


ВСТУП 

 

Мета програми вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавр за 

спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» – виявити рівень знань та вмінь, 

визначених освітньо-професійною програмою підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у здобувачів вищої освіти, що навчалися за 

освітнім рівнем бакалавр. Програма вступного випробування за спеціальністю 

“Готельно-ресторанна справа” для здобуття освітнього рівня бакалавра включає 

базові теми з основ індустрії гостинності, економічної теорії, харчової хімії, 

мікробіології та організації обслуговування осіб з інвалідністю. Для проведення 

вступного випробування основні питання тем, поданих у цій програмі, 

представлено у вигляді тестів.  

Тестування дозволить перевірити знання вступниками з основних понять 

та історії розвитку індустрії гостинності; понятійного апарату у сфері 

обслуговування осіб з інвалідністю; особливості доступності об’єктів 

інфраструктури; облаштування приміщення та прилеглої території для осіб з 

інвалідністю; процесу обслуговування туристів (осіб з інвалідністю) у системі 

гостинності та на транспорті; основ, ліцензування, сертифікації та 

стандартизації в індустрії гостинності.  

Перевірка знань, передбачених цією програмою дає достатні підстави для 

висновку про рівень підготовки здобувачів вищої освіти для вступу на навчання 

за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» для здобуття освітнього рівня 

бакалавра у здобувачів вищої освіти, що навчалися за освітнім рівнем бакалавр. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

Тема 1. Сутність послуг гостинності в готельно-ресторанному 

господарстві.  

Сутність детермінант сфери послуг. Моделі гостинності. Поняття 

послуги, обслуговування. Характеристика етапів надання послуги і 

забезпечення необхідними ресурсами, технологічний процес виконання, 

контроль, випробування, прийняття, оцінка, процес обслуговування. Види 

послуг, що надаються готельно-ресторанним господарством. 

 

Тема 2. Історія розвитку індустрії гостинності у світі та в Україні.  

Історія розвитку світового та вітчизняного готельно-ресторанного 

господарства в історичні періоди: стародавній період (IV тис. до н.е. - 476 рік 

н.е.); період середньовіччя (У-ХУ віки н.е.); новий час (XVI ст. - початок XX 

ст.). Взаємозв'язок розвитку туризму з розвитком індустрії гостинності.  

 

Тема 3. Нормативно-правове регулювання індустрії гостинності.  

Нормативно-правова база діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства в Україні, створення технологічних і соціальних нормативів 

впровадження сучасних готельно-ресторанних технологій. 

 



Тема 4. Типізація готельно-ресторанного господарства.  

Основи діяльності готельно-ресторанного господарства. Функціональне 

призначення підприємств готельно-ресторанного господарства. Типи закладів 

готельно-ресторанного господарства.  

 

Тема 5. Виробництво матеріальних благ і послуг.  

Матеріальне та нематеріальне виробництво. Галузі з виробництва 

матеріальних благ. Галузі з виробництва нематеріальних та духовних благ. 

Фактори виробництва. Класифікації факторів виробництва.  

 

Тема 6. Економічні потреби та інтереси.  
Сутність потреб та їх класифікація. Абсолютні, дійсні, платоспроможні та 

перспективні економічні потреби. Фізіологічні, соціальні та духовні потреби. 

Економічні потреби та економічні блага. Ієрархія потреб за Маслоу. Сутність 

економічних інтересів, їх структура та взаємодія.  

 

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток.  

Сутність і види витрат виробництва. Поняття бухгалтерських та 

економічних витрат. Зовнішні та внутрішні витрати. Валові витрати. Постійні і 

змінні витрати. Витрати виробництва, вартість товару та його ціна. Концепція 

попиту і пропозиції. Прибуток як економічна категорія. Види прибутку. 

Валовий прибуток та його структура. Чистий прибуток. Підприємницький 

дохід.  

 

Тема 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і 

ціноутворення.  

Сутність ринкових відносин. Об‘єкти та суб‘єкти ринкових відносин. 

Ринок, основні критерії ринку. Чиста конкуренція, монополістична 

конкуренція, олігополія, чиста монополія. Конкуренція та її види. Типи 

конкуренції. Ціноутворення. Види ціноутворення. Попит та його чинники. 

Закон попиту. Пропозиція та її чинники.  

 

Тема 9. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.  

Підприємство як економічна категорія. Сутність, функції і форми 

підприємства. Класифікація підприємств за формами власності, формами 

організації, сферами діяльності та розмірами. Сутність підприємництва, його 

ознаки і функції. Дохід підприємства. Валовий дохід. Прибуток підприємства. 

Прибуткова і збиткова діяльність. Загальна рентабельність підприємства (норма 

прибутку). 

 

Тема 10. Методи аналізу харчових продуктів.  

Класифікація кількісних методів аналізу. Суть, значення і застосування 

титриметричного аналізу. Метод нейтралізації. Методи окиснення-відновлення. 

Комплексонометрія. Визначення загальної, тимчасової і постійної твердості 

води. Методи усунення твердості води. Фізико-хімічні методи аналізу. 

Інструментальні методи аналізу. 

 



Тема 11. Основи фізичної та колоїдної хімії.  
Основні поняття, терміни термодинаміки. Перший закон термодинаміки. 

Закони термохімії. Класифікація гетерогенних систем. Електропровідність 

розчинів електролітів. Електроліз. Швидкість хімічних реакцій. Каталіз та 

каталізатори. Поверхневі явища та адсорбційні рівноваги. Особливості 

колоїдного стану речовини. Класифікація колоїдних систем. Методи й умови 

одержання дисперсних систем. Основні властивості дисперсних систем. 

Агрегативна стійкість. Коагуляція. Структуроутворення у дисперсних системах. 

Напівколоїди та розчини високомолекулярних сполук. 

 

Тема 12. Теоретичні уявлення в органічній хімії.  
Предмет органічної хімії. Зв’язок органічної хімії з технологією харчових 

продуктів. Головні джерела органічних сполук. Класифікація органічних 

сполук. Вуглеводні. Класифікація. Фізичні та хімічні властивості. Аліциклічні 

вуглеводні. Терпени та стероїди. Ефірні масла. Поняття про каротиноїди. 

Вітамін А. Стероїди: стерини, вітамін D, жовчні кислоти, стероїдні гормони. 

 

Тема 13. Безпека харчових продуктів.  
Харчові отруєння. Класифікація харчових отруєнь. Харчові отруєння 

немікробного та мікробного походження. Класифікація чужорідних речовин і їх 

шляхи потрапляння в продукти харчування. Навколишнє середовище – основне 

джерело забруднення сировини і харчових продуктів. Токсичні елементи (важкі 

метали). Радіоактивне забруднення. Поліциклічні ароматичні вуглеводні і 

діоксини. Отрутохімікати, що застосовуються в рослинництві. Забруднюючі 

речовини, що використовуються в тваринництві. Природні токсиканти 

(бактеріальні токсини, мікотоксини). Фальсифікація харчових продуктів. 

Генетично модифіковані продукти харчування. 

 

Тема 14. Вступ до мікробіології. Морфологія мікроорганізмів. 

Бактерії.  

Мікробіологія та її роль у підготовці спеціалістів для галузі. 

Мікроорганізми – найнижчі за рівнем розвитку живі істоти. Методи вивчення 

морфології та роль морфологічних досліджень мікробної клітини у системі її 

ідентифікації. Шляхи прижиттєвого вивчення мікроорганізмів та використання 

фіксованих препаратів бактерій. Будова мікробної клітини, її розміри. Фактори 

пристосування мікроорганізмів до несприятливих умов навколишнього 

середовища. Капсуло- та спороутворення у мікроорганізмів.  

 

Тема 15. Поширення мікроорганізмів у природі. Повітря вода, ґрунт. 

Вимоги до показників мікробіологічної безпеки приміщень різного 

функціонального призначення закладів готельно-ресторанного 

господарства.  

Джерела надходження мікрофлори у ґрунт, воду, повітря. її видовий та 

кількісний склад. Методи визначення рівня мікробного забруднення повітря, 

води, ґрунту. Мікробіологічні критерії санітарного стану повітря, води, ґрунту. 

Повітряний, водний та ґрунтовий шляхи забруднення харчових продуктів, 

обладнання та інвентарю. Повітряно-крапельний, водний та через забруднений 



ґрунт шлях передачі інфекційних хвороб. Способи очистки повітря закритих 

приміщень, води та ґрунту від мікроорганізмів. Мікробіологічні показники та 

нормативи, що характеризують санітарний стан повітря закритих приміщень і 

води. Мікрофлора тіла людини і тварин, її видовий та кількісний склад. Вимоги 

до показників мікробіологічної безпеки виробничих приміщень ресторанного 

господарства та приміщень всіх категорій функціонально-побутового 

призначення, що входять до складу готельно-ресторанного комплексу. 

 

Тема 16. Найважливіші біохімічні процеси, які викликають 

мікроорганізми.  
Ферментативна активність мікроорганізмів та її причини. Класифікація 

мікробних ферментів. Ферментативна активність як причина процесів 

мікробного перетворення речовин у природі. Роль біохімічних процесів у зміні 

якості харчових продуктів при зберіганні. Використання мікроорганізмів у 

технології продуктів за участі мікробного синтезу. Характеристика аеробних та 

анаеробних процесів. Біохімічна активність мікробів як шлях їх лабораторної 

ідентифікації. Бродіння, як один з характерних біохімічних процесів, що 

викликаний мікроорганізми. Характеристика спиртового, молочнокислого 

(гомо- та гетероферментативного), маслянокислого, пропіоновокислого, 

оцтовокислого та лимоннокислого бродіння. Характеристика збудників, 

особливості протікання процесів, їх роль у природі та промислове значення. 

Характеристика процесів перетворення білків, жирів та пектинових речовин та 

клітковини мікроорганізмами. Збудники, роль у природі, промислове 

використання. 

 

Тема 17. Основи мікробіологічного нормування якості харчових 

продуктів.  

Завдання та методи оцінки якості харчових продуктів, порядок та засоби 

проведення санітарної оцінки якості. Основні показники якості продуктів 

харчування, що використовують при їх санітарній оцінці. Кількісний та якісний 

склад мікрофлори харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища. 

Показники якості харчових продуктів та санітарної культури підприємств. 

Критерії безпечності. Нормативна документація, що регламентує якість 

харчових продуктів за санітарно-гігієнічними показниками. 

 

Тема 18. Мікробіологія харчових продуктів.  

Шляхи забруднення харчових продуктів мікроорганізмами на усіх етапах 

одержання сировини та її переробки до готового продукту, а також у процесі 

зберігання, транспортування і реалізації продукту. Мікробіологічні процеси, що 

змінюють якість продукту при зберіганні. Види мікробного забруднення 

сировини, поняття первинного та вторинного забруднення. Можливі шляхи 

забруднення продукту патогенними мікроорганізмами та їх санітарно-

епідеміологічні значення (хімічний склад продукту, шляхи та джерела ендо- та 

екзогенного забруднення патогенною мікрофлорою). Мікробіологічні процеси 

та умови, що впливають на якість харчових продуктів.  

 



Тема 19. Понятійний апарат у сфері обслуговування осіб з 

інвалідністю.  

Загальні відомості. Визначення поняття «інвалідність». Характеристика 

поняття та підходів до інвалідності. Основні групи осіб з інвалідністю. 

Еволюція суспільних поглядів на осіб з інвалідністю. Моделі інвалідності та 

визначення осіб з інвалідністю. 

 

Тема 20. Законодавчо-нормативні документи, що регулюють 

діяльність осіб з інвалідністю.  

Державна політика щодо осіб з інвалідністю. Правове регулювання 

соціальної політики щодо обслуговування осіб з інвалідністю. Нормативні 

документи. 

 

Тема 21. Доступність об’єктів для осіб з інвалідністю.  
Безпроблемне пересування по прилеглій території: Наявність визначених 

місць для паркування автомобілів інвалідів найближче до входу у будівлю. 

Входи/виходи, двері. Доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси. 

 

Тема 22. Облаштування приміщення та прилеглої території для осіб з 

інвалідністю.  

Будівельні норми та правила облаштування приміщення будівлі. 

Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори. Доступність до усіх 

поверхів у приміщенні (ліфти, ескалатори, пандуси). Наявність доступного і 

пристосованого для осіб з інвалідністю санвузла. Доступні для осіб у візках 

таксофонів. Означення місцезнаходження (піктограми). Технічні аспекти та 

рекомендації. 
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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 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 



 


