
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Пояснювальна записка 

Тести з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» складено 

відповідно до програми, затвердженої НМЦ «Укоопосвіта» 10.02.2015 р. 

Тестові завдання розроблено з метою здійснення підсумкового та 

самоконтролю знань студентів з дисципліни. Тести відкритої форми, що 

передбачає чотири відповіді з однією правильною. Правильна відповідь 

оцінюється в один бал.  

Критерії оцінювання тестових завдань 

Кількість набраних балів Оцінка 

90-100 відмінно 

74-89 добре 

73-60 задовільно 

59 - 0 незадовільно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Як називають основну мету підприємства, тобто чітко окреслену причину 

його існування?: 

а) місія підприємства; 

б) стратегія підприємства; 

в) цільова програма; 

г) тактичне завдання.  

2. Яке з наведених визначень найбільш повно розкриває зміст поняття 

«виробничі засоби»?: 

а) це сукупність засобів і предметів праці; 

б) це сукупність засобів праці; 

в) це сукупність предметів праці; 

г) це сукупність засобів і предметів праці, які безпосередньо використовують у 

виробничому процесі. 

3. Які показники характеризують рух основних засобів?: 

а) коефіцієнти оновлення та вибуття; 

б) фондовіддача і фондоємність; 

в) фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність; 

г) коефіцієнти зносу та придатності.  

4. Які показники характеризують ефективність використання основних 

засобів?: 

а) коефіцієнт оновлення та вибуття; 

б) фондовіддача і фондомісткість; 

в) фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність і рентабельність; 

г) коефіцієнти зносу та придатності.  

5. Як називається максимально можлива кількість споживачів, яку може 

обслужити підприємство за одиницю часу?: 

а) виробнича програма; 

б) виробнича потужність; 

в) пропускна спроможність залу; 

г) продуктивність праці персоналу підприємства. 

6. Як поділяють продукцію за стадіями технологічного процесу? 



а) на засоби праці та предмети праці; 

б) на групи А і Б; 

в) на продовольчі та непродовольчі товари; 

г) на незавершене виробництво, напівфабрикати, готові вироби.  

7. Як розраховують обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках?: 

а) Матеріальні ресурси * Норма витрат ресурсу на одиницю продукції; 

б) 
Матеріальні	ресурси

Норма	витрат	ресурсу	на	одиницю	продукції ; 

в) Матеріальні	ресурси∗���%
Норма	витрат	ресурсу	на	одиницю	продукції

; 

г) Матеріальні ресурси + Норма витрат ресурсу на одиницю продукції. 

8. Яке визначення поняття «загальний товарооборот закладів ресторанного 

господарства»? 

а) це продаж купованих товарів населенню, торговельним організаціям; 

б) це продаж продукції власного виробництва населенню, торговельним 

організаціям, підприємствам; 

в) це продаж купованих товарів і продукції власного виробництва населенню, 

торговельним організаціям і підприємствам; 

г) це продаж купованих товарів і продукції власного виробництва населенню. 

9. Яке визначення поняття «оборот купованих товарів закладів ресторанного 

господарства»? 

а) це продаж товарів, придбаних на стороні та проданих населенню без будь-

якої обробки; 

б) це продаж купованих товарів і продукції власного виробництва; 

в) це продаж продукції власного виробництва населенню, підприємствам 

торгівлі та іншим закладам ресторанного господарства; 

г) це продаж купованих товарів і продукції власного виробництва населенню. 

10. Готові вироби та напівфабрикати, виготовлені на кухні або в підсобних 

виробничих цехах підприємства ресторанного господарства шляхом теплової 

або холодної обробки сировини та продуктів – це: 

а) продукція власного виробництва закладу ресторанного господарства; 

б) продукція промислового виробництва; 



в) обідня продукція; 

г) холодні закуски. 

11. Як розрахувати загальний оборот із випуску власної продукції щодо закладу 

ресторанного господарства: 

а) оборот з обідньої продукції + оборот з іншої власної продукції + оборот з 

купованих товарів + відпуск продукції іншим підприємствам; 

б) оборот з обідньої продукції + оборот з іншої власної продукції + оборот з 

купованих товарів; 

в) оборот  з обідньої продукції + оборот з іншої власної продукції; 

г) Середньоденна кількість споживачів * кількість робочих днів * середня 

кількість страв одного споживача * середня ціна однієї страви.  

12.Які показники характеризують оборотність оборотних засобів?: 

а) коефіцієнт оборотності; 

б) період (тривалість) обороту; 

в) питома вага оборотних засобів у всьому майні підприємства; 

г) правильні відповіді 1 і 2. 

13. Що включає продуктовий баланс ресторанного господарства?: 

а) потребу в сировині, товарах та розрахунок обсягу надходження потрібних 

продуктів на підприємство для забезпечення його нормальної виробничо-

торговельної діяльності; 

б) потребу в грошових коштах для придбання сировини, товарів для 

забезпечення діяльності підприємства; 

в) потребу в основних засобах для забезпечення діяльності підприємства; 

г) усі відповіді правильні.  

14. Надходження товарів розраховується за формулою: 

а) Н=Р+Зк+Зп; 

б) Н=Р+Зк-Зп; 

в) Н=Зк-Зп+Р; 

г) Н=Р+Зк. 

15. Яка сутність поняття «трудові ресурси»? 



а) це сукупність постійних і тимчасових працівників які здобули необхідну 

професійну підготовку; 

б) це частина працездатного населення яка за віковими фізичними та освітніми 

даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності;  

в це промислово –виробничий персонал; 

г) це явкова чисельність працівників. 

16. Який зміст поняття «ефективність праці»? 

а) це виробництво продукції на одного працівника; 

б) це виробництво продукції на одного працівника за одиницю часу; 

в) це отримання найкращих результатів за найменших затрат живої праці; 

г) це кількість виготовленої продукції на одного працівника за одиницю часу. 

17. Як визначається продуктивність праці у вартісному вираженні? 

а) Кількість	виготовленої	продукції
Середньооблікова	чисельність	працівників

; 

б) Обсяг	виготовленої	продукції
Середньооблікова	чисельність	працівників

; 

в) Середньооблікова чисельність працівників *Обсяг виготовленої продукції; 

г) Середньооблікова чисельність працівників * Кількість виготовленої 

продукції. 

18. Які чинники впливають на підвищення продуктивності праці?: 

а) зменшення чисельності працівників та обсягів виробництва; 

б) збільшення чисельності працівників та обсягів виробництва; 

в) зменшення чисельності працівників і збільшення обсягів виробництва; 

г) збільшення чисельності працівників в апарату управління.  

19. Яке визначення поняття «номінальна заробітна плата»? 

а) це грошова сума, яку одержує працівників за виконану роботу; 

б) це законодавчо зафіксовані тарифні розцінки і тарифні ставки; 

в) це мінімальний розмір заробітної плати, що має місце на підприємстві в 

певний період; 

г) це грошовий еквівалент матеріальних благ, які можке бути придбано за 

заробітну плату.  

20. Що належить до фонду основної заробітної плати?: 



а) надбавки та доплати; 

б) премії; 

в) заробітна плата за окладами та відрядними розцінками; 

г) оплата тимчасової непрацездатності.  

21. Які форми оплати праці діють в Україні?: 

а) погодинна й акордна; 

б) відрядно-преміальна, погодинно-преміальна, за контрактом; 

в) погодинна й відрядна; 

г) контрактна. 

22. Як розрахувати заробітну плату працівника за прямої відрядної системи 

оплати праці? 

а)  множенням кількості одиниць виготовленої продукції на розцінку; 

б) множенням кількості відпрацьованих годин на годинну тарифну ставку або 

оклад за фактично відпрацьований час; 

в) множенням кількості одиниць виготовленої продукції на розцінку і 

додаванням премії; 

г) множенням кількості відпрацьованих годин на годинну тарифну ставку або 

оклад за фактично відпрацьований час і додаванням премії. 

23. Як розраховують заробітну плату працівника за простої погодинної системи 

оплати праці? 

а) кількість відпрацьованих годин множать на годинну тарифну ставку; 

б) кількість одиниць виготовленої продукції; 

в) кількість одиниць виготовленої продукції множать на розцінку і додають 

премію; 

г) кількість відпрацьованих годин множать на годинну тарифну ставку або 

оклад за фактично відпрацьований час і додають премію.  

24. Яка сутність поняття «виробнича собівартість продукції»?: 

а) це витрати праці на виробництво та реалізацію продукції; 

б) це витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції; 

в) це витрати підприємства на виробництво у грошовій формі; 

г) це витрати підприємства на збут продукції у грошовій формі. 



25. Яке визначення поняття «змінні витрати»? 

а) витрати, що безпосередньо пов’язані з виготовленням даного виду продукції 

та можуть бути прямо віднесені на її одиницю; 

б) витрати, що пов’язані з виготовленням різних виробів і не можуть бути 

прямо віднесені на той чи інший вид продукції; 

в) витрати, сума яких залежить від обсягу виробництва; 

г) витрати, сума яких не залежить від кількості виробленої продукції в певних 

межах. 

26. Що розуміють під калькулюванням?: 

а) обчислення собівартості валової продукції; 

б) обчислення собівартості товарної продукції; 

в) обчислення собівартості окремих товарів; 

г) обчислення собівартості реалізованої продукції. 

27. Як збільшення собівартості продукції впливає на прибуток підприємства?: 

а) прибуток збільшується; 

б) прибуток зменшується; 

в) обсяг випуску продукції зменшується; 

г) зростають витрати на випуск одиниці продукції. 

28. Один з основних чинників, що впливає на розмір витрат підприємств 

ресторанного господарства: 

а) обсяг товарообороту; 

б) транспортні тарифи; 

в) відсоткові ставки за кредит; 

г) податкова політика держави. 

29. Які витрати характерні для підприємств ресторанного господарства?:  

а) витрати на паливо, енергію для виробничих цілей; 

б) зношення посуду, столової білизни, малоцінного інвентарю, обідніх 

приборів; 

в) втрати товарів у межах норм природних втрат під час перевезення товарів, їх 

зберігання та реалізації; 

г) усі відповіді правильні.  



30.Яке визначення поняття «ціна»? 

а) це грошове вираження вартості товару з урахуванням попиту і пропозиції; 

б) це грошове вираження витрат підприємства на виробництво і збут продукції; 

в) це грошове вираження суми витрат виробництва на непрямих податків; 

г) усі відповіді правильні. 

31. Які складові роздрібної ціни товару? : 

а) вартість сировини, націнка підприємства; 

б) оптово-відпускна ціна без ПДВ, торговельна надбавка з ПДВ; 

в) вартість сировини, прибуток підприємства; 

г) оптова ціна, прибуток підприємства. 

32. У чому полягає суть методу беззбитковості під час розрахунку вихідної 

ціни?: 

а) ціна встановлюється на рівні забезпечення цільового прибутку? 

б) ціна встановлюється на рівні нижчому за витрати виробництва; 

в) ціна встановлюється на рівні прямих витрат і наміченого прибутку; 

г) ціна встановлюється на рівні покриття витрат. 

33. Із розрахунку вартості сировини на яку кількість страв визначають 

продажну ціну на обідню продукцію?: 

а) на 100 страв; 

б) на 100 страв або на 10 кг гарніру чи соусу; 

в) на одну страву та один літр соусу; 

г) правильної відповіді не має. 

34. Під час калькуляції ціни на власну продукцію використовують такі ціни на 

продукти та сировину: 

а) роздрібні; 

б) середньозважені; 

в) відпускні; 

г) роздрібні та середньозважені. 

35. На що розраховують ціну в калькуляційній картці: 

а) на куповані товари; 

б) на продукти, придбані на сільськогосподарських ринках; 



в) на продукцію власного виробництва; 

г) усі відповіді правильні.  

36. Які особливості ціноутворення в закладах ресторанного господарства?: 

а) залежність рівня цін продажу від типу і класу підприємства; 

б) здійснення калькуляції вартості продукції (цін продажу) безпосередньо на 

самих підприємствах; 

в) калькулювання цін на продукцію щодня або через короткі проміжки часу 

залежно від змінення цін на сировину і товари, що надходять; 

г) усі відповіді правильні. 

37. Як визначають чистий прибуток?: 

а) як загальну суму прибутку від усіх видів діяльності мінус податок на 

прибуток; 

б) як суму прибутку від операційної діяльності мінус платежі до бюджету; 

в) як суму прибутку від звичайної діяльності мінус податок на прибуток; 

г) як суму прибутку від надзвичайної діяльності. 

38. Які основні шляхи збільшення доходів у закладах ресторанного 

господарства?: 

а) підвищення продуктивності праці; 

б)зниження собівартості продукції за збереження її якості; 

в) упровадження нових технологій; 

г) усі відповіді правильні.  

39. Що означає поняття «рентабельність підприємства»?: 

а) прибуток підприємства; 

б)відношення прибутку до середньої вартості виробничих засобів; 

в) відносний показник ефективності діяльності підприємства; 

г) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства. 

40. Що означає результат діяльності, коли сума доходів дорівнює сумі витрат?: 

а) беззбитковість; 

б) збиток; 

в) прибуток; 

г) правильної відповіді немає. 



41. Що означає результат діяльності, коли сума доходів більша за суму витрат?: 

а) беззбитковість; 

б) збиток; 

в) прибуток; 

г) правильної відповіді немає. 

42. Яким буде результат діяльності, якщо сума доходів менша за суму витрат? 

а) беззбитковість; 

б) збиток; 

в) прибуток; 

г) правильної відповіді немає. 

43. Укажіть внутрішні фактори, що впливають на рівень доходів підприємств 

ресторанного господарства. 

а) обсяг реалізованої продукції та послуг (у натуральному вираженні); 

б) ціни на продукцію та послуги; 

в) ефективність використання матеріально-технічної бази; 

г) усі відповіді правильні. 

44. Як називається обсяг реалізації продукції, при якому прибуток дорівнює 

нулю?: 

а) рентабельність; 

б) точка беззбитковості; 

в) точка прибутковості; 

г) правильної відповіді немає. 

45. Як називається система грошових відносин, які відображають формування, 

розподіл та використання грошових фондів і доходів суб’єктів господарювання 

в процесі відтворення? 

а) фінанси підприємств; 

б) страхові фонди; 

в) державні фінанси; 

г) усі відповіді правильні. 

46. У процесі господарської діяльності фінансові відносини виникають між 

підприємством з одного боку та з іншого боку: 



а) з державою з приводу податкових та інших платежів у бюджет і цільові 

фонди; 

б) з банками, страховими компаніями; 

в) з іншими суб’єктами господарювання (постачальниками, транспортними 

організаціями, рекламними фірмами); 

г) усі відповіді правильні. 

47. Податок- це … . 

а) плата, яку державні органи стягують з юридичних і фізичних осіб за право 

участі, користування будь-чим або за право здійснення тієї чи іншої діяльності; 

б) платіж у грошовій формі; 

в) обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, який справляють 

з юридичних і фізичних осіб; 

г) плата, яку стягують з юридичних і фізичних осіб за здійснення в їх інтересах 

державними органами певних дій. 

48. Яку основну функцію виконують податки? 

а) контрольну; 

б) фіскальну; 

в) розподільну; 

г) регульовану. 

49. Технічний потенціал підприємства ресторанного господарства відрізняється 

від його технічних ресурсів урахуванням: 

а) предметів праці; 

б) просторових ресурсів; 

в) здатностей персоналу обслуговувати технічні ресурси; 

г) можливостей використання технічних ресурсів у господарській діяльності. 

50. Індивідуалізація виробництва та обслуговування у ресторанному 

господарстві зумовлює таку особливість його технічного потенціалу, як: 

а) висока питома вага орендованих просторових ресурсів; 

б) підвищені вимоги до надійності та високої технологічності машин і 

устаткування; 

в) низька технічна оснащеність  підприємств; 



г) нерівномірна завантаженість протягом робочого дня. 

51. Зростання технічного рівня підприємства ресторанного господарства 

характеризує: 

а) збільшення питомої ваги пасивної частини технічних ресурсів у їх загальній 

величині; 

б) збільшення питомої ваги активної частини технічних ресурсів у їх загальній 

величині; 

в) збільшення питомої ваги орендованої частини технічних ресурсів у їх 

загальній величині; 

г) зменшення питомої ваги орендованої тини технічних ресурсів у їх загальній 

величині. 

52. Первісна та відновлювальна вартість основних засобів відрізняються:  

а) на величину зносу; 

б) цінами, за якими враховуються основні засоби; 

в) термінами введення основних засобів в експлуатацію; 

г) цінами, за якими відбувається ліквідація основних засобів. 

53. Первісна вартість обладнання складається із: 

а) вартості його закупівлі; 

б) вартості його закупівлі, доставки та монтажу; 

в) вартості його закупівлі за винятком величини зносу; 

г) вартості його закупівлі, доставки, монтажу та витрат на обслуговування. 

54. Погіршення транспортної інфраструктури в зоні розміщення підприємства 

ресторанного господарства та міграція населення в інші райони зумовлюють 

скорочення вартості технічного потенціалу підприємства через: 

а) фізичний знос його технічних ресурсів; 

б) моральний знос його просторових ресурсів; 

в) функціональне старіння будівель і споруд; 

г) природне руйнування технічних ресурсів. 

 

55. Збільшення обсягу виробництва та реалізації кулінарної продукції за інших 

рівних умов призводить до: 



а) підвищення фондоозброєності праці; 

б) підвищення фондовіддачі; 

б) підвищення фондоємності; 

г)підвищення рентабельності основних засобів. 

56. Підвищення ефективності використання технічного потенціалу у 

підприємствах ресторанного господарства значною мірою обмежується за 

рахунок: 

а) повного завантаження обладнання; 

б) низької питомої ваги активної частини основних засобів; 

в) нерівномірного розподілу попиту споживачів у часі; 

г) темпів зростання продуктивності праці. 

57. Визначте, яка з перелічених пропозицій не сприятиме зростанню 

ефективності використання технічного потенціалу підприємства ресторанного 

господарства: 

а) оптимізація співвідношення виробничої та торгової площ; 

б) раціоналізація розташування підприємства ресторанного господарства; 

в) оптимізація графіків роботи підприємства; 

г) максимальне нагромадження основних засобів для захисту майна від 

інфляції.  

58. Сировинні й товарні ресурси підприємств ресторанного господарства – це: 

а) найважливіший фактор виробництва у сфері ресторанного господарства; 

б) основний предмет праці господарюючих суб’єктів галузі; 

в) обсяг сировини і продовольчих товарів,  що переробляється і реалізується 

підприємствами ресторанного господарства в процесі виконання своїх функцій; 

г) всі перелічені відповіді є правильними. 

59. До складу продуктового балансу підприємства ресторанного господарства 

не включають: 

а) надходження сировини й товарів (обсяг закупівлі); 

б) зміну обсягів запасів сировини й товарів протягом періоду; 

в) витрати на зберігання запасів сировини й товарів; 

г)інше вибуття сировини й товарів. 



60. Обсяг планового надходження сировини й товарів у підприємство 

ресторанного господарства знаходиться в протилежній залежності від: 

а) розміру сировинних і товарних запасів на початок планового періоду; 

б) розміру сировинних і товарних запасів на кінець планового періоду; 

в) обсягу товарообороту в плановому періоді; 

г) розміру іншого вибуття сировини й товарів у плановому періоді. 

61. Причиною формування сировинних й товарних запасів у ресторанному 

господарстві є: 

а) сезонність виробництва і споживання окремих видів сировини й товарів; 

б) нерівномірність розміщення виробництва й районів споживання сировини й 

товарів; 

в) необхідність утворення страхових резервів для згладжування можливих 

непередбачених коливань у попиті та пропозиції продукції й товарів; 

г) всі відповіді є правильними. 

62.  Сировинні й товарні запаси в підприємствах ресторанного господарства 

необхідні для: 

а) забезпечення безперервності процесів виробництва й реалізації кулінарної 

продукції, виробів, товарів; 

б)забезпечення стабільності асортименту кулінарної продукції, товарів; 

в)підвищення рівня задоволення попиту споживачів; 

г) усі відповіді є правильними. 

63. Якщо обсяг реалізації  товарів за період менший, ніж розмір їх 

надходження, та товарні запаси на кінець періоду: 

а) зменшуються; 

б) збільшуються; 

в) не змінюються; 

г) між цими показниками немає зв’язку. 

64. Наявність у підприємствах ресторанного господарства запасів сировини й 

товарів у розмірах, що перевищують норматив, призводить до: 

а) «заморожування» оборотних коштів; 

б) зростання витрат; 



в) зниження ефективності використання матеріальних ресурсів; 

г) усіх перелічених вище наслідків. 

65. Яке з наведених нижче положень не є вірним: «прискорення 

товарооборотності запасів товарно-матеріальних цінностей у підприємствах 

ресторанного господарства призводить до …» : 

а) вивільнення обігових коштів, що вкладені у запаси сировини й товарів; 

б) скорочення витрат на зберігання запасів сировини й товарів; 

в) зменшення сировинних і товарних втрат та підвищення прибутку; 

г) збільшення потреби у сировині і товарах. 

66. Підвищення швидкості обертання сировинних й товарних запасів за 

незмінного їх розміру, за інших рівних умов спричинить до: 

а) збільшення терміну їх обороту в днях; 

б) зменшення обсягу товарообороту; 

в) збільшення обсягу товарообороту; 

г) зменшення кількості їх оборотів за певний період часу. 

67. Якщо товарооборот зросте, а сировинні й товарні запаси зменшаться, то 

товарооборотність:  

а) уповільниться; 

б) не зміниться; 

в) прискориться; 

г) не можливо визначити, оскільки взаємозв’язок відсутній. 

68. На розмір запасів сировини та товарів в підприємствах ресторанного 

господарства не впливає: 

а) інтенсивність попиту споживачів; 

б) питома вага оптових продажів у товарообороті підприємства; 

в) місце розташування підприємства; 

г) розмір складських приміщень. 

69. Запаси сировини й товарів, що пов’язані з ймовірними відхиленнями в 

періодичності та величині партій постачань, змінами інтенсивності 

споживання, затримками постачань у дорозі, збоями у виробничо-

технологічних процесах та ін. Це: 



а) запаси поточного зберігання; 

б) страхові (гарантійні) запаси; 

в) запаси дострокового завозу; 

г) запаси сезонного зберігання. 

70. До складу потоварного нормативу запасів сировини та товарів не 

включаються: 

а) страхові запаси; 

б) робочий запас; 

в) сезонні запаси; 

г) запаси поточного поповнення. 

71. Яку основну функцію виконують податки?: 

а) контрольну; 

б) фіскальну; 

в) розподільну; 

г) регулювальну. 

72. Що таке фондовіддача?: 

а) це відношення середньої вартості основних засобів до обсягу випуску 

продукції; 

б) це відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості 

основних виробничих засобів; 

в) це відношення прибутку до середньорічної вартості  основних засобів; 

г) правильної відповіді не має. 

73. Що таке фондомісткість?: 

а) це відношення середньої вартості основних засобів до обсягу випуску 

продукції; 

б) це відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості 

основних виробничих засобів; 

в) це відношення прибутку до середньорічної вартості  основних засобів; 

г) правильної відповіді не має. 

 74. Яка сутність поняття «моральний знос основних засобів»? 

а) це процес відшкодування зносу основних засобів; 



б) це втрата первісних техніко-експлуатаційних, тобто споживчих якостей через 

створення нових, більш ефективних; 

в) це процес знецінення діючих засобів праці до настання їх повного фізичного 

спрацювання; 

г) це поступове зменшення реальної вартості основних засобів.  

75. Яка сутність поняття «фізичний знос основних засобів»? 

а) це процес відшкодування зносу основних засобів; 

б) це втрата первісних техніко-експлуатаційних, тобто споживчих якостей через 

створення нових, більш ефективних; 

в) це процес знецінення діючих засобів праці до настання їх повного фізичного 

спрацювання; 

г) це поступове зменшення реальної вартості основних засобів.  

76. Яка сутність поняття «мотивація праці»? 

а) це розвиток почуття належності до підприємства, відповідальність за 

результати його діяльності; 

б) це процес стимулювання окремої людини або групи людей до діяльності, 

спрямованої на досягнення індивідуальних і загальних цілей підприємства; 

в) це поведінка людини, спрямована на підвищення результативності 

діяльності; 

г) це матеріальне заохочення до праці.  

77. Вкажіть, який з перерахованих показників використовують при визначенні 

середньої продажної ціни однієї страви підприємства ресторанного 

господарства: 

а) товарооборот з продукції власного виробництва; 

б) сума товарообороту з продукції власного виробництва і покупних товарів; 

в) сума реалізації напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів; 

г) оборот з обідньої продукції. 

78. До факторів, що регулюються підприємством ресторанного господарства і 

визначають обсяг його товарообороту, належать: 

а) ступінь конкуренції на ринку кулінарної продукції; 

б) рівень попиту споживачів на продукцію, товари, послуги; 



в) рівень і структура споживання; 

г) пропускна спроможність обіднього залу. 

79. До факторів, що не регулюються підприємством ресторанного господарства, 

але визначають обсяг його товарообороту, належать: 

а) ступінь конкуренції на ринку кулінарної продукції; 

б) спеціалізація закладу ресторанного господарства; 

в) форми обслуговування споживачів; 

г) рівень витрат виробництва й обігу. 

80. Чинниками зниження обсягу товарообороту підприємств ресторанного 

господарства є: 

а) зменшення витрат часу відвідувачів на очікування обслуговування; 

б) зростання пропускної спроможності обіднього залу; 

в) зниження інтенсивності потоку споживачів; 

г) підвищення рівня культури обслуговування. 

81. Метод планування, що характеризується орієнтацією на фактично досягнуті 

в минулому результати, а екстраполяцією яких визначається план відповідного 

показника. Це: 

а) нормативний або метод техніко-економічних розрахунків; 

б) балансовий метод; 

в) економіко-математичний метод планування; 

г) аналітичний або дослідно-статистичний. 

82. Метод планування, заснований на використанні норм і нормативів витрат 

живої та уречевленої праці для визначення змінних величин. Це: 

а) нормативний або метод техніко-економічних розрахунків; 

б) балансовий метод; 

в) економіко-математичний метод планування; 

г) аналітичний або дослідно-статистичний. 

83.Обсяг продажів підприємством ресторанного господарства продукції, 

товарів і надання платних послуг населенню за певний період часу, що 

виражений у грошовій формі, являє собою: 

а) виробничу програму; 



б) товарооборот; 

в) прибуток; 

г) асортимент. 

84. Роздрібний товарооборот – це: 

а) обсяг продажів продукції, товарів і надання платних послуг населенню для 

задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи; 

б) обсяг продажів продукції, товарів іншим підприємствам для подальшої 

реалізації населенню або для виробничого споживання; 

в) продаж населенню та іншим споживачам кулінарних виробів, 

напівфабрикатів, покупних товарів, а також оптова реалізація продукції, що 

призначена для доробки й наступного продажу населенню; 

г) жодної правильної відповіді. 

85. Оптовий товарооборот – це: 

а) обсяг продажів продукції, товарів і надання платних послуг населенню для 

задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи; 

б) обсяг продажів продукції, товарів іншим підприємствам для подальшої 

реалізації населенню або для виробничого споживання; 

в) продаж населенню та іншим споживачам кулінарних виробів, 

напівфабрикатів, покупних товарів, а також оптова реалізація продукції, що 

призначена для доробки й наступного продажу населенню; 

г) жодної правильної відповіді. 

86. Якісним показником, що характеризує виробничо-торговельну діяльність 

підприємства ресторанного господарства, є: 

а) товарооборот з продукції власного виробництва; 

б) товарооборот з покупних товарів; 

в) загальний (сукупний) обсяг товарообороту; 

г) питома вага товарообороту з продукції власного виробництва у загальному 

обсязі товарообороту.  

87. Виробнича програма закладу ресторанного господарства являє собою: 

а) план реалізації виробів у грошовому виразі; 

б) план випуску страв і виробів у натуральному виразі; 



в) план впровадження нових технологій приготування страв; 

г) план реалізації покупних товарів. 

88. До продукції власного виробництва в підприємствах ресторанного 

господарства не слід зараховувати: 

а) солодкі страви; 

б) тістечка, що виготовлені кондитерським цехом; 

в) гарячу каву, що реалізується в буфеті закладу через автомат; 

г) морозиво власного виробництва. 

89. Інвестиції – це: 

а) кошти підприємства; 

б) кошти підприємства, потрібні для забезпечення виробництва та одержання 

прибутку; 

в) довгострокові вкладення коштів у підприємницьку діяльність із метою 

одержання прибутку; 

г) витрати підприємства. 

90. Які з наведених показників обсягу продукції визначаються у гривнях? 

а) штуки, кілограми, тонни, метри, літри; 

б) умовні банки консервів, погонні метри тканини; 

в) валова, товарна, реалізована, чиста продукція; 

г) усі відповіді правильні.  

91. Які з наведених показників обсягу продукції є умовно-натуральними? 

а) штуки, кілограми, тонни, метри, літри; 

б) умовні банки консервів, погонні метри тканини; 

в) валова, товарна, реалізована, чиста продукція; 

г) усі відповіді правильні.  

92. Які товари не можна віднести до купованих товарів закладу ресторанного 

господарства?: 

а) морозиво промислового виробництва; 

б) обідню продукцію; 

в) фрукти та ягоди; 

г) яйця сирі. 



93. Яким чином оборотні засоби переносять свою вартість на вартість 

виготовленої продукції?: 

а) частинами в міру спрацювання; 

б) повністю протягом виробничого циклу; 

в) не переносять узагалі; 

г) правильної відповіді не має. 

94. У чому полягає суть тактичного планування: 

а) у розробці комплексної програми дій, цілей підприємства та основних шляхів 

їх досягнення; 

б) у розробці конкретних, вузько спрямованих цілей підприємства і заходів, 

потрібних для їх здійснення; 

в) у детальній розробці планів підприємства та його підрозділів для 

повсякденного керування виробничою діяльністю підприємства; 

г) у розробці та обґрунтуванні планових завдань на будь-якому рівні. 

95. Який з планів підприємства складають в окремих випадках: 

а) стратегічний; 

б) оперативний; 

в) бізнес-план; 

г) фінансовий план. 

96. На який період складають поточні плани?: 

а) на один рік; 

б) на 3-5 років; 

в) на 5-10 років; 

г) на 10-15 років. 

97. За якою вартістю придбані основні засоби зараховують на баланс 

підприємства?: 

а) за залишковою вартістю; 

б) за ринковою вартістю; 

в) за первісною вартістю; 

г) за відновленою вартістю. 

98. Яка сутність поняття «амортизація основних засобів»?: 



а) це процес перенесення вартості основних засобів на собівартість продукції, 

що виготовляється; 

б) це відтворення основних засобів; 

в) це зношення основних засобів; 

г) це витрати на утримання основних засобів.  

99. Що є складовими виробничих засобів підприємства? 

а) основні засоби; 

б) оборотні засоби; 

в) предмети праці; 

г) основні та оборотні засоби. 

100. Який строк використання основних виробничих засобів на підприємстві у 

кожному виробничому циклі?: 

а) понад 1 рік; 

б) до 1 року; 

в) використання безстрокове; 

г) правильної відповіді не має. 

 

 

 

 

 

 

 


