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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з «Готельно-ресторанної справи» –
з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на
основі освітнього рівня з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору
вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 241 Готельноресторанна справа в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування
Випробування проходить у кілька етапів:
 на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на вступне фахове випробування;
 абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;
 співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
 обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3. Білети: структура білету
Білет фахового вступного випробування містить два теоретичних питання.
Зміст питань включає наступні дисципліни:
1.
Технологія туристської діяльності.
2.
Організація готельного господарства.
3.
Організація ресторанного господарства.
4. Вимоги до відповіді вступника
Вступник має виявити знання:
 з основних понять зі змісту дисциплін;
 з основних положень організації туристської діяльності;
 з основ готельного господарства;
 з особливостей ресторанного господарства.
Відповідь на питання білету повинна підкріплюватись доцільними прикладами.
Вступник повинен знати: основні положення технології туристичної діяльності, правові
аспекти надання туристичних послуг, основи організації туристичної діяльності, особливості
податкового і бухгалтерського обліку в туризмі, теоретичні основи планування діяльності
туристичного підприємства, основи фінансового планування туристичного підприємства;
особливості податкового та бухгалтерського обліку у готельному господарстві, основи
планування діяльності готельного підприємства, готельні підприємства на туристичному ринку,
фінансовий план готельного підприємства; сутність і завдання функції організації виробництва
послуг у сфері ресторанного бізнесу, мотивація й стимулювання в ресторанному бізнесі,
планування у ресторанній справі.
Вступник повинен вміти: робити висновки, послідовно і логічно структурувати
відповідь, обґрунтовано давати відповіді на питання, надавати практичні приклади
теоретичним відомостям.
ІІ. Критерії оцінювання
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: в
повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й
додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки,
використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить приклади.
Достатній рівень (150-174 бали) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна, логічна, з

елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в неосновних
питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні
понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низький рівень (100-123 бали) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: в
загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при висвітленні понять,
на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки
при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІІ. Структура програми
Структура білету фахового вступного випробування включає окремі питання
навчальних дисциплін професійної спрямованості.
1. Технологія туристської діяльності.
Туризм як сфера діяльності: фактори що впливають на розвиток
туризму,
класифікація туризму, форми і види туристської діяльності, система управління і
регулювання туристичної діяльності. Основні технологічні процеси туристичної діяльності,
виробництво, реалізація, споживання туристичних послуг. Автоматизація технологічних
процесів туристичних послуг. Інформаційні технології створення туристичного продукту.
Технологічні цикли комерційної діяльності. Туроператорська діяльність. Турагентська
діяльність. Споживання туристських послуг.
Туристична діяльність в Україні:законодавче та правове забезпечення туристичної
діяльності в Україні. Правові аспекти надання туристичних послуг. Організація туристичної
діяльності. Ліцензування. Облік діяльності турагента. Туристичний продукт як комплекс
услуг. Теоретичні основи планування діяльності туристичного підприємства.
2. Організація готельного господарства.
Особливості податкового та бухгалтерського обліку у готельному господарстві. Основи
планування діяльності готельного підприємства. Готельні підприємства на туристичному
ринку. Фінансовий план готельного підприємства. Правовий статус функціонування готельного
підприємства. Сутність, характер об’єктів планування готельного підприємства. Розрахунок
завантаженості готельного підприємства. Фінансовий плану готельного підприємства. Зміст та
методичні основи розробки фінансового плану готельного підприємства. Заходи щодо
запобігання банкрутству готельного підприємства. Планування кадрового забезпечення
діяльності готельного підприємства.
3. Організація ресторанного господарства.
Сутність і завдання функції організації виробництва послуг у сфері ресторанного
бізнесу. Планування у ресторанній справі. Основні компоненти виробництва послуг на
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Функція менеджменту «організація виробництва
послуг харчування». Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах.
Раціональне використання матеріально-технічних і трудових ресурсів в ресторанах. Мотивація
й стимулювання в ресторанному бізнесі. Стимулювання праці працівників виробництва в
готельно-ресторанному бізнесі.
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