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1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з навчальним планом рівень здобутих теоретичних знань і 
набутих практичних навичок здобувачів вищої освіти перевіряється на 
мультидисциплінарному атестаційному екзамені. Мультидисциплінарний 
атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 
«Готельно-ресторанна справа» проводиться на завершальному етапі навчання 
з метою перевірки відповідності теоретичних знань випускників та їх 
практичної підготовки щодо освітньо-професійної програми бакалавра з 
готельно-ресторанної справи.

При розробці програми мультидисциплінарного атестаційного 
екзамену були застосовані такі основні методичні підходи:

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 
підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця з готельної та 
ресторанної справи у розділах програми мультидисциплінарного 
атестаційного екзамену зазначено основні теоретичні питання, які мав 
опанувати здобувач вищої освіти з навчальних дисциплін, щоб мати 
можливість працювати за професійним призначенням.

2. Мультидисциплінарний атестаційний екзамен має комплексний 
характер, тому його програма складається з узагальнених розділів програм 
профілюючих дисциплін для оцінки загального рівня кваліфікації 
випускника. На мультидисциплінарний комплексний екзамен винесено 
питання з таких дисциплін: «Планування і організація готельного і 
ресторанного господарства», «Управління якістю продукції та послуг 
готельно-ресторанного господарства», «Інноваційні технології в готельно- 
ресторанні справі».

3. Комплексний характер екзамену передбачає необхідність під час 
підготовки до нього користуватися літературними джерелами з усіх 
зазначених дисциплін.

Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї 
програми. Приймає екзамен Екзаменаційна комісія.

До мультидисциплінарного атестаційного екзамену допускаються 
студенти, які завершили вивчення всіх теоретичних дисциплін, витримали всі 
заліки та іспити відповідно до навчального плану і виконали програми 
практики. Екзамен проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної 
комісії у формі відповідей на питання екзаменаційних білетів. Рішення про 
оцінки приймається на закритому засіданні Екзаменаційної комісії відкритим 
голосуванням простою більшістю.

Оцінювання результатів складання екзамену здійснюється у порядку,



передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань:
-  за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно;
-  за 100-бальною шкалою: 90-100 балів -  відмінно; 89-75 балів -  

добре; 74-60 балів -  задовільно; менше 60 балів -  незадовільно.

Шкала оцінювання: національна та 100-бальна
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С тудент виявляє особливі творчі здібності, вм іє самостійно 
здобувати знання, без допом оги  викладача знаходить та  
опрацьовує необхідну інформацію , вм іє використовувати 
набуті знання і вміння для прийняття ріш ень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо аргум ентує відповіді, 
самостійно розкриває власні обдарування і нахили
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С тудент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно ро зв ’язує вправи і задачі 
у  стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущ ені 
помилки, кількість яких незначна
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С тудент вм іє зіставляти, узагальню вати, систематизувати  
інформацію  під керівництвом викладача; в цілому 
самостійно застосовувати її  на практиці; контролю вати 
власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, 
добирати  аргументи для підтвердж ення думок

69-74 задовільно

С тудент відтворю є значну частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння основних полож ень; з допомогою  
викладача може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих С
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С тудент володіє навчальним м атеріалом на рівні, вищ ому 
за  початковий, значну частину його відтворю є на 
репродуктивному рівні

1-59 Н езадовільно
С тудент володіє матеріалом н а  рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окрем их фактів, елементів, 
о б ’єктів
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1. ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО І 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Місце та роль готельного і ресторанного бізнесу в системі народного 
господарства України.

2. Сутність, специфіка готельних послуг та особливості готельної" 
діяльності.

3. Сутність, особливості і соціально-економічне значення ресторанного 
господарства.

4. Сучасні стан, проблеми та тенденції розвитку готельного та 
ресторанного бізнесу в Україні та в світі.

5. Економіко-правові засади функціонування підприємств сфери 
готельно-ресторанного бізнесу на ринку.

6. Підприємства готельно-ресторанного бізнесу як суб’єкти ринку в 
сфері послуг.

7. Класифікація підприємств готельного та ресторанного бізнесу.
8. Характеристика основних напрямів державного регулювання 

діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства.
9. Система показників господарської" діяльності підприємств 

готельного та ресторанного бізнесу.
10. Основні фонди підприємств готельно-ресторанного бізнесу та їх 

відтворення.
11. Основні фонди як складова матеріально-технічної бази підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу.
12. Показники оцінки стану та ефективності використання основних 

фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
13. Знос, амортизація та відтворення основних фондів підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу.
14. Інвестиційна діяльність підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу.
15. Сутність, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності підприємств 

готельного господарства.
16. Джерела фінансування інвестиційної підприємств готельно- 

ресторанного бізнесу.
17. Обґрунтування реальних інвестиційних підприємств готельно- 

ресторанного бізнесу.
18. Розробка фінансового плану бізнес-плану інвестиційного проекту.
19. Оборотні засоби підприємств готельно-ресторанної сфери.



20. Фактори, що визначають їх обсяг.
21. Показники оцінки ефективності управління оборотними засобами 

готельного та ресторанного господарства.
22. Планування потреби в оборотних засобах готелів та ресторанів.
23. Праця і заробітна плата на підприємствах готельно-ресторанного 

бізнесу.
24. Особливості праці робітників підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу.
25. Характеристика трудових ресурсів підприємств готельно- 

ресторанного бізнесу.
26. Продуктивність праці: сутність, значення та методи розрахунку на 

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
27. Організація оплати праці на підприємствах готельно-ресторанного 

бізнесу.
28. Експлуатаційна програма підприємств готельного господарства.
29. Сутність експлуатаційної програми готелю.
30. Характеристика основних оперативних показників експлуатаційної 

програми готельного підприємства.
31. Планування експлуатаційної діяльності експлуатаційної програми 

готелю.
32. Продукція і товарооборот підприємств ресторанного бізнесу.
33. Сутність, склад, структура і характеристика продукції та 

товарообороту ресторанних закладів.
34. Аналіз товарообороту і виробничої' програми підприємств 

ресторанного бізнесу.
35. Планування товарообороту та виробничої'програми ресторану.
36. Товарне забезпечення виробничої' програми та товарообороту 

підприємств ресторанного бізнесу.
37. Поняття та характеристика плану товарного забезпечення 

ресторанного закладу.
38. Методичні основи визначення потреби ресторанного закладу в 

сировині та товарах.
39. Сутність та види запасів сировини та товарів на підприємствах 

ресторанного бізнесу.
40. Зміст процесу аналізу запасів сировини і товарів на підприємствах 

ресторанного господарства.
41. Планування товарних запасів, обсягів та джерел їх надходження на 

підприємствах ресторанного бізнесу.
42. Витрати та собівартість в готельному та ресторанному господарстві.



43. Економічна природа та класифікація поточних витрат підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу.

44. Собівартість послуг готельного господарства фактори, що її 
визначають.

45. Особливості та структура собівартості продукції ресторану.
46. Аналіз витрат підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
47. Планування витрат підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
48. Прибуток і рентабельність підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу.
49. Прибуток і рентабельність підприємств готельного господарства.
50. Доход, прибуток і рентабельність підприємств готельно- 

ресторанного господарства.
51. Аналіз прибутку та рентабельності готельно-ресторанного бізнесу.
52. Планування прибутку підприємств ресторанного бізнесу.
53. Сучасне трактування основних типів стратегії в індустрії 

гостинності.
54. Основні типи орієнтації передпланового прогнозування.
55. Основні показники в системі стратегічних цілей організації.
56. Основні функції перед планового прогнозування.
57. Експертні методи перед планового прогнозування.
58. Використання основних економічних законів розвитку в 

прогнозуванні
59. Планування продуктивності праці на туристичних організаціях.
60. Прогноз ключових фінансових показників прибутковості
61. Особливості фінансових відносин в туристичному бізнесі.
62. Основні критерії заробітної праці.
63. Чинники підвищення ефективності виробничої діяльності.
64. Сучасна політика оплати праці в організаціях готельно- 

ресторанного сектору.
65. Ціна на готельно-ресторанні послуги: сутнісна характеристика.
66. Прогнозування бюджету готівки.
67. Розподіл готівки готельно-ресторанного бізнесу.
68. Система фінансових планів у туристичному бізнесі.
69. Види фінансових відносин в туризмі.
70. Особливості ціни на готельно-ресторанні послуги.
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2.2. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО- 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Якість і конкурентоспроможність: поняття й методичні підходи до 
оцінки.

2. Поняття категорії якості.
3. Періоди у розвитку підходів до змісту поняття якості.
4. Продукція, та її категорії.
5. Характеристика якості, «Петля якості» продукції, послуг у системі 

організації якості.
6. Економічні аспекти якості продукції.
7. Процес забезпечення якості.
8. Якість як складовий елемент конкурентоспроможності.
9. Якість як найважливіший елемент забезпечення 

конкурентоспроможності продукції та послуг.
10. Сучасні шляхи забезпечення конкурентоспроможності.
11. Якість продукції та маркетинг.
12. Організаційно-економічні принципи забезпечення якості.
13. Правові аспекти забезпечення якості.
14. Державний захист прав споживачів продукції та послуг в Україні.
15. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному 

господарстві.
16. Якість як об’єкт управління.
17. Етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики управління 

якістю.
18. Основні напрямки діяльності України у сфері якості.
19. Державне регулювання у сфері якості.
20. Закон України «Про стандартизацію». Закон України «Про 

підтвердження відповідності».
21. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
22. Діяльність громадських організацій. Українське товариство якості 

(УТЯ).
23. Український Міжнародний фонд якості (УМФЯ).
24. Діяльність міжнародних організацій (Міжнародна служба 

сертифікації (ЗОБ).
25. Міжнародна та регіональна співпраця України у сфері управління 

якістю.
26. Міжнародна організація зі стандартизації (180).



27. Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС).
28. Європейська організація з якості (EOQ).
29. Європейський комітет зі стандартизації (CEN).
30. Сучасні системи управління якістю продукції та послуг.
31. Системи управління якістю на основі міжнародних стандартів 

ISO серії 9000.
32. Основоположні принципи системи управління якістю.
33. Основні складові структури управління якістю закладів готельно 

ресторанного господарства.
34. Загальні вимоги до систем управління якістю.
35. Відповідальність вищого керівництва в системі управління якістю.
36. Ресурси в системі управління якістю.
37. Розробка та випуск продукції в системі управління якістю.
38. Загальні відомості про вимірювання, аналіз та поліпшення в системі 

управління якістю.
39. Контроль та управління невідповідністю продукцією та аналіз 

даних у системі управління якістю.
40. Поліпшення в системі управління якістю.
41. Системи управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO 

серії 9000.
42. Нормативні документи стандартів серії ISO 9000.
43. ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні 

положення та словник.
44. ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги».
45. ДСТУ ISO 9004-2001 «Системи управління якістю. Настанови 

щодо поліпшення діяльності».
46. Принципи управління якістю.
47. Сучасні системи управління якістю продукції та послуг на базі 

концепції TQM.
48. Поняття, мета й основні складові концепції Загального управління 

якістю TQM.
49. Етапи розвитку концепції TQM.
50. Принципи на яких базується TQM як ідейний зміст філософії.
51. Базові концепції та ідеологія загального управління якістю TQM.
52. Досвід впровадження та переваги, що забезпечуються організацією 

від застосування концепції TQM.
53. Сутність та значення державної системи стандартизації.
54. Органи і служби стандартизації.



55. Порядок розробки, затвердження та реєстрації стандартів. Категорії 
та види стандартів.

56. Правова основа проведення процесу сертифікації на підприємстві 
готельного та ресторанного господарства.

57. Порядок проведення сертифікації готельних та ресторанних послуг.
58. Розгляд спірних питань. Порядок розрахунків між органом із 

сертифікації і заявником.
59. Законодавча та нормативна база ліцензування підприємств України.
60. Органи і служби ліцензування підприємств в Україні. Правила та 

порядок проведення ліцензування підприємств. Умови дії ліцензії.

Рекомендована література 
Основна

1. ДСТУ 4527:2006. Послуги туристичні. Засоби розміщення. К.: 
Держспоживстандарт України, 2006. 28 с.

2. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. К.: 
Держспоживстандарт України, 2004. 14 с.

3 . ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів. К.: 
Держспоживстандарт України, 2004. 18 с.

4. Ткаченко Т.І. Управління якістю готельних та ресторанних послуг: 
опорний конспект лекцій. К. ЦПНМВ КНТЕУ, 2010. 107 с.

5. ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні 
положення: чин. від 04.01.1997 р. К.: Держстандарт України, 2001. 28 с.

6. ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація 
систем якості. Порядок проведення: чин. від 04.01.1997 р. К.: Держстандарт 
України, 2001. 34 с.

7. ДСТУ 1.1-2001. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни 
та визначення основних понять: чин. від 01.07.2001 р. К.: Держстандарт 
України, 2001. 26 с.

8. ДСТУ 180 9000-2001. Системи управління якістю. Основні 
положення і словник: чин. від 10.01.2001 р. К.: Держстандарт України, 2001. 
27 с.

9. ДСТУ 180 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги: чин. від 
10.01.2001 р. К.: Держстандарт України, 2001. 23 с.

10. ДСТУ 180 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо 
поліпшення діяльності. Вимоги: чин. від 10.01.2001 р. К.: Держстандарт 
України, 2001. 44 с.



П.Байдакова І. М., Байдакова Л. І., Губа Л. М., Плахотін В. Я., 
Шегінський О. В. Теоретичні основи товарознавства : підручник. Луцьк: РВВ 
ЛНТУ, 2016. 284 с.

12. Войнаш Л.Г. Товарознавство непродовольчих товарів: підручник. / 
Л.Г. Войнаш. К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2004. 436 с.

13. Мережко Н. В., Мокроусова О. Р., Коптюх Л. А та ін. 
Товарознавство: Т.1 Непродовольчі товари підручник. Київ: Київ. нац. торг.- 
економ ун-т, 2019. 760 с.

14. Інноваційні технології в готельному господарстві: основи теорії: 
навчальний посібник Т.В. Капліна, В.М. Столярчук, Л.П. Малюк, А.С. 
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2.3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО- 
РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ

1. Інновація: поняття, функції, роль в сучасному світі.
2. Інноватика -  наука про інновації.
3. Життєвий цикл інновацій.
4. Соціокультурний ефект інновацій.
5.Інноваційні помилки в роботі закладів індустрії гостинності.
б.Інноваційні конфлікти і можливості їх розв’язання.
7. Вплив політичної, економічної і соціальних сфер на інноваційні 

процеси в індустрії гостинності..
8.Інновації в сфері державного регулювання і саморегулювання ринку 

готельних та ресторанних послуг.
9. Система державного регулювання інноваційних процесів в Україні.
10. Організація науково-технічних досліджень індустрії гостинності.
11 .Інноваційний потенціал особистості.
12.Інноваційна культура суспільства.
13.Інноваційна культура України.
14.3акордонні моделі інноваційної діяльності.
15. Роль держави в різних моделях інноваційних процесів.
16. Глобалізація як фактор інноватизації продукту/послуги.
17. Транснаціоналізація як сучасна тенденція на світовому готельному 

та ресторанному ринках.
18. Класифікація стратегій розвитку міжнародних готельних мереж.
19.Основні направлення конкуренції міжнародних готельних мереж.
20.1нноваційна модель організаційної структури готельної корпорації.
21 .Готельна корпорація як мережева структура.



22. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної 
діяльності.

23. Нові форми управління в готельному/ресторанному господарстві.
24. Національна інноваційна система.
25. Роль Всесвітньої туристичної організації в стимулюванні 

виникнення і розповсюдженні інновацій в готельному та ресторанному 
бізнесі.

26. Державна підтримка і стимулювання інноваційних процесів.
27. Регулювання інноваційної діяльності у розвинених країнах світу.
28. Брендинг як інструмент просування готельного та ресторанного 

продукту.
29. Нові формати закладів ресторанного господарства та їх розвиток на 

вітчизняному ринку.
30. Інноваційні форми обслуговування у закладах ресторанного 

господарства.
31. Роль екологічних концепцій у розвитку готельно-ресторанних 

комплексів.
32. Інновації в технології приготування страв.
33. Інтерактивний бар.
34. Ресторани майбутнього.
35. Новітні технології обслуговування гостей у засобах розміщення.
36. Інноваційні технології в індустрії гостинності розвинених країнах

світу.
37. Сутність і передумови розвитку інноваційної діяльності на 

підприємствах готельної індустрії
38. Економічна глобалізація готельного бізнесу на інтелектуальній

основі
39. Прогнозування нововведень на рівні готельних підприємств
40. Сутність і принципи планування інновацій
41. Організаційні інновації в індустрії гостинності

і
42. Соціальні інновації в індустрії гостинності
43. Інфраструктурні інновації в індустрії гостинності
44. Технологічні інновації в індустрії гостинності
45. Економічні інновації в індустрії гостинності
46. Проектування інноваційних продуктів (послуг)
47. Розробка концепції інноваційного проекту готельного підприємства
48. Методологічні основи оцінювання ефективності інновацій
49. Комплексна оцінка інноваційної діяльності

готельного підприємства



50. Особливості формату та групування закладів ресторанного 
господарства за їх видами.

51. Особливості стандартів сервісу, що пропонують заклади 
ресторанного господарства певних форматів.

52. Сучасні напрями використання просторових ресурсів виробничих 
приміщень та торговельних приміщень.

53. Інноваційні підходи до створення меню.
54. Мода в назвах страв. Представлення страв і концепція закладу: 

вітчизняний та закордонний досвід.
55. Дизайн меню і стилі. Особливості створення меню для закладів 

ресторанного господарства сучасних форматів
56. Основні умови для впровадження нової послуги в закладах 

ресторанного господарства.
57. Класифікація додаткових послуг у закладах ресторанного 

господарства.
58. Особливості надання широкої номенклатури послуг для певних 

контингентів закладів ресторанного господарства.
59. Нетрадиційні та оригінальні послуги і сценарії їх пропонування 

споживачам (вітчизняний та закордонний досвід).
60. Споживчі ризики на ринку послуг та методи їх зменшення
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