 44 

104. Які особливості обслуговування харчуванням пасажирів 

залізничного транспорту? 

105. Як відбувається організація обслуговування в номерах готелю? 

106. Які особливості обслуговування індивідуальних туристів у закладі 

ресторанного господарства? 

107. Які особливості обслуговування груп туристів у закладі 

ресторанного господарства? 

108. Які особливості обслуговування австрійців? 

109. Які особливості обслуговування італійців? 

110. Які особливості обслуговування іспанців? 

111. Які особливості обслуговування китайців? 

112. Які особливості обслуговування арабів? 

113. Яке основне завдання організації обслуговування споживачів за 

місцем роботи і навчання? 

114. Як обслуговують працівників підприємств зосереджених 

колективів? 

115. Як обслуговують працівників підприємств розосереджених 

колективів? 

116. Для кого призначене дієтичне харчування? Які особливості 

обслуговування? 

117. Як обслуговують студентів ВНЗ? 

118. Як обслуговують учнів загальноосвітніх шкіл? 

119. Як обслуговують учнів ПТУ? 

 

2.3. "Менеджмент підприємства" 

1. Основні підсистеми підприємства? 

2. Елементи внутрішнього середовища? 

3. Особливості організації і функціонування підприємств різної форми 

власності та господарсько-правової форми? 

4. Порядок утворення органів управління АТ? 

5. Специфіка менеджменту на кожній стадії еволюції. 

6. Процес організації управління на підприємстві та його складові? 

7. Організація взаємодії як функція менеджменту? 

8. Процес делегування: сутність, умови, переваги, перешкоди? 

9. Управлінський контроль на підприємстві? 

10. Сутність та особливості управлінської праці? 

11. Евристична, адміністративна та операторська функції, 

співвідношення між ними? 

12. Зміст роботи менеджера. Ролі за Мінцбергом? 

13. Вимірювання витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на 

перешкоди і перерви в роботі? 

14. Назвіть стадії процесу планування? 

15. Організаційні принципи режиму дня? 

16. Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської 

роботи? 
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17. Організація і проведення нарад та зборів? 

18. Організація контактів з підлеглими на робочих місцях? 

19. Управління потоком відвідувачів, техніка їх приймання, особливості 

прийому з особистих питань?  

20. Проведення ділової  бесіди? 

21. Раціоналізація телефонних контактів: пасивні вхідні та активні 

вихідні? 

22. Особливості ведення телефонної розмови? 

23. Сутність, принципи, завдання та напрямки кадрової політики? 

24. Основні етапи управління персоналом? 

25. Організація співбесіди при найманні на роботу? 

26. Сутність контрактної форми найму персоналу? 

27. Різновиди колективів? 

28. Структура трудового колективу? 

29. Соціально-психологічний клімат трудового колективу, його суть та 

формування? 

30. Загальне поняття конфліктної ситуації і конфлікту, суб’єкту та 

об’єкту конфлікту? 

31. Класифікація видів конфліктів? 

32. Функції та наслідки конфлікту? 

33. Структурні методи управління конфліктами? 

34. Сутність конкурентоспроможності? 

35. Фактори конкурентоспроможності торговельного підприємства? 

36. Конкурентні стратегії підприємства? 

37. Конкурентний статус підприємства та його оцінка? 

38. Ефективність менеджменту підприємства? 

39. Поняття продуктивності праці на підприємстві? 

40. Сутність і показники оцінки економічної і соціальної ефективності 

управління діяльності? 

41. Умови виникнення ризикової ситуації? 

42. Суб'єкт та об'єкт ризику? 

 

3. Рекомендована  література з фахових дисциплін  

 

3.1. "Технологія продукції ресторанного господарства" 

1. Ощипок І. М. Технологія продукції закладів ресторанного господарства: 

підручник. /І. М. Ощипок, Н.З. Петришин, Р.О. Бліщ - Львів: вид-во 

ЛТЕУ, 2022. -444 с. 

2.   Доцяк В. С. Українська кухня: Технологія приготування страв / В. С.  

Доцяк -К.: Вища школа, 1995. - 550с. 

3. Михайлов В.М. Технологія приготування їжі / В.М. Михайлов, Л.О. 

Радченко, О.В. Новикова - Х.: Світ книг, 2012. - 537с. 

4. Шалімов О. В. Збірник рецептур національних страв та кулінарних 

виробів: Для підприємств громадського харчування всіх форм власності. 
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/О. В. Шалімов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. - К.: А.С.К., 2000. 

- 848с. 

5.   Технологія продуктів функціонального призначення: Монографія / М.І. 

Пересічний, М.Ф. Кравченко, Д.В. Федорова, О.В. Кандалей, С.М. 

Пернесічна, О.В. Шевченко, А. Б. Собко / За ред. М.І. Пересічного – К.: 

Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 718 с. 

6. ДСТУ 3862-99. Громадське харчування. Терміни та визначення : 

Государств. Стандарт Украины. – К., 2000. – 17 с. 

7. Корягіна М.Ф., Юліна А.І., Петренко Т.Ф. Технологія продукції 

громадського харчування. – К. КНТЕУ, 2002. – 131с.  

8. Новікова О.В.  Технологія приготування їжі: Українська кухня: 

навч.посібник МОН України /ДО. В. Новікова, Л.Д. Льовшина, В. М. 

Михайлов. – Харків. Світ книг, 2016. – 542 с. 

9. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий  

обществ. питания Авт.-сост. Здобнов А.И., Цыганенко В.А., Пересичный 

М.И. – К. А.С.К., 1998. – 656 с.  

10. Джурик Н.Р. Основи технології продукції закладів ресторанного 

господарства / Н.Р.  Джурик - Навчальний посібник, Львів: Видавництво 

ЛКА. - 2008. - 396 с.  

11.  Ростовський В.С. Теоритичні основи технології громадського 

харчування. Загальна частина: Навчальний посібник, - Київ. Кондор - 

2006. – 200с. 

12. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. – К. Кондор, 2003. – 505 с.  

Періодичні видання: «Торговля за рубежом», «Капитал», «Drink+», 

«КаБаРе (кафе, бари, ресторани)», «Магазин, ресторан, отель», «Витрина. 

Ресторанный бизнес», «ПИР. Питание и развлечения», «Гостиничный 

бизнес», «Гостиничный и ресторанный бизнес», «Ресторанные ведомости» 

тощо 

 

 

3.2. "Організація ресторанного господарства" 

1. ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – 

К.: Держспоживстандарт України, 2004. 

2. ДСТУ 3862-99 Громадське харчування. Терміни та визначення. 

3. ДБН В.2.2-25-2009. Підприємства харчування (заклади ресторанного 

господарства. 

4. Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення 

закладів громадського харчування: Наказ Міністра економіки та з 

питань європейської інтеграції України від 03.01.2003 р. № 2. 

5. Ощипок І. М. Інноваційні ресторанні технології. Львів: вид-во ЛТЕУ, 

2019. -326 с. 

6. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного 

господарства: Підручник для ВУЗів / За ред. Н.О. П’ятницької. – К.: 

Кондор, 2012. – 557 с. 
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7. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / за 

ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 307 с. 

8. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навч. посібник 

для студентів вищих навч. закладів. – К.:Центр учбової літератури; 

Інкос, 2007. – 279 с. 

9. Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного 

регулювання у сфері ресторанного бізнесу / О.І. Черевко, Л.П. Малюк, 

Г.В. Дейниченко. - X. : Фавор ЛТД, 2003.-440 с. 

10. Мостова Л.М., Новикова О.В. Організація обслуговування на 

підприємствах ресторанного господарства/ Навчальний посібник. – К.: 

Ліра- К,2010.- 388с. 

11. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах 

ресторанного сервісу. – Львів: Афіша, 2009. – 304 с. 

12. Зайко Г. М., Джум Т. А. Организация производства и обслуживания 

на предприятиях  общественного питания. – М.: Магистр - ИНФРА, 

2011. – 560 с. 

13. Черевко О.І. та ін.. Технологічне проектування підприємств 

харчування: Навч.посібник  /О.І.Черевко, Л.М.Крайнюк, Л.О. Касіна 

та ін../ Харк.держ.ун-т харч.та торг. – Харків: ХДУХТ, 2005.- 295 с.  

14. Васильєва О.О. Організація виробництва: навч посіб для студ напряму 

підгот спец 6.051701 «Харч технології та інженерії»: Донецьк, 

ДонНУЕТ, 2010. – 155с. 

 

3.3. "Менеджмент підприємства" 

1. Аветисова А. О., Юрченко Ю. Ю., Пупченко Л. І.. Основи 

підприємницької і управлінської діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 188 с.. 

2. Бай С.І. Менеджмент організації. Практикум: Навчальний 

посібник.-К.:КНТЕУ.-2004.-179 с. 

3. Балацький О.Ф. Менеджмент для бакалаврів: підруч. для студ. 

ВНЗ:у 2 т. / О.Ф.Балацький (ред.), О.М.Теліженко (ред.) — Суми : 

Університетська книга, 2009. — 604с. 

4. Бідняк М.Н. Організація управління: навч.посіб. – К.: АСК, 

2003.– 176 с. 

5. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. 

Менеджмент в організації: Навч.посібник для студ.екон.вузів.- К.: 

КОНДОР, 2004.- 654 с. 

6. Гірник А.,Бобров А. Конфлікти: структура, ескалація, 

залагодження.- К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 

7. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології 

управління: Навчальний посібник.-К: Центр навч. літ-ри, 2005.- 456 с. 

8. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: 

Навч.посібник.-К.:КНТЕУ, 2001.-247 с. 

9. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. 

Менеджмент организаций: Учебное пособие.-К.:КНТ,2006.-688 с. 
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10. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. 

Федулової. – К.: Либідь, 2004. – 448 с.    

11. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент 

підприємства: Підручник.- К.:КНТЕУ, 2002.- 370 с. 

12. Нагаев В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): 

Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. 

13.  Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій: 

Навч.посіб – К.: ТОВ “УВПК”ЕксОб”, 2001. – 392 с. 

14. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: 

Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 860 с. 

15. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організацій: 

Навч.посібник / В.П. Сладкевич, А.Д.Чернявський.- К.: МАУП, 2007.- 488 

с. 

16. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства.- 2-е вид., перероб. і 

доп.- К.: Кондор, 2005.- 434 с. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що 

включають матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів 

дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням 

є 4 варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», 

«2», «3», «4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового 

завдання, отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в 

порожній клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати 

відповідь у вигляді цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна 

відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи 

відповіді, щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу 

клітинку. Категорично заборонено робити будь-які виправлення в 

заповнених клітинках талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому 

випадку вважаються недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно 

від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане 

гумкою, тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У 

такому випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на 

полях талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона 

покладається на абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу 

члена Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, 

поставити свій підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор 

вбачає порушення. Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт 

недотримання правил заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення 

виявлені в кількох місцях талону чи в кількох клітинках, то підпис 

абітурієнта потрібно поставити біля кожної клітинки чи місця талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета 

оцінюються 5 (п’ятьма) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати 

абітурієнт на вступному випробуванні за тестовою технологією становить 

100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта 

заповнені і перевірені талони передаються працівникам групи 
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інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії для внесення 

відповідей абітурієнтів і оцінювання їх відповідно до кодів відповідей, 

внесених у комп’ютер. За підсумками обробки талонів абітурієнтів 

роздруковується відомість результатів тестування, у якій у рейтинговому 

порядку проставляються набрані абітурієнтами бали і яка передається 

Голові приймальної комісії на затвердження.  

Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється двома 

працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної 

комісії, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного 

керівником цієї групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової 

технології оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих 

абітурієнту автоматично, максимально додається 100 балів за результатами 

тестування із врахуванням загальної кількості правильних відповідей за 

формулою: п×5, де п кількість правильних відповідей на тестові завдання. 

 
 

 

Голова фахової атестаційної 

комісії, д.т.н., професор                                           Ощипок І.М. 

 

 

Член фахової атестаційної 

комісії, к.т.н., доцент                                                        Палько Н. С. 

 


