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ТЕМА 1 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  
 

1.1. Застосування принципу уніфікації в менеджменті пов'язано зі: 
а) зменшенням масштабу виробництва; 
б) збільшенням масштабу виробництва; 
в) необхідністю набуття менеджером нового досвіду управління; 
г) необхідністю підготовки статутних документів. 
1.2. Проектування роботи – це: 
а) зміст здійснюваної працівником або підприємством тієї чи іншої 

діяльності; 
б) процес створення формальної і неформальної специфікації 

виконання завдання працівником; 
в) діяльність підприємства; 
г) процес контролю та регулювання діяльності підприємства на ринку. 
1.3. Модель розширення масштабу роботи передбачає: 
а) виконання кількох операцій або завдань; 
б) скорочення циклу виконання роботи; 
в) ротацію та оновлення кадрів; 
г) обов'язкові зміни у керівництві підприємства. 
1.4. 3аклад ресторанного господарства можна умовно поділити на 

такі підсистеми: 
а) організаційно-обслуговуючу та виробничу; 
б) виробничу та складську; 
в) забезпечуючу, виробничу, організаційно-обслуговуючу та 

управлінську; 
г) маркетингову, забезпечуючу, обслуговуючу. 
1.5. Основними завданнями «адміністративного прошарку» будь-

якого закладу є: 
а) дослідження різних способів переробки сировинних ресурсів; 
б) планування, організація та забезпечення процесів виготовлення і 

реалізації продукції; 
в) організація взаємодії з постачальниками; 
г) формування ефективної системи стимулювання праці. 
1.6. 3а методами обґрунтування управлінські рішення поділяються 

на: 
а) формалізовані та евристичні; 
б) колективні та індивідуальні; 
в) прямі (директивні) та непрямі; 
г) зовнішні та внутрішні. 
1.7. Управлінські рішення за умовами їх прийняття класифікують 

на: 
а) довгострокові та корпоративні; 
б)  глобальні та локальні; 
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в)  оперативні та прямі; 
г)  структуровані; ймовірні; пошукові. 
1.8. Стратегічні рішення визначають: 
а)  деякі тактичні завдання організації; 
б) завдання організації щодо її взаємодії з постачальниками закладів 

ресторанного господарства; 
в)  завдання організації на найближчу перспективу; 
г)  генеральні завдання організації. 
1.9. Масштаб роботи являє собою: 
а)  чисельність працівників, які задіяні у процесі виробництва; 
б)  кількість завдань чи операцій, які повинен виконати працівник; 
в)  ступінь оволодіння процесом управління; 
г)  рівень складності роботи, яку мають виконувати працівники. 
1.10. Модель ротації роботи базується на: 
а)  ідеї переміщення робочого місця з одного підприємства на інше; 
б)  ідеї переміщення працівника з одного робочого місця на інше; 
в)  принципі виконання кількох операцій одним працівником; 
г)  принципі виконання однієї операції кількома працівниками. 
1.11. Модель збагачення роботи передбачає, що: 
а) поряд з виконавськими функціями працівник наділений певними 

правами управління виконанням роботи; 
б) працівник має виконувати свою роботу в повному обсязі; 
в) керівник управляє виконанням робіт усіх працівників підприємства; 
г) керівник управляє виконанням робіт окремих працівників 

підприємства. 
1.12. Що регламентує функція планування? 
а) вплив на колектив підприємства у формі спонукальних мотивів до 

ефективної праці; 
б) вплив на колектив підприємства як результат виявлення недоліків у 

його роботі; 
в) поведінку об'єкта у процесі реалізації поставлених перед ним цілей; 
г) поведінку працівників підприємства до, під час і після технічних 

перерв у роботі. 
1.13. Що таке оптимальне рішення? 
а) це вибране за будь-яким критерієм оптимізації найменш ефективне із 

альтернативних варіантів рішення; 
б) це вибране за будь-яким критерієм оптимізації найбільш ефективне 

із альтернативних варіантів рішення; 
в) це будь-яке рішення керівника, що відповідає досягненню цілі; 
г) це вибране за будь-яким критерієм прийнятне для підприємства 

рішення. 
1.14. Характеристиками роботи є: 
а) різноманітність, автономність, товариськість, завершеність, 

значущість та результативність; 
б) взаємодія, товариськість, результативність, ефективність; 
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в) альтернативність, зворотний зв'язок та самостійність; 
г) задоволеність результатами праці, взаємодія, гнучкість, 

ефективність. 
1.15. Різнобічність, автономність, значущість, завершеність, 

результативність – це характеристики: 
а)  роботи; 
б)  організації; 
в)  працівника; 
г) виробничої операції. 
1.16. Рівень доведення створюваного продукту/послуги до 

кінцевого результату в межах даної роботи – це: 
а)  результативність; 
б)  різнобічність; 
в)  автономність;  
г) закінченість. 
1.17. Поетапне послідовне вирішення управлінської задачі від її 

постановки до оцінки результатів виконання рішення – це: 
а) життєвий цикл продукції; 
б)  життєвий цикл підприємства; 
в)  управлінський цикл; 
г)  життєвий цикл послуги. 
1.18. Функціональна підсистема системи менеджменту включає в 

себе: 
а) шість функцій: маркетингу, планування, організації, мотивації, 

контролю та обліку, регулювання; 
б)  дві функції: планування та виконання; 
в) три функції: маркетингу, планування і виробництва; 
г) чотири функції: маркетингу, планування, управління і виробництва. 
1.19. 3а рівнем обслуговування заклади ресторанного господарства 

поділяють на: 
а)  категорії; 
б)  класи; 
в)  розряди; 
г)  зірки. 
1.20. 3а класами класифікуються такі заклади ресторанного 

господарства: 
а)  ресторани, кафе, бари; 
б)  всі типи закладів ресторанного господарства; 
в)  ресторани, бари, кафе, їдальні; 
г)  ресторани та бари. 
1.21. Комплекс послуг ресторанного господарства включає: 
а) послуги: харчування, виготовлення продукції, її реалізації, 

організації її споживання, організації дозвілля, інші послуги; 
б)  послуги організації обслуговування споживачів; 
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в)  продукцію закладів ресторанного господарства; 
г) умови безпеки для життя і здоров’я споживачів ресторанного 

продукту. 
1.22. Функціями, які виконує заклад ресторанного господарства з 

повним технологічним циклом, є: 
а)  виробництво та реалізація; 
б)  обслуговування; 
в) виробництво та реалізація і організація споживання 

(обслуговування); 
г)  виробництво, перерозподіл ресурсів. 
1.23. Ресторан – це: 
а) комплекс закладів ресторанного господарства швидкого 

обслуговування, що мають загальну торгову залу; 
б) заклад ресторанного господарства з різноманітним асортиментом 

продукції власного виробництва і закупних товарів, високим рівнем 
обслуговування і комфорту в поєднанні з організуванням відпочинку і 
дозвілля споживачів; 

в) різновид закладу ресторанного господарства, на базі якого працює 
клуб, що об'єднує споживачів за інтересами та особливостями смаків; 

г) заклад ресторанного господарства, в якому алкогольні, 
безалкогольні, змішані напої та страви до них і закупні товари продають 
через барну стійку. 

1.24. Майдан харчування ресторанного господарства – це: 
а) комплекс закладів ресторанного господарства швидкого 

обслуговування, що мають загальну торгову залу; 
б) заклад ресторанного господарства, в якому алкогольні, 

безалкогольні, змішані напої та страви до них і закупні товари продають 
через барну стійку; 

в) заклад ресторанного господарства для обслуговування певного 
контингенту споживачів із різноманітним асортиментом продукції власного 
виробництва і закупних товарів, в якому страви можуть надати у вигляді 
скомплектованих раціонів харчування; 

г) різновид кафе з широким асортиментом чаю, де можна продавати 
кондитерські, булочні та борошняні кулінарні вироби. 

1.25. Заклад ресторанного господарства з самообслуговуванням із 
різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і 
закупних товарів, в якому страви можуть надати у вигляді 
скомплектованих раціонів харчування – це: 

а)  кафе; 
б)  бар; 
в)  їдальня; 
г)  закусочна. 
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1.26. Клас закладу ресторанного господарства – це: 
а) сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної 

діяльності закладу ресторанного господарства; 
б) сукупність відмінних ознак закладу ресторанного господарства 

певного типу, яка характеризує рівень вимог до продукції власного 
виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організовування 
обслуговування та дозвілля споживачів; 

в) вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо 
надання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з 
організовуванням дозвілля; 

г) заклад ресторанного господарства, продукцію та послуги в якому 
може одержати будь-який споживач. 

1.27. Зворотний зв'язок у системі управління закладом 
ресторанного господарства – це: 

а) інформація про якість наданих послуг, ефективність використання 
ресурсів; 

б) споживач; 
в) облік затрачених ресурсів; 
г) обслуговуючий персонал. 
1.28. Науковими підходами до менеджменту є: 
а) системний, комплексний, інтеграційний, маркетинговий, процесний; 
б) функціональний, відтворювальний, динамічний, нормативний, 

кількісний; 
в) адміністративний, поведінковий, ситуаційний; 
г) всі попередні відповіді правильні. 
1.29. Ситуаційний підхід до менеджменту базується на: 
а) тому, що в управлінні організацією не існує тільки одного набору 

принципів чи правил, які можна використати в усіх ситуаціях; 
б) основі теорії дослідження операцій і математичних моделей; 
в) взаємодії різних частин організації; 
г) важливості вивчення кожної окремої частини в контексті цілого. 
1.30. Поточний менеджмент охоплює: 
а) процес створення і підтримання стратегічної відповідності між 

цілями фірми та її потенційними можливостями; 
б)  виробничі процеси з виготовлення виробів; 
в) постановка цілей для різних підсистем підприємства; 
г) виробничі процеси і доводить планове завдання до конкретних 

виконавців у кожний підрозділ. 
1.31. 3 точки зору системного підходу заклад ресторанного 

господарства – це торговельно-виробнича система, до складу якої 
входять підсистеми: 

а)  організаційно-обслуговуюча та виробнича; 
б)  забезпечуюча, обслуговуюча, виробнича; 
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в) маркетингова, забезпечуюча, обслуговуюча, виробнича, 
контролююча та корегуюча; 

г) забезпечуюча, виробнича, організаційно-обслуговуюча та 
управляюча. 

1.32. Які зовнішні фактори необхідно проаналізувати перед 
прийняттям управлінського рішення щодо розвитку підприємства? 

а)  цілі підприємства, стратегію його розвитку; 
б)  структуру виробництва і управління; 
в)  фінансові, трудові, матеріальні та інші ресурси; 
г)  споживачів, конкурентів, постачальників. 
1.33. До вимог, без виконання яких неможливо забезпечити якісне 

кінцеве рішення, відносять: 
а)  кількість застосовуваних при прийнятті рішення сучасних методів; 
б)  використання якісної інформації та системи обліку і контролю; 
в)  автоматизацію процесу прийняття рішення; 
г)  кількість задіяних при формуванні рішення рівнів ієрархії. 
1.34. Критерієм порівняння рішень при економіко-математичному 

моделюванні можуть виступати: 
а)  собівартість продукції; 
б)  обсяг ринку; 
в)  прибуток підприємства; 
г)  якість продукції. 
1.35. Основними джерелами вихідної інформації для прогнозування 

управлінських рішень є: 
а)  чутки; 
б)  патентно-ліцензійна документація;  
в)  інтуїтивні припущення; 
г) статистична, фінансово-бухгалтерська та оперативна звітність 

підприємства. 
1.36. Стратегічні рішення визначають: 
а) поточні завдання організації; 
б)  першочергові завдання організації; 
в)  генеральні завдання організації; 
г) окремі тактичні завдання організації. 
1.37. Джерелами вихідної інформації для розробки нової технології 

виробництва може бути: 
а) науково-технічна документація за результатами НДДКР 

підприємства; 
б)  каталоги з розвитку науки і техніки в країні;  
в) патентно-ліцензійна документація; 
г) всі попередні відповіді правильні. 
1.38. Принцип керівництва – це: 
а)  загальна рекомендація для дій і прийняття рішень; 
б)  процес спонукання до дій; 
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в)  оцінка результатів роботи; 
г)  визначення цілей і розробка заходів щодо їх досягнення. 
1.39. Працівники закладів ресторанного господарства поділяються 

на такі групи: 
а)  виробничий персонал, адміністративно-управлінський, технічний; 
б)  керівники, робітники, технічні службовці; 
в) керівники, професіонали, фахівці, робітники, технічні службовці;  
г) керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. 
1.40. Напрями забезпечення кваліфікованими кадрами закладів 

ресторанного господарства – це: 
а)  підготовка власних кадрів; ротація кадрів; 
б)  найм на роботу кваліфікованих кадрів; 
в)  матеріальне заохочення до якісної роботи; 
г) підготовка кадрів, підвищення кваліфікації кадрів на місцях, 

інвестування в людський капітал, лізинг висококваліфікованого персоналу 
для навчання на місцях, конкурсний відбір кадрів. 

1.41. Модератор – це: 
а) система, що передбачає аналіз трьох змінних технологій; 
б) система, що включає в себе елементи людського фактора організації; 
в) елемент соціотехнічної моделі, що урівноважує соціальну і 

технологічну частину системи; 
г) елемент соціотехнічної моделі, що формує людський фактор в 

організації. 
1.42. Показником соціально-економічної ефективності 

менеджменту підприємств є: 
а) визначення доходів підприємства; 
б)  ефективність управлінських рішень; 
н) визначення рівня витрат підприємства; 
г) задоволення потреб споживачів та забезпечення необхідного 

прибутку для подальшого розвитку підприємства. 
1.43. У чому полягає перевага матричних організаційних структур 

управління? 
а) висока гнучкість та орієнтація на нововведення; 
б) орієнтація на встановлення належних інформаційних зв'язків між 

ланками управління. 
в) досягнення автономності в управлінні;  
г) всі попередні відповіді правильні. 
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ТЕМА 2 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЇ 

СИСТЕМИ У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ТА  РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
2.1. Інтенсивність вхідного потоку вимог – це: 
а)  кількість вимог, що надійшли за одиницю часу; 
б)  швидкість надходження вимог; 
в)  кількість вимог, що надійшли у систему; 
г)  швидкість виконання вимог. 
2.2. Час обслуговування вимоги – це: 
а)  швидкість обслуговування вимог; 
б)  швидкість виконання вимог; 
в) проміжок часу, протягом якого обслуговується вимога; 
г) кількість вимог, що надійшли за одиницю часу. 
2.3. Черга у системі обслуговування виникає, якщо: 
а) інтенсивність вхідного потоку вимог менша за пропускну 

спроможність системи обслуговування; 
б) інтенсивність вхідного потоку вимог перевищує пропускну 

спроможність системи обслуговування; 
в)  підприємство несвоєчасно починає роботу; 
г) відсутній кухар-роздавальник. 
2.4. Відсутність властивостей до зберігання, невіддільність від 

джерела виробництва, мінливість якості, невідчутність – це 
характеристики: 

а) послуги; 
б) продукції; 
в) продукту; 
г) сировини. 
2.5.  Організаційно-обслуговуюча система – це: 
а) сукупність предметів та засобів праці, що використовуються у 

процесі обслуговування; 
б) сукупність, складовими якої є люди, засоби, предмети та продукти 

праці, організація і технологія обслуговування; 
в)  елементи обслуговуючої системи та її функціональні підсистеми; 
г) сукупність черги вимог на обслуговування та каналів 

обслуговування. 
2.6. Система обслуговування з позиції теорії масового 

обслуговування – це: 
а) елементи організаційно-обслуговуючої системи та її функціональні 

підсистеми; 
б) сукупність черги вимог на обслуговування та каналів 

обслуговування; 
  



12 
 

в) сукупність послідовно пов'язаних між собою потоку вимог на 
обслуговування, черги вимог, каналів (приборів) обслуговування; 

г) сукупність предметів та засобів праці, що використовуються у 
процесі обслуговування. 

2.7. Канал обслуговування – це: 
а) особа, яка здатна задовольнити якусь вимогу; 
б) проміжна ланка між організаційно-обслуговуючою та виробничою 

системою підприємства; 
в) обладнання для зберігання та реалізації продукції; 
г) предмет або особа, яка здатна задовольнити в даний момент одну 

вимогу. 
2.8. Якість праці обслуговуючого персоналу залежить від: 
а) професійної майстерності, дотримання санітарно-гігієнічних норм     

і правил торгівлі; 
б)  комплексності надання додаткових послуг; 
в)  відповідності асортименту випущеної продукції типу підприємства; 
г)  відповідності торговельних приміщень естетичним вимогам. 
2.9. Факторами, що впливають на формування попиту споживачів 

продукції ресторанного господарства за місцем навчання, є: 
а)  графік та режим виробничого процесу; 
б)  графік та режим навчального процесу; 
в)  сезонність; 
г)  потужність закладу ресторанного господарства. 
2.10. Факторами, що впливають на формування попиту споживачів 

продукції ресторанного господарства за місцем роботи, є: 
а)  характер виробничого процесу на промисловому підприємстві; 
б)  тип виробничого процесу; 
в) сутність зосередженості контингенту споживачів та характер 

виробничого процесу на промисловому підприємстві;  
г) вартість та якість продукції ресторанного господарства. 
2.11. Показники оцінки якості послуг закладів ресторанного 

господарства поділяються на: 
а)  одиничні, комплексні групові, узагальнюючі; 
б)  індивідуальні, узагальнені; 
в) загальноприйняті та ті, що визначаються за результатами опитування 

споживачів;  
г) помітні та непомітні споживачеві. 
2.12. Груповий показник «комплексність обслуговування» при 

оцінці якості послуг ЗРГ включає: 
а)  відповідність асортименту продукції типу підприємства; 
б) послуги, пов'язані з організацією харчування та відпочинку і 

дозвілля споживачів; 
в) час очікування обслуговування; 
г) відповідність торгових приміщень естетичним вимогам. 
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2.13. «Вихід» у системі управління організаційно-обслуговуючою 
підсистемою закладу ресторанного господарства – це: 

а)  продукція та послуги ресторанного господарства; 
б)  готова продукція, вироби; 
в)  послуги ресторанного господарства; 
г) обсяг реалізованої продукції та послуг, їх відповідність стандартам 

та вимогам споживачів. 
2.14. «Вхід» у системі управління організаційно-обслуговуючою 

підсистемою закладу ресторанного господарства – це: 
а)  готова продукція, вироби; 
б)  сировина, напівфабрикати; 
в) готова продукція та послуги, здатні задовольнити попит споживачів;  
г) реакція споживачів на якість наданих послуг. 
2.15. До показників якості праці обслуговуючого персоналу 

належать: 
а) час очікування обслуговування, швидкість роботи обслуговуючого 

персоналу; 
б) час очікування обслуговування, перелік основних та додаткових 

послуг, завантаженість каналів обслуговування; 
в) час очікування обслуговування, якість продукції, техніка та культура 

роботи обслуговуючого персоналу, дотримання ним санітарно-гігієнічних 
норм та правил торгівлі; 

г)  пропускна спроможність каналів обслуговування. 
2.16. До кількісних показників оцінки якості функціонування 

системи обслуговування в закладі ресторанного господарства належать: 
а) тривалість чекання початку обслуговування; коефіцієнт 

використання пропускної спроможності зали і роздавальні; кількість 
споживачів, які відмовились від послуг; 

б) якість продукції, умови відпочинку, культура роботи 
обслуговуючого персоналу; 

в) перелік основних та додаткових послуг, експлуатаційні 
характеристики приміщень для споживачів; 

г) наявність або відсутність черги, санітарно-гігієнічні характеристики 
приміщень для споживачів. 

2.17. Критерії якості функціонування раціонально організованої 
системи обслуговування споживачів: 

а)  відсутність черги; 
б) коефіцієнт завантаження каналів обслуговування – 0,7–0,9; час 

чекання початку обслуговування не перевищує 5 хв; ймовірність нестачі 
місць у залі – 0,01 або 0,001; 

в) коефіцієнт завантаження каналів обслуговування – 0,5–0,7; час 
чекання початку обслуговування не перевищує 10 хв; 

г)  максимальне завантаження каналів обслуговування. 
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2.18. Мета збутової діяльності закладу ресторанного господарства: 
а) стимулювання підвищення продуктивності та якості праці 

персоналу; 
б) підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

закладу; 
в) просування послуг ресторанного господарства на ринок та 

організацій товарного обміну з метою отримання прибутку та задоволення 
потреб споживачів; 

г) пошук оптимальних варіантів постачання ресурсів. 
2.19. Система обслуговування на первинному рівні – це: 
а)  система «людина–людина»; 
б)  система «людина–машина»; 
в)  система «машина–машина»; 
г)  система «людина–людина» та «людина–машина». 
2.20. Просторова структура ООС підприємства ресторанного 

господарства будується з урахуванням: 
а) певної номенклатури приміщень для організації обслуговування 

споживачів; 
б) розміщення приміщень із забезпеченням прямоточності виконання 

операцій, виключення зустрічних потоків; 
в) раціонально розставлених меблів, що сприяють формуванню 

раціональних потоків споживачів; 
г) всі попередні відповіді правильні. 
2.21. Часова структура ООС підприємства ресторанного 

господарства – це: 
а)  статична система; 
б) динамічна система, що чутливо реагує на зміну потоків споживачів у 

підприємстві ресторанного господарства; 
в)  система, що діє згідно з ситуацією, яка склалася на підприємстві; 
г)  система, до складу якої входять люди, засоби, предмети та продукти 

праці. 
2.22. Структура організаційно-обслуговуючої системи 

підприємства ресторанного господарства складається з: 
а)  елементної структури (засобів, предметів і продуктів праці та праці) 

та організаційної структури управління (функціональних підсистем); 
б) сукупності людей, матеріальних об'єктів, технологій 

обслуговування; 
в) основних властивостей ООС при різних зовнішніх та внутрішніх 

змінах;  
г) сукупності приміщень, їх обладнання. 
2.23. Методи обслуговування споживачів у підприємстві 

ресторанного господарства визначають: 
а) за комплексом операцій, які виконують споживачі/персонал: 

одержання продукції і її доставки до столу; 
б)  за способом розрахунку зі споживачами; 
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в)  за наявністю основних і додаткових послуг;  
г) за якістю обслуговування. 
2.24. До складу системи обслуговування у закладі ресторанного 

господарства при методі обслуговування офіціантами входять такі 
підсистеми: 

а) «Роздавальня», «Зала», «Збирання посуду», «Санітарна обробка 
столового та кухонного посуду»;  

б) «Офіціанти», «Зала», «Мийна»; 
в) «Роздавальня», «Офіціанти», «Зала», «Сервізна», «Мийна»;  
г) «Роздавальня», «Зала», «Офіціанти», «Розрахунковий вузол». 
2.25. Самообслуговування з попереднім розрахунком має такі 

різновиди: 
а)  за абонементами; 
б) на початку обслуговування перед одержанням страв та за 

абонементами; 
в)  при виході з зали (після прийняття їжі);  
г) у кінці роздавальної лінії. 
2.26. Найважливіші пріоритети вибору критеріїв при 

маркетинговому підході до менеджменту обслуговування у 
підприємствах ресторанного господарства – це: 

а) підвищення якості продукції та послуг, економія часу споживачів 
шляхом скорочення тривалості чекання початку обслуговування; 
забезпечення раціонального співвідношення між якістю і ціною; 

б) економія ресурсів на виробництво продукції, її реалізації та 
організацію споживання; 

в) зниження цін; 
г) підвищення прибутку підприємства. 
2.27. Самообслуговування з наступним розрахунком має такі 

різновиди: 
а)  за абонементами; 
б)  на початку обслуговування перед одержанням страв; 
в)  при виході з зали (після прийняття їжі); 
г)  у кінці роздавальної лінії та після прийняття їжі. 
2.28. Склад організаційно-обслуговуючої системи у підприємстві 

ресторанного господарства з методом самообслуговування: 
а) роздавальня, збирання використаного посуду; 
б) зала, роздавальня, збирання посуду, санітарна обробка столового та 

кухонного посуду; 
в) роздавальня, зала, збирання використаного посуду, санітарна 

обробка столового посуду; 
г) зала, збирання посуду. 
2.29. Для яких зосереджених колективів тривалість роботи 

торговельної зали встановлюється заздалегідь? 
а)  з перервним звичайним виробничим процесом; 
б)  з перервним конвеєрним виробничим процесом; 
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в)  з безперервним виробничим процесом; 
г)  з циклічним виконанням виробничого процесу. 
2.30. Для яких зосереджених колективів тривалість роботи 

торговельної зали розраховується? 
а) з перервним звичайним виробничим процесом; 
б) з перервним конвеєрним виробничим процесом; 
в) з безперервним виробничим процесом; 
г) З перервним звичайним та конвеєрним виробничим процесом. 
2.31. Яка цільова установка ООС ЗРГ, що обслуговує зосереджений 

контингент працівників промислового підприємства зі звичайним 
перервним виробничим процесом? 

а) максимальне використання місткості зали і необхідність у стислі 
терміни якісно обслуговувати всіх бажаючих; 

б) створення ООС у просторі та часі для обслуговування надзвичайно 
інтенсивного потоку споживачів; 

в) пошук оптимальної структури ООС у просторі та часі з урахуванням 
нерівномірної інтенсивності потоків споживачів протягом трьох змін; 

г) інформаційне забезпечення процесу обслуговування. 
2.32. Яка цільова установка ООС ЗРГ, що обслуговує зосереджений 

контингент працівників промислового підприємства з безперервним 
виробничим процесом? 

а) максимальне використання місткості залу і необхідність у стислі 
терміни якісно обслуговувати всіх бажаючих; 

б) створення ООС у просторі в масштабі, необхідному для 
обслуговування надзвичайно інтенсивного потоку споживачів; 

в) пошук оптимальної структури ООС у просторі та часі з урахуванням 
нерівномірної інтенсивності потоків споживачів протягом трьох змін; 

г) інформаційне забезпечення процесу обслуговування. 
2.33. Критеріями якості функціонування системи обслуговування 

є: 
а) коефіцієнт використання каналів обслуговування в системі 

обслуговування «Роздавальня», «Збирання посуду», «Миття посуду»; 
б) коефіцієнт використання місткості залу і його пропускної 

спроможності; 
в) час чекання початку обслуговування, кількість споживачів, які 

відмовились від послуг підприємства ресторанного господарства; 
г)  всі попередні відповіді правильні. 
2.34. Параметри системи обслуговування: 
а) інтенсивність вхідного потоку вимог, пропускна спроможність 

системи обслуговування, час обслуговування однієї вимоги; 
б) коефіцієнт використання каналів обслуговування в системі 

обслуговування «Роздавальня», «Збирання посуду», «Миття посуду»; 
в) кількість споживачів, які відмовились від послуг підприємства 

ресторанного господарства, час чекання початку обслуговування; 
г)  всі відповіді правильні. 
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2.35. Канали в системі обслуговування можуть діяти: 
а)  у прямому та зворотному напрямку; 
б)  безперервно та періодично; 
в)  послідовно та паралельно; 
г)  хаотично та спрямовано. 
2.36. Збутова діяльність підприємства ресторанного господарства є 

елементом діяльності: 
а)  виробничої; 
б)  маркетингової; 
в)  фінансової; 
г)  кадрової. 
2.37. Компонентами збутової діяльності закладів ресторанного 

господарства є: 
а)  товарорух та продаж; 
б)  розподіл, товарорух, посередники; 
в) розподіл, товарорух, продаж, розрахунок, організація споживання, 

просування; 
г)  продаж, організація споживання. 
2.38. Який з показників якості непомітний споживачу? 
а)  матеріальна якість; 
б)  нематеріальна якість; 
в)  внутрішня якість; 
г)  психологічна якість. 
2.39. Нематеріальна якість ООС виявляється у: 
а) гостинності, ввічливості, доброзичливості, чуйності обслуговуючого 

персоналу; 
б)  вигляді музичного супроводу, достовірності реклами, комфорту; 
в) якості організації виробництва, технічного обслуговування 

обладнання, роботи роздавальні, буфету; 
г)  дизайні приміщень, меблів, посуду, скла, білизни. 
2.40. Функціонально-вартісний аналіз ресторанного продукту 

дозволяє визначити: 
а) мінову вартість ресторанного продукту, корисну вартість, вартість 

поваги; 
б) собівартість ресторанного продукту; 
в) прибуток від реалізації продукту; 
г) витрати на виробництво продукту. 
2.41. Реактивний підхід до управління якістю обслуговування 

спрямовано на: 
а) постійне вдосконалення та надання послуг відповідно до вимог 

споживачів; 
б) контроль та стримування зниження якості обслуговування 

споживачів; 
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в) виявлення зовнішніх та внутрішніх помилок у забезпеченні якості 
обслуговування; 

г) підвищення якості та розширення асортименту продукції. 
2.42. Упереджуючий підхід до управління якістю обслуговування 

спрямовано на: 
а) постійне вдосконалення та надання послуг відповідно до вимог 

споживачів; 
б) контроль та стримування зниження якості обслуговування 

споживачів;  
в) виявлення зовнішніх та внутрішніх помилок у забезпеченні якості 

обслуговування; 
г) контроль якості за методом таємного покупця. 
2.43. Метою ООС при обслуговуванні різних контингентів 

споживачів є: 
а) раціональність управління ООС; 
б)  ефективність управління ООС; 
в)  якість обслуговування споживачів; 
г) найбільш повне задоволення потреб споживачів шляхом підвищення 

якості обслуговування і ефективності роботи підприємства. 
2.44. Кількість місць у залі ЗРГ при обслуговуванні споживачів за 

місцем навчання визначається: 
а)  нормативним методом; 
б)  чисельністю найбільш інтенсивного потоку споживачів; 
в)  статистичним методом; 
г)  за допомогою техніко-економічних розрахунків. 
2.45. Яку роздавальню доцільно використовувати у ЗРГ для 

обслуговування споживачів за місцем навчання? 
а)  циклічну (періодичної дії); 
б)  механізовану безперервної дії; 
в)  немеханізовану з послідовно розміщеними прилавками; 
г)  роздавальне вікно для відпуску страв. 
2.46. Яку роздавальню доцільно використовувати у ЗРГ для 

обслуговування зосередженого контингенту споживачів на 
промисловому підприємстві з перервним конвеєрним виробництвом? 

а)  циклічну (періодичної дії); 
б)  механізовану безперервної дії; 
в)  немеханізовану безперервної дії; 
г)  роздавальне вікно для відпуску страв. 
2.47. Кількість місць у залі ЗРГ при обслуговуванні зосередженого 

контингенту споживачів у промисловому підприємстві зі звичайним 
перервним виробничим процесом визначається: 

а)  чисельністю найбільш інтенсивного потоку споживачів; 
б)  нормативним методом; 
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в) інтенсивністю потоку споживачів у першу годину першої зміни і 
часом зайнятості одного місця; 

г)  розрахунковим методом. 
2.48. Для яких зосереджених колективів працівників місткість зали 

визначається залежно від потоку споживачів у період максимального 
завантаження зали? 

а)  з перервним звичайним виробничим процесом; 
б)  з перервним конвеєрним виробничим процесом; 
в)  з безперервним виробничим процесом; 
г)  з циклічним виконанням виробничого процесу. 
2.49. Зосереджені  колективи  працівників  промислових  

підприємств мають такі характеристики: 
а) налічують 100 і більше осіб, працюють на промисловому 

підприємстві у стаціонарних умовах; 
б)  сконцентровані в одному місці; 
в)  працюють безперервно; 
г)  працюють на конвеєрі. 
2.50. В яких зосереджених колективах працівників можна 

управляти потоками споживачів? 
а)  з перервним звичайним виробничим процесом; 
б)  з перервним конвеєрним виробничим процесом; 
в)  з безперервним виробничим процесом; 
г)  з циклічним виконанням виробничого процесу. 

 

ТЕМА 3 
МЕНЕДЖМЕНТ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

3.1. Функція регулювання виробничої системи будь-якого закладу 
ресторанного господарства впливає на: 

а) працівників виробництва через прийняття оперативних заходів щодо 
запобігання перебоїв у ході виробництва; 

б) працівників овочевого цеху у формі спонукальних заходів до 
ефективної праці; 

в) працівників виробництва через виявлення недоліків за допомогою 
аналізу бухгалтерської звітності; 

г) працівників деяких цехів підприємства у формі колективних 
управлінських рішень. 

3.2. За рівнем механізації виробничий процес у закладі 
ресторанного господарства може бути: 

а) ручним та машинно-ручним, частково автоматизованим та 
комплексно механізованим; 

б) тільки звичайним перервним або безперервним; 
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в) конвеєрним та комплексно автоматизованим; 
г) комп'ютеризованим та частково механізованим. 
3.3. Партіонний метод організації виробничого процесу в закладі 

ресторанного господарства застосовується, коли ставиться завдання: 
а) приготувати різні страви на замовлення споживача; 
б) обробити сировину і напівфабрикати певними партіями через 

відповідні проміжки часу; 
в) забезпечити великі обсяги реалізації продукції; 
г) виготовити одну порцію страви. 
3.4. Що можна віднести до графіків Ганта? 
а) графіки виробничого процесу; 
б) схему розміщення цехів на підприємстві; 
в)  схему розподілу навантаження і календарний графік; 
г)  режим роботи ЗРГ. 
3.5. Застосування принципу концентрації у закладі ресторанного 

господарства полягає у: 
а) зосередженні працівників виробництва в середині закладу; 
б) раціональній організації процесів виробництва у часі; 
в) пристосуванні всіх процесів до змін у зовнішньому середовищі; 
г) зосередженні виробництва продукції на певній частині простору 

закладу. 
3.6. При цільовій орієнтації розвитку виробництва закладу 

ресторанного господарства на ефективне використання ресурсного 
потенціалу планові розрахунки базуються на даних: 

а) про обсяги незадоволеного попиту споживачів та вплив змін у 
доходах населення на обсяги товарообороту закладу ресторанного 
господарства; 

б) порівняння досягнутих результатів ефективності використання 
різних видів ресурсів закладом та його основними конкурентами; 

в)  про потреби споживачів; 
г) про розвиток мережі ресторанного господарства регіону за останні 

п'ять років. 
3.7. Виробничий процес – це: 
а) комплекс інноваційних заходів, спрямованих на створення нової 

продукції;  
б) комплекс виключно трудових процесів, спрямованих на 

модифікацію наявної пропозиції товарів і послуг; 
в) комплекс трудових і природних процесів, спрямованих на 

виготовлення продукції певної якості, кількості, асортименту в установлені 
терміни;  

г) процес генерації нових ідей та управління персоналом. 
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3.8. Принцип пропорційності забезпечує: 
а) раціональну організацію процесів, що визначається співвідношенням 

робочого часу до загальної тривалості процесу; 
б) раціональну організацію процесів, що характеризує рівень 

суміщення операцій у часі; 
в) раціональну організацію процесів, що характеризує рівномірність їх 

виконання у часі; 
г) однакову пропускну спроможність різних робочих місць одного 

процесу. 
3.9. Принцип ритмічності забезпечує: 
а) раціональну організацію процесів, що характеризує соціально-

економічну ефективність діяльності підприємства; 
б) раціональну організацію процесів, що характеризує рівномірність їх 

виконання у часі; 
в) раціональну організацію процесів, що характеризує рівень 

професіоналізму працівників підприємства; 
г) раціональну організацію процесів, що характеризує рівень 

суміщення операцій у часі. 
3.10. Гнучкість процесів – це: 
а) висока пристосованість процесів до змін у навколишньому 

середовищі;  
б) пристосованість процесів до змін у кадровому складі підприємства;  
в) пристосованість процесів до певних модифікацій у технології 

виробництва продукції;  
г) пристосованість процесів до змін у потребах споживачів. 
3.11. Принцип безперервності забезпечує: 
а) раціональну організацію процесів, що характеризує рівень 

суміщення операцій у часі; 
б) раціональну організацію процесів, що визначається співвідношенням 

робочого часу до загальної тривалості процесу; 
в) раціональну організацію процесів, що характеризує соціальну 

ефективність діяльності підприємства; 
г) раціональну організацію процесів, що визначається як добуток 

робочого часу на кількість працюючих. 
3.12. Принцип паралельності забезпечує: 
а) раціональну організацію процесів, що характеризує рівень 

професіоналізму працівників підприємства;  
б) однакову пропускну спроможність різних робочих місць одного 

процесу; 
в) раціональну організацію процесів, що характеризує рівень 

суміщення операцій у часі; 
г)  різну пропускну спроможність одного робочого місця. 
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3.13. Принцип прямоточності забезпечує: 
а) раціональну організацію процесів, що характеризує економічну 

ефективність діяльності підприємства; 
б) раціональну організацію процесів, що характеризує рівномірність їх 

виконання у часі; 
в) раціональну організацію процесів, що характеризує час їх 

виконання; 
г) раціональну організацію процесів, що характеризує оптимальність 

шляху проходження предмета праці, інформації тощо. 
3.14. Визначення організаційно-технічного рівня виробництва 

базується на: 
а) кількісній та якісній оцінці показників технічного та організаційного 

рівнів виробництва; 
б) кількісній оцінці показників технічного та економічного рівнів 

виробництва; 
в) кількісній оцінці показників технічного, організаційного рівнів 

виробництва та рівнів умов праці і техніки безпеки; 
г) якісній оцінці показників рівнів умов праці і техніки безпеки. 
3.15. Автоматизація процесів на підприємстві – це: 
а)  заміна машинної праці на людську; 
б)  зміна підходів в управлінні підприємством; 
в)  зміна потужності виробництва на підприємстві; 
г)  заміна людської праці на машинну. 
3.16. Реальна потужність виробництва – це: 
а) показник, що є середньоарифметичним ефективної та проектної 

потужностей виробництва; 
б)  дійсно випущений обсяг продукції; 
в)  максимальний випуск продукції за ідеальних умов; 
г) обсяг продукції, що заплановано випустити в наступному плановому 

періоді. 
3.17. Визначення обсягів виробництва на основі аналізування 

витрат на випуск продукції передбачає визначення: 
а) всіх видів витрат, які об’єднують у три групи: постійні, змінні та 

змішані; 
б) всіх видів витрат, які об’єднують у дві групи: умовно-постійні й 

умовно-змінні; 
в) всіх видів витрат, які розглядають без поділу; 
г) витрат і доходів, які об’єднують у три групи: постійні, змінні та 

змішані. 
3.18. До технічних ресурсів підприємства відносять: 
а)  виробниче обладнання, інвентар, інструменти; 
б)  наукові розробки, обладнання, сировину; 
в)  грошові кошти, інвентар та комп'ютерну техніку; 
г)  працівників, які ремонтують обладнання. 
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3.19. До просторових ресурсів підприємства відносять: 
а) всю територію підприємства і прилеглу до нього на відстані 200 м 

територію; 
б) тільки площу виробничих цехів; 
в) площі виробничих і/або торгових приміщень, територію 

підприємства; 
г) тільки площу торгового залу, якщо така є. 
3.20. Кадрові ресурси підприємства можна оцінити через 

аналізування: 
а) тільки кількісного та якісного складу керівної ланки підприємства; 
б) кількісного, кваліфікаційного, демографічного складу працівників, їх 

здібностей пристосовуватися до змін виробничої системи; 
в) заробітної плати різних категорій працівників підприємства; 
г) кваліфікаційного складу працівників виробництва та їх заробітної 

плати. 
3.21. Управління виробництвом у просторі – це: 
а) розміщення приміщень із забезпеченням прямоточності руху на 

виробництві; 
б) виконання операцій, виключаючи зустрічні потоки; 
в) створення системи, що діє згідно з ситуацією, яка склалася на 

підприємстві у певний проміжок часу; 
г) розміщення приміщень із забезпеченням прямоточності, раціонально 

розставлене обладнання, що сприяє формуванню раціональних потоків 
виробничої системи. 

3.22. «Шлях» у системі умовних позначень при побудові сітьового 
графіка – це: 

а) безперервна послідовність робіт, починаючи з вихідної і закінчуючи 
завершальною подією; 

б)  найтриваліший шлях виконання операцій; 
в) певний стан у процесі виконання комплексу робіт, що 

характеризується зміною складу виконаних і доступних для виконання робіт; 
г) природний або трудовий процес, що відбувається у часі, в якому 

беруть участь люди, обладнання, транспорт. 
3.23. Часова структура управління виробничими процесами – це: 
а) система, що діє згідно з ситуацією, яка склалася на підприємстві у 

певний проміжок часу; 
б) швидкість виконання вимог; 
в) система, що протягом робочого дня чутливо реагує на зміну потоків 

вимог до виробничої системи; 
г) певна номенклатура приміщень для організації виробничого процесу. 
3.24. Ефективна потужність виробничих систем – це: 
а)  реально випущений обсяг продукції на певний момент часу; 
б)  максимальний випуск продукції при ідеальних умовах; 
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в) потужність, що забезпечує стабільний рівень випуску продукції 
протягом року; 

г) максимально можливий випуск продукції при регламентованих 
перервах на ремонт обладнання, змінах у структурі випуску продукції й 
інших факторах. 

3.25. Сітьова матриця – це: 
а) сітьовий графік комплексу робіт, виконуваних певними 

працівниками, суміщений із сіткою часу; 
б) послідовність і взаємозв'язок між комплексом робіт, що входять до 

складу виробничого процесу; 
в) модель виробничого процесу з приготування партій продукції за 

обмежений проміжок часу; 
г)  модель послідовності організації виробничого процесу. 
3.26. При побудові сітьового графіка використовують таку систему 

умовних позначень: 
а)  матриця, подія, шлях; 
б)  робота, подія, шлях; 
в)  система, подія, робота; 
г)  схема, критичний шлях, робота. 
3.27. «Робота» у системі умовних позначень при побудові сітьового 

графіка – це: 
а) певний стан у процесі виконання комплексу робіт, що 

характеризується зміною складу виконаних і доступних для виконання робіт; 
б) безперервна послідовність робіт, починаючи з вихідної події і 

закінчуючи завершальною; 
в) природний або трудовий процес, що відбувається у часі, в якому 

беруть участь люди, обладнання, транспорт; 
г)  найтриваліший шлях виконання операцій. 
3.28. «Подія» у системі умовних позначень при побудові сітьового 

графіка – це: 
а) безперервна послідовність робіт, починаючи з вихідної і закінчуючи 

завершальною; 
б)  найтриваліший шлях виконання операцій; 
в) певний стан у процесі виконання комплексу робіт, що 

характеризується зміною складу виконаних і доступних для виконання робіт; 
г) природний або трудовий процес, що відбувається у часі, в якому 

беруть участь люди, обладнання, транспорт. 
3.29. Організаційний рівень виробництва характеризує: 
а) рівень кооперування виробництва, укомплектованість штату 

працівників, рівень спеціалізації виробництва; 
б) рівень механізації та автоматизації виробництва, середній вік 

технологічного обладнання; 
в) санітарно-гігієнічні умови та безпека праці; 
г) рівень агрегування майна, структуру управління підприємством. 
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3.30. Принцип раціональної організації виробничого процесу, 
виконання якого забезпечує однакову пропускну спроможність різних 
робочих місць одного процесу – це: 

а)  ритмічність; 
б)  безперервність;  
в)  гнучкість; 
г) пропорційність. 
3.31. Принцип раціональної організації процесів, при якому 

тривалість виконання виробничих операцій найдовша: 
а)  при паралельно-послідовно виконуваній роботі; 
б)  при послідовно виконуваній роботі;  
в) при паралельно виконуваній роботі;  
г) немає відмінності. 
3.32. Критичний шлях у системі умовних позначень при побудові 

сітьового графіка – це: 
а) безперервна послідовність робіт, починаючи з вихідної і закінчуючи 

завершальною; 
б) природний або трудовий процес, що відбувається у часі, в якому 

беруть участь люди, обладнання, транспорт; 
в) найтриваліший шлях виконання операцій від першої події до 

останньої;  
г) послідовність організації виробничого процесу. 
3.33. До технологічних ресурсів виробничої системи належать: 
а) виробниче обладнання, інвентар, інструмент; 
б) кількісний, кваліфікаційний, демографічний склад працівників, 

характер і гнучкість управляючої системи; 
в) гнучкість технологічних процесів, наявність конкурентоспроможних 

ідей, наукові розробки; 
г) площа виробничих приміщень, території підприємства, комунікацій, 

можливості їх розширення. 
3.34. Функція нормування виробничої системи: 
а) дозволяє досягти злагодженої роботи всіх, хто бере участь у процесі 

виконання планових виробничих завдань; 
б) чіткими нормами дисциплінує розробку і реалізацію виробничих 

завдань, забезпечує рівномірний і ритмічний хід виробництва; 
в) відображає структуру керованої і керуючої систем, забезпечуючи 

процес цілеспрямованої дії на колектив людей, які реалізують цей процес у 
часі та просторі; 

г) впливає на колектив цеху в формі спонукаючих мотивів до 
ефективної праці, колективних і особистих заохочуючих заходів. 

3.35. Функція виробничої системи, яка дозволяє досягти 
злагодженої роботи всіх, хто бере участь у процесі виконання планових 
виробничих завдань: 

а)  регулювання; 
б)  нормування; 
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в)  мотивація; 
г)  координація. 
3.36. Елементи виробництва – це: 
а)  основні виробничі фонди, предмети праці, кадри; 
б) технічна підготовка виробництва, основні виробничі процеси, 

забезпечення якості продукції, організація праці; 
в) організація складського, тарного господарства, транспортного 

обслуговування, продовольчого та матеріально-технічного забезпечення; 
г) техніко-економічне планування, фінансування, бухгалтерський облік, 

науково-технічний розвиток підприємства, соціальний розвиток колективу. 
3.37. При цільовій орієнтації розвитку випуску продукції з 

використанням можливостей споживчого ринку планові розрахунки 
базуються на: 

а) порівнянні досягнутих результатів ефективності використання 
окремих видів ресурсів на певному підприємстві та аналогічних 
підприємствах регіону; 

б)  виключно на потребах споживачів; 
в) даних вивчення обсягу незадоволеного попиту споживачів і 

залежності зростання обсягу реалізації продукції від зростання доходів 
населення; 

г)  вивченні платоспроможності споживачів. 
3.38. 3а рівнем автоматизації транспортні засоби на підприємствах 

ресторанного господарства поділяють на: 
а)  безперервної та автоматичної дії; 
б)  автоматичні, механізовані, ручні; 
в)  вертикальні, горизонтальні, змінні; 
г)  транспортні засоби міжцехового, внутрішньоцехового призначення. 
3.39. Резервний шлях у сітьовому плануванні – це: 
а)  різниця між тривалістю критичного та іншого шляху; 
б)  найдовший шлях; 
в) шлях виконання операції без урахування технологічних процесів 

(розігрів обладнання, бродіння, варіння тощо); 
г)  шлях від початкової операції до останньої. 
3.40. Основною вимогою систем «точно-у-строк» є здатність 

працювати з: 
а)  нульовим рівнем запасів; 
б)  великим рівнем запасів; 
в) низьким рівнем запасів; 
г) без запасів напівфабрикатів. 
3.41. Гнучкість процесів виробництва закладу ресторанного 

господарства визначається як: 
а) висока пристосованість цих процесів до змін у навколишньому 

середовищі закладу; 
б) низька пристосованість цих процесів до змін у навколишньому 

середовищі закладу; 
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в) висока пристосованість цих процесів до змін у роботі певного 
підрозділу закладу; 

г) висока пристосованість до потреб колективу та змін умов його праці 
в закладі. 

3.42. Модель, що відображає послідовність і взаємозв’язок між 
комплексом робіт виробничого процесу із зазначенням у масштабі 
часового інтервалу на їх виконання – це: 

а)  сітьовий графік; 
б)  сітьова матриця; 
в)  технологічна схема; 
г)  технологічна картка. 
3.43. «Вихід» у системі управління виробництвом закладів 

ресторанного господарства – це: 
а) продукція ресторанного господарства;  
б) послуги ресторанного господарства; 
в) готова продукція та напівфабрикати, що відповідають технічним 

вимогам і попиту у споживачів;  
г) сировина, напівфабрикати. 
3.44. «Вхід» у системі управління виробництвом закладів 

ресторанного господарства – це: 
а)  сировина, напівфабрикати; 
б) забезпечення ресурсами в необхідній кількості, якості та у 

визначений термін; 
в)  допоміжні підрозділи виробничої системи; 
г)  обладнання, виробничий персонал, технологічна документація. 
3.45. Нормативний метод визначення проектної потужності 

закладу ресторанного господарства ґрунтується на використанні 
нормативів: 

а)  забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства; 
б)  витрат сировини; 
в)  обслуговування одного споживача; 
г)  експлуатації виробничого обладнання. 
3.46. Часова структура виробничої системи пов'язана з: 
а)  просторовою структурою виробничої системи; 
б)  просторовою структурою ООС; 
в) часовою структурою ООС та чутливо реагує на динамічні зміни в 

ній; 
г)  графіком роботи продовольчого складу. 
3.47. Виробничі процеси класифікують за такими ознаками: 
а)  характер процесу в часі; 
б)  масштаб випуску продукції; 
в)  ступінь механізації і тип використаного обладнання; 
г)  правильні всі відповіді. 

  



28 
 

3.48. Поточний метод організації виробничого процесу на 
підприємстві ресторанного господарства застосовується, коли: 

а)  нестандартну страву готують на замовлення споживача; 
б) ставиться завдання обробити сировину та напівфабрикати певними 

партіями через відповідні проміжки часу; 
в)  підприємство хоче забезпечити собі великі обсяги реалізації; 
г)  випускають одиницю продукції. 
3.49. Одиничний метод організації виробничого процесу на 

підприємстві ресторанного господарства застосовується, коли: 
а)  нестандартну страву готують на замовлення споживача; 
б) ставиться завдання обробити сировину та напівфабрикати певними 

партіями через відповідні проміжки часу; 
в)  підприємство хоче забезпечити собі великі обсяги реалізації; 
г)  виробничі процеси повторюються циклічно. 
3.50. Гнучкість виробництва за попитом оцінюється: 
а) широтою асортиментного ряду, оновлюваністю продуктів, 

швидкістю відновлення випуску продукції; 
б) якістю продукції, асортиментом і швидкістю оновлення асортименту 

продукції; 
в)  пристосованістю процесів до змін у зовнішньому середовищі; 
г)  пристосованістю до змін у внутрішньому середовищі. 
3.51. Показник технічного рівня виробництва характеризує: 
а) відповідність умов праці санітарно-гігієнічним вимогам і правилам 

техніки безпеки на виробництві; 
б)  рівень розвитку організації виробництва, праці й управління; 
в)  ступінь розвитку засобів виробництва і прогресивність технології; 
г)  технологічні процеси на виробництві. 
3.52. Критерії виробничої стратегії: 
а) витрати на виробництво продукції та послуг, якість продукції та 

послуг, якість постачання, відповідність виробництва попиту; 
б) якість продукції, своєчасність випуску продукції, гнучкість 

виробництва; 
в) лідерство за витратами, якість процесу виробництва; 
г) масштаб оновлення продукції. 
3.53. При розробці виробів із застосуванням системи «точно-у-

строк» ключовими є: 
а) два елементи: стандартна сировина та її якість; 
б) два елементи: модульне проектування і організаційна структура 

підприємства; 
в) три елементи: стандартна сировина (напівфабрикати), модульне 

проектування, якість; 
г) три елементи: організаційна структура, модульне проектування, 

якість. 
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3.54. Модулями системи «точно-у-строк» у закладах ресторанного 
господарства можуть бути: 

а) організаційно-обслуговуюча система;  
б) окремі страви;  
в) процес виробництва; 
г) складові страви (основна страва + гарнір + соус) або підсистеми ООС 

(роздавальна, зала, збирання посуду, миття посуду). 
3.55. До кадрових та організаційних елементів системи «точно-у-

строк» відносять: 
а) сприйняття робітників як активу та їх навчання суміжним операціям 

(професіям);  
б) і безперервне вдосконалення виробництва всіма членами колективу 

та управління розподілом витрат; 
в) високі вимоги до керівництва підприємством або проектом;  
г) всі попередні відповіді правильні. 
3.56. Безперервне вдосконалення в системі «точно-у-строк» 

досягається завдяки: 
а) швидкому розв'язанню проблем і зниженню вірогідності їх 

повторення, заохоченню працівників до їх розв'язання; 
б)  скороченню витрат і термінів підготовки виробництва; 
в)  збільшенню запасів; 
г)  зменшенню запасів. 
3.57. Елементами виробничого управління і планування в системі 

«точно-у-строк» є: 
а)  система переміщення роботи; 
б)  тісні взаємозв'язки з постачальниками; 
в)  скорочення кількості операцій і обліку діловодства; 
г)  всі попередні відповіді правильні. 
3.58. У системі «точно-у-строк» розрізняють такі способи 

переміщення роботи: 
а) «штовхаючі», коли після завершення роботи на виробничій ділянці 

продукцію штовхають на наступну ділянку; 
б) «тягнучі», коли переміщення роботи закріплено за наступною 

операцією; 
в) «штовхаючі» і «тягнучі»; 
г) «затяжні», коли після виконання роботи продукція залишається на 

ділянці. 
3.59. Проектна потужність виробництва – це: 
а)  максимальний випуск продукції за ідеальних умов; 
б) обсяг продукції, що заплановано випустити у наступному плановому 

періоді; 
в)  мінімальний випуск продукції; 
г)  це дійсно випущений обсяг продукції. 
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3.60. Потенціал підприємства – це: 
а) набір заходів, якими керується підприємство для досягнення 

поставлених цілей; 
б) сукупність можливостей підприємства щодо випуску продукції або/і 

наданню послуг; 
в)  випущений обсяг продукції; 
г)  масштаб оновлення продукції. 
 

ТЕМА 4  
МЕНЕДЖМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

4.1. В умовах ринкової економіки розрахунки всіх параметрів 
виробничо-господарської діяльності підприємств ресторанного 
господарства проводяться у такій послідовності: 

а) закупівлі – виробництво – збут; 
б) закупівлі – збут – виробництво; 
в) виробництво – збут – закупівлі; 
г) збут – виробництво – закупівлі.  
4.2. Забезпечуючу підсистему менеджменту підприємства 

ресторанного господарства складає: 
а) екологічне, методичне, ресурсне, інформаційне забезпечення; 
в) ресурсне, правове, географічне, інформаційне забезпечення; 
в) методичне, ресурсне, правове, технологічне забезпечення; 
г) методичне, ресурсне, інформаційне, правове забезпечення. 
4.3. Правове забезпечення системи менеджменту підприємства 

включає  закони і нормативні акти щодо: 
а) приватизації, податкової та фінансової систем, кредитної політики; 
б) стандартизації, управлінню якістю продукції, безпеки і охорони праці; 
в) регулювання створення і функціонування підприємств, розвитку 

виробництва, соціального розвитку колективів; 
г) усі відповіді правильні. 
4.4. Для забезпечення нормального процесу функціонування та 

розвитку підприємству ресторанного господарства необхідні наступні 
ресурси: 

а) трудові та фінансові; 
б) матеріальні; 
в) основні виробничі фонди; 
г) усі відповіді правильні. 
4.5. Мета матеріально-технічного забезпечення виробництва 

підприємства полягає у: 
а) забезпеченні підрозділів ресурсами, контролі запасів, визначенні витрат 

матеріальних ресурсів; 
б) забезпеченні підрозділів ресурсами, визначенні точки поновлення 

запасів, пошуку конкурентоспроможних постачальників; 
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в) забезпеченні підрозділів ресурсами, сприянні покращанню їх 
використання та пошуку конкурентоспроможних постачальників; 

г) пошуку конкурентоспроможних постачальників, прогнозуванні попиту і 
термінів виконання замовлень. 

4.6. Найбільш розповсюдженими формами (методами) забезпечення 
підприємства ресторанного господарства продовольчими товарами та 
матеріально-технічними засобами є: 

а) власне виробництво напівфабрикатів; 
б) складська та транзитна; 
в) забезпечення виробництва по запитах; 
г) регулярні закупки дрібними партіями. 
4.7. Визначте черговість вибору постачальника матеріально-

технічних ресурсів: 
а) вибір і ранжирування критеріїв; 
б) оцінка міри відповідності постачальників критеріям; 
в) пошук потенційних постачальників; 
г) визначення рейтингу та вибір постачальника. 
4.8. Джерелами інформації про постачальників можуть бути: 
а) рекламні матеріали; 
б) каталоги і прайс-листи; 
в) виставки  і  ярмарки; 
г) усі відповіді правильні.    
4.9. Який з нижченаведених критеріїв є визначальним під час 

вибору постачальника вітчизняними їдальнями та кафе? 
а) терміни виконання поточних і екстрених замовлень; 
б) умови постачань і форма розрахунків; 
в) ціна продукції; 
г) надійність постачання. 
4.10. Якщо ресторан закуповує товар, дефіцит якого є 

недопустимим, то серед критеріїв вибору постачальника на перше місце 
буде поставлено такий критерій як: 

а) ціна; 
б) якість; 
в) надійність; 
г) умови платежу.  
4.11. Класифікація постачальників за допомогою АВС-аналізу 

здійснюється за: 
а)  вартісним та асортиментним обсягом постачань; 
б) площею, яку займає товар постачальника на складі; 
в) характером споживання продукції; 
г) усі відповіді правильні. 
4.12. Залежно від режиму роботи транспортні засоби на 

підприємствах ресторанного господарства класифікуються на: 
а) засоби міжцехового і внутрішньо цехового транспорту; 
б) конвеєрні системи та автомашини; 
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в) засоби для горизонтального, вертикального і змішаного 
переміщення; 

г) автоматичні, механізовані, ручні. 
4.13. До мотивів створення підприємствами ресторанного 

господарства матеріальних запасів належить: 
а) ймовірність порушення встановленого графіка постачань; 
б) ринкова спекуляція; 
в) знижки за покупку великої партії товарів; 
г) усі відповіді правильні. 
4.14. Управління запасами на підприємстві ресторанного 

господарства спрямоване на:  
а) забезпечення підрозділів запасами та оптимізацію коштів, витрачених 

на створення запасів; 
б) облік і контроль запасів; 
в) прогнозування попиту і термінів виконання замовлень; 
г) усі відповіді правильні. 
4.15. За умови,  що  кожне замовлення  виконується одноразово, 

тобто відбувається одночасне поповнення запасів, використовується: 
а) базова модель економічного обсягу замовлення; 
б) модель економічного обсягу замовлення з поступовим поповненням 

запасів; 
в) модель визначення оптимального обсягу замовлення при знижках 

закупівельної ціни на великі партії товару; 
г) одноперіодна модель. 
4.16. У тих випадках, коли підприємство ресторанного господарства 

одночасно є виробником і споживачем, або коли поставки розосереджені у 
часі, запаси поповнюються відповідно до: 

а) базової моделі; 
б) моделі економічного обсягу виробничої партії;  
в) моделі кількісних знижок; 
г) системи «Максимум-мінімум». 
4.17.  До основних систем управління запасами не належить: 
а) система управління запасами з фіксованим розміром замовлення; 
б) система управління запасами з фіксованим часовим інтервалом між 

замовленнями; 
в) одноперіодна модель; 
г) усі відповіді правильні. 
4.18. Система управління запасами з фіксованою періодичністю 

замовлення досить часто обирається підприємствами ресторанного 
господарства, адже: 

а) дозволяє варіювати розміром замовлення, при тому, що витрати на 
замовлення і доставку та втрати від можливого дефіциту порівняно невеликі; 

б) гарантує захист підприємства від утворення дефіциту; 
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в) гарантує мінімальні витрати, пов’язані з нестачею або зайвими 
запасами товарів; 

г) передбачає безперервний облік залишків матеріальних ресурсів на 
складі, з тим, щоб не пропустити момент досягнення «точки замовлення».  

4.19. Параметром, який постійно обчислюється, і характеризує 
систему управління запасами з встановленою періодичністю поповнення 
запасів до постійного рівня, є: 

а) точка замовлення; 
б) розмір замовлення; 
в) інтервал між замовленнями; 
г) витрати від нестачі запасів. 
4.20.  До регулюючих параметрів системи управління запасами з 

фіксованим розміром замовлення належать: 
а) максимальний розмір запасу; 
б) точка замовлення та розмір замовлення; 
в) фіксований період замовлення; 
г) усі відповіді правильні. 
4.21. Технологічна система управління запасами, що 

використовується підприємствами ресторанного господарства для 
замовлення продуктів, які швидко псуються, має назву: 

а) одноперіодна модель; 
б) система з фіксованим розміром замовлення; 
в) система з фіксованою періодичністю замовлення; 
г) система «максимум-мінімум». 
4.22. Мета ресурсного забезпечення підприємства – це: 
а)  забезпечення підприємства високоякісною сировиною; 
б) своєчасне забезпечення підприємства необхідними видами ресурсів 

високої якості та в достатній кількості; 
в)  забезпечення підприємства необхідною кількістю сировини; 
г) своєчасне забезпечення підприємства необхідною інформацією. 
4.23. Фінансові ресурси підприємства можна оцінити через 

аналізування: 
а) обсягів грошових коштів та рівня гнучкості системи управління 

підприємством; 
б)  змін стану активів, показників ліквідності; 
в) змін у виробничій системі та кваліфікаційного складу працівників 

виробництва; 
г) витрат підприємства та швидкості прийняття управлінських рішень. 
4.24. Інформаційні ресурси підприємства можна оцінити через 

аналізування: 
а) інформації про кваліфікаційний склад персоналу підприємства і 

можливості його покращання; 
б) автоматизованих баз даних на підприємстві та чисельності 

персоналу, який ними користується; 
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в) характеру інформації про виробничу систему і зовнішнє середовище, 
можливості її розширення і підвищення достовірності; 

г) тільки інформації про забезпечення підприємства сировиною. 
4.25. Основними джерелами вихідної інформації для прогнозування 

є: 
а) патентно-ліцензійна документація; 
б) інтуїтивні припущення; 
в) статистична, фінансово-бухгалтерська та оперативна звітність 

підприємства; 
г)  чутки. 
4.26. До складу забезпечуючої підсистеми системи менеджменту 

належить: 
а)  сировинне, трудове та інформаційне забезпечення; 
б)  методичне, ресурсне, інформаційне, правове забезпечення;  
в) ресурсне, просторове забезпечення; 
г) фінансове забезпечення. 
4.27. До правового забезпечення системи менеджменту належать: 
а) закони та нормативні акти, правове регулювання створення та 

функціонування підприємства; 
б) нормативно-методична документація державного, міждержавного та 

регіонального рівнів щодо функціонування підприємства; 
в) забезпечення підприємства необхідними ресурсами; 
г) формування інформаційних потоків для обґрунтованості прийняття 

рішень та ефективності функціонування системи. 
4.28. До методичного забезпечення системи менеджменту 

належить: 
а) формування інформаційних потоків для обґрунтованості прийняття 

рішень та ефективності функціонування системи; 
б) закони та нормативні акти, правове регулювання створення та 

функціонування підприємства; 
в) нормативно-методична документація державного, міждержавного та 

регіонального рівнів щодо функціонування підприємства; 
г)  забезпечення підприємства необхідними ресурсами. 
4.29. Основною метою інформаційного забезпечення підприємства 

є: 
а) своєчасне забезпечення підприємства необхідними видами ресурсів 

високої якості в достатній кількості; 
б)  забезпечення спілкування між працівниками підприємства; 
в) досягнення обґрунтованості у процесі прийняття рішень щодо 

функціонування підприємства; 
г)  налагодження інформаційних потоків між підрозділами. 
4.30.  Основними критеріями вибору постачальника є: 
а)  вартість, якість, асортимент товарів та обслуговування; 
б) вартість товарів та місце розташування (віддаленість від 

підприємства); 
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в) асортимент продукції та якість обслуговування; 
г) вартість та асортимент товарів, а також віддаленість від 

підприємства. 
4.31. Складське господарство підприємства виконує такі функції: 
а) зберігання та контроль за рухом матеріально-технічних ресурсів; 
б) зберігання, облік та контроль за рухом матеріально-технічних 

ресурсів; 
в) управління рухом матеріально-технічних ресурсів від складу до 

виробництва; 
г)  нормування та облік витрат матеріально-технічних ресурсів. 
4.32. Управління складським господарством у просторі забезпечує: 
а)  прийом і видавання товарів зі складу протягом робочого дня; 
б) прямоточність руху товарно-матеріальних цінностей, можливість 

ефективного використання підйомно-ліфтового та інших внутрішніх та 
зовнішніх засобів переміщення вантажів; 

в) закладання на зберігання та видачу на виробництво необхідної 
кількості сировини; 

г) умови для під'їзду транспорту, виконання розвантажувальних робіт з 
використанням засобів механізації. 

4.33. Безперервна система обліку запасів товарів – це: 
а)  система підрахунку одиниць запасів через певний період часу; 
б)  система підрахунку, аналізу запасу через певний період часу; 
в)  система постійного відслідковування використання запасів; 
г)  система нормування використання запасів. 
4.34. Періодична система обліку запасів товарів – це система: 
а)  підрахунку одиниць запасів через певний період часу; 
б)  нормування використання запасів; 
в)  підрахунку, аналізу запасу через певний період часу; 
г)  постійного відслідковування використання запасів. 
4.35. Модель економічного обсягу замовлення з поступовим 

поповненням запасів використовується: 
а) коли підприємство є одночасно виробником і споживачем, або коли 

поставки розосереджені в часі; 
б) коли потрібний тільки періодичний контроль рівня запасів 

безпосередньо перед відправкою нового замовлення; 
в) коли потрібно визначити обсяг замовлення чи рівень запасів, який 

дає мінімальні витрати, пов'язані з нестачею запасів товарів; 
г) коли наявний запас знижується до певного (критичного) рівня. 
4.36. Для продуктів, що швидко псуються, використовується така 

система замовлень: 
а) модель з фіксованим інтервалом замовлень; 
б) модель економічного обсягу замовлення з поступовим поповненням 

запасів;  
в) одноперіодна модель замовлень продукції; 
г) визначення точки поновлення запасів. 
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4.37. Назвіть вид забезпечення, до якого відносять нормативні 
документи, які містять інформацію щодо діяльності підприємства: 

а)  правове; 
б)  інформаційне; 
в)  ресурсне;  
г) методичне. 
4.38. Транзитна форма постачання – це форма постачання, при 

якій: 
а) все необхідне надходить на підприємство з баз та складів 

постачальницько-збутових організацій; 
б) постачання продукції на підприємство здійснюється без 

посередників, прямо від виробника; 
в)  сировина постачається прямо на виробництво; 
г)  сировина завозиться підприємством власними силами. 
4.39. Основними напрямами вдосконалення енергетичного 

господарства закладу ресторанного господарства є: 
а) автоматизація виробничих процесів, процесів обліку та контролю 

використання ресурсів; 
б) використання дешевого пального та скорочення обсягів 

виробництва; 
в) використання енергозберігаючого обладнання та удосконалення 

технологічних процесів; 
г)  посилення контролю за виконанням робіт. 
4.40. Функції, що виконують запаси товарів у підприємствах 

ресторанного господарства: 
а) задоволення потенційного попиту споживачів та забезпечення 

швидкого виходу з ринку; 
б)  захист від конкурентів; 
в)  захист від неефективної роботи персоналу; 
г) забезпечення потреб виробництва; задоволення попиту споживачів; 

захист від вичерпання ресурсів і підвищення цін. 
4.41. Назвати обмежувальні умови при визначенні оптимальних 

маршрутів доставки напівфабрикатів: 
а) час перебування вантажу у дорозі не більше 2 год; вага вантажу не 

повинна перевищувати вантажопідйомність автотранспорту; 
б) час на завантажувально-розвантажувальні роботи складає 1 хв/т 

вантажу; 
в) віддаленість закладів ресторанного господарства один від одного не 

повинна перевищувати 20 км; 
г) швидкість руху автотранспорту по місту не перевищує 30 км/год. 
4.42. 3бірник рецептур, технологічні картки належать до: 
а) правового забезпечення; 
б) методичного забезпечення; 
в) ресурсного забезпечення; 
г) інформаційного забезпечення. 
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4.43. Управління запасами спрямоване на оптимальне вирішення 
таких питань: 

а) забезпечення підприємства ресторанного господарства такими 
запасами, що сприятимуть його успішній роботі та забезпеченню 
необхідного рівня обслуговування споживачів; 

б) кількість коштів, витрачених на створення запасів, повинна бути в 
оптимальних межах; 

в)  обидві попередні відповіді правильні; 
г)  всі попередні відповіді неправильні. 
4.44. До функцій, що виконують запаси товарів у підприємствах 

ресторанного господарства, відносять: 
а)  задоволення очікуваного попиту споживачів; 
б)  задоволення потреб виробництва;  
в) захист від підвищення цін; 
г) забезпечення безперебійної роботи підприємства, задоволення 

потреб споживачів, розумне використання коштів. 
4.45. Періодична система обліку запасів – це: 
а) система постійного відслідковування використання запасів; 
б) система, при якій підрахунок одиниць запасу проводиться через 

певний проміжок часу; 
в) система, при якій підрахунок одиниць запасу обов'язково 

проводиться кожного дня;  
г) система підрахунку критичної межі запасу, при якій щорічно (в кінці 

року) відслідковується рівень кожної одиниці запасу. 
4.46. Моделі економічного обсягу замовлення визначають: 
а) обсяг замовлення товару на певний часовий термін; 
б) оптимальний обсяг замовлення товару шляхом мінімізації витрат; 
в) оптимальний обсяг замовлення товару для отримання певного 

прибутку;  
г) щоденний обсяг замовлення товару. 
4.47. При визначенні точки поновлення запасів враховують такі 

фактори: 
а) рівень попиту і темпи споживання; 
б) ризик вичерпання замовлення; 
в) тривалість виконання замовлення; 
г) рівень попиту і ризик вичерпання замовлених запасів. 
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ТЕМА 5 
ПРОЕКТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

 
5.1. Під лінійною департаментизацією розуміють: 
а) відносну автономність у роботі, що характеризується простотою 

та однорідністю зв’язків, можливістю самоуправління; 
б) спеціалізацію, при якій роботи групуються навколо ресурсів; 
в) обидві відповіді неправильні; 
г) обидві відповіді правильні. 
5.2. Організація прав і відповідальності за системою 

«матрьошка» – це: 
а) система подвійного чи множинного підпорядкування, коли права і 

відповідальність розподілені між багатьма рівнями організації; 
б) система, що побудована на основі принципу єдності 

підпорядкування, коли права і відповідальність керівника вищого рівня 
поглинають тільки частину прав і відповідальності керівника нижчого 
рівня; 

в) система подвійного чи множинного підпорядкування, коли права і 
відповідальність керівника вищого рівня поглинають тільки частину прав і 
відповідальності керівника нижчого рівня; 

г) система подвійного чи множинного підпорядкування, в якій права і 
відповідальність керівника вищого рівня повністю поглинають права і 
відповідальність усіх керівників нижчого рівня. 

5.3. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 
здійснюється у: 

а) міській чи районній раді за місцем знаходження або проживання 
даного суб'єкта; 

б) районній державній адміністрації (в місті Києві) за місцем 
знаходження або проживання певного суб'єкта; 

в) Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України; 
г) Міністерстві юстиції України. 
5.4. Найвищий щабель організаційного розвитку, що являє собою 

складне явище, в якому поєднуються організаційно-адміністративні та 
соціально-психологічні процеси – це: 

а) організаційна культура; 
б) організаційна структура управління; 
в) стратегічна організаційна культура; 
г) корпоративна культура.  
 5.5. Об’єктами приватної власності в ресторанному господарстві 

є: 
а) підприємства, що створені на особистій власності засновника, який 

передає майно і кошти на правах повного господарського відання; 
б) орендні підприємства;  
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в) кооперативи;  
г) спільні підприємства. 
5.6. Залежно від форми власності підприємства поділяються на: 
а) комерційні та некомерційні; 
б) автономні підприємства та об’єднання;  
в) великі, середні та малі; 
г) приватні, колективні та державні. 
5.7. Організація прав і відповідальності за системою «ялинка» - 

це: 
а) система подвійного чи множинного підпорядкування, коли права і 

відповідальність розподілені між багатьма рівнями організації; 
б) система подвійного чи множинного підпорядкування, коли 

відповідальність керівника вищого рівня повністю поглинає права і 
відповідальність усіх керівників нижчого рівня; 

в) система, що побудована на основі принципу єдності 
підпорядкування, коли права і відповідальність керівника вищого рівня 
поглинають тільки частину прав і відповідальності керівника нижчого 
рівня; 

г) система подвійного чи множинного підпорядкування, коли права і 
відповідальність керівника вищого рівня поглинають тільки частину прав і 
відповідальності керівника нижчого рівня. 

5.8. Ознаки ефективної організаційної структури управління 
підприємствами є: 

а) кваліфікований персонал, оптимальна кількість рівнів управління, 
чіткі комунікаційні зв’язки; 

б) висока достовірність інформації, швидка реакція на зміни; 
в) висока продуктивність, низькі витрати; 
г) усі відповіді правильні. 
5.9. Підприємство може здійснювати свою діяльність тільки: 
а) після державної реєстрації; 
б) визначення його цілей та обрання виду діяльності; 
в) ухвалення статуту підприємства членами трудового колективу; 
г) ухвалення колективного договору. 
5.10. У чому полягає основна перевага матричних 

організаційних структур управління? 
а) висока гнучкість та орієнтація на нововведення; 
б) створення значної кількості комунікаційних каналів; 
в) використання інформаційної мережі; 
г) використання напівавтономних груп. 
5.11. Після  отримання свідоцтва про реєстрацію підприємства 

необхідно додатково зареєструватися у: 
а) статистичному управлінні, податковій установі, Пенсійному фонді, 

Фонді соціального страхування; 
б) місцевих органах влади, статистичному управлінні; 
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в) Пенсійному фонді та Фонді зайнятості; 
г) податковій установі, Пенсійному фонді, місцевій державній 

адміністрації. 
5.12. Свідоцтво про реєстрацію підприємства можна отримати 

після: 
а) підготовки установчого договору, отримання патентів на право 

здійснювати торговельну діяльність; 
б) розроблення статуту, відкриття рахунку в банку та реєстрації у 

податкових установах; 
в) підготовки установчого договору, статуту підприємства, наявності 

підтвердження юридичної адреси, обов’язкових платежів; 
г) купівлі ліцензії. 
5.13. Свідоцтво про реєстрацію підприємства отримується у: 
а) регіональному управлінні внутрішніх справ; 
б) податкових установах; 
в) місцевій держадміністрації; 
г) фонді держмайна міста. 
5.14. Статут підприємства є актом: 
а) організаційного регламентування; 
б) організаційного нормування; 
в) організаційно-методичного інструктування; 
г) методичного забезпечення. 
5.15. Управління – це: 
а) вплив керуючої системи на керовану з метою переведення її в 

інший стан або підтримання в певному режимі; 
б) зміна певної структури системи і переведення її в інший стан або 

підтримання в певному режимі; 
в) специфічна діяльність, наукова і навчальна дисципліна; 
г) усі відповіді правильні. 
5.16. Спосіб об’єднання двох підприємств, при якому 

створюється нове підприємство, а колишні припиняють своє 
існування, називається: 

а) зливання; 
б) поглинання; 
в) викуп контрольного пакета акцій; 
г) купівля майна підприємства іншою фірмою. 
5.17. 3ливання двох підприємств, при якому одне підприємство 

купує інше та зберігає переважне становище, називається: 
а) викуп контрольного пакета акцій; 
б) поглинання; 
в) добровільне передання власності підприємства іншій фірмі; 
г) реалізація частки активів підприємства. 
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5.18. 3овнішнє оточення сучасних українських організацій 
характеризується: 

а) складністю та динамізмом; 
б) невизначеністю; 
в) послідовністю; 
г) стратегічними перевагами. 
5.19. Спільне підприємство створюється шляхом: 
а) об’єднання капіталів українського та іноземного партнерів; 
б) об’єднання ресурсів двох підприємств; 
в) розподілу прибутків і збитків двох партнерів; 
г) приєднання філії до нового підприємства. 
5.20. Під організацією розуміють: 
а) будь-яку організаційно-господарську одиницю, яка здійснює 

підприємницьку діяльність в одній або декількох галузях економіки з 
комерційними цілями, реалізує свою продукцію чи послуги на ринку і 
користується правами юридичної особи; 

б) самостійний господарський статутний суб’єкт, який має права 
юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну 
діяльність з метою одержання відповідного прибутку; 

в) систематизоване, свідоме об’єднання дій людей, спрямованих на 
досягнення певних цілей; 

г) об’єднання ЗРГ. 
5.21. Розвиток взаємовигідних відносин з ………… визначає успіх 

діяльності підприємства ресторанного господарства: 
а) споживачами; 
б) посередниками; 
в) конкурентами; 
г) контактними аудиторіями. 
5.22. Яку організаційну структуру управління слід запропонувати 

об’єднанню шкільних їдалень? 
а) лінійно-функціональну; 
б) дивізіональну; 
в) матричну; 
г) едхократичну.  
5.23. Проект – це: 
а) одноразова сукупність цілей, задач і дій, що мають системні 

характеристики відносно: взаємозв’язку ресурсів, послідовності 
використання робіт та залучення спеціалістів певної кваліфікації; 

б) координуючий, адресний документ, що являє собою сукупність 
економічно та науково обґрунтованих, зорієнтованих на досягнення загальної 
мети заходів різного типу, взаємопов’язаних між собою; 
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в) певного типу дія, наповнена конкретним змістом, яка здійснюється 
для досягнення мети, з установленими терміном, виконавцем 
(співвиконавцем) та забезпечена необхідними матеріально-технічними 
ресурсами; 

г) немає правильної відповіді. 
5.24. Підприємницький тип реакції ОСУ має таку характеристику: 
а) оптимізація прибутків у короткостроковій перспективі, об'єднання 

виробничо-збутових ланок, реакція на попит, універсалізація та інтеграція; 
б) забезпечення довгострокового існування підприємства, оптимізація 

прибутків у довгостроковій перспективі, самооновлення на основі 
передбачення та формування майбутнього, адаптація до майбутнього на 
основі системи стратегій, гармонізація видів діяльності; 

в) пошук і реалізація «прибуткових ідей», балансування різних 
напрямків діяльності, розвиток зовнішніх комунікацій; 

г) немає правильної відповіді. 
5.25. Стратегічний тип реакції ОСУ має таку характеристику: 
а) оптимізація прибутків у короткостроковій перспективі, об'єднання 

виробничо-збутових ланок, реакція на попит, універсалізація та інтеграція; 
б) забезпечення довгострокового існування підприємства, оптимізація 

прибутків у довгостроковій перспективі, самооновлення на основі 
передбачення та формування майбутнього, адаптація до майбутнього на 
основі системи стратегій, гармонізація видів діяльності; 

в) пошук і реалізація «прибуткових ідей», балансування різних 
напрямків діяльності, розвиток зовнішніх комунікацій; 

г) немає правильної відповіді. 
5.26. Конкурентний тип реакції ОСУ має таку характеристику: 
а) оптимізація прибутків у короткостроковій перспективі, об'єднання 

виробничо-збутових ланок, реакція на попит, універсалізація та інтеграція; 
б) забезпечення довгострокового існування підприємства, оптимізація 

прибутків у довгостроковій перспективі, самооновлення на основі 
передбачення та формування майбутнього, адаптація до майбутнього на 
основі системи стратегій, гармонізація видів діяльності; 

в) пошук і реалізація «прибуткових ідей», балансування різних 
напрямків діяльності, розвиток зовнішніх комунікацій; 

г) немає правильної відповіді. 
5.27. Група підприємств, що виготовляють однорідну (або схожу) 

продукцію і діють на одному товарному ринку, яких об'єднує єдність 
технологій та якісна однорідність факторів виробництва – це: 

а) вид економічної діяльності; 
б) підприємницька діяльність; 
в) галузь; 
г) сфера діяльності. 
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5.28. Самостійна ініціативна, систематична діяльність на власний 
ризик з виробництва продукції (робіт, послуг) і здійснення торгівлі з 
метою отримання прибутку – це: 

а) вид економічної діяльності; 
б) підприємницька діяльність; 
в) галузь; 
г) сфера діяльності. 
5.29. До факторів, які впливають на особливості підприємницької 

діяльності у ресторанному господарстві не відносять: 
а) задоволення потреб споживачів як у якісній їжі, так і шляхом 

надання відповідних послуг, створення умов для відпочинку; 
б) готівкова форма розрахунку, що прискорює обіг коштів і знижує 

ризик можливої неплатоспроможності покупців; 
в) потреба у менших розмірах початкових інвестицій для створення 

підприємств за терміну їх окупності 1–3 роки;  
г) більша залежність від змін моди за відсутності можливості для 

творчого підходу до професійної діяльності. 
5.30. На вибір виду діяльності підприємця впливає: 
а) розмір особистого майна; 
б) державний план розвитку народного господарства; 
в) кон’юнктура товарних ринків та ринків факторів виробництва; 
г) порядок державної реєстрації  підприємства. 
5.31. До основних обмежень, які впливають на функціонування 

підприємства ресторанного господарства на ринку і визначають 
можливість та ефективність його господарсько-фінансової діяльності, 
належать: 

а) обмеження, обумовлені попитом;  
б) обмеження, обумовлені ресурсами; 
в) фінансові обмеження; 
г) усі відповіді правильні. 
5.32. До особливостей функціонування підприємства ресторанного 

господарства в ринковій економіці не відносять: 
а) автономний характер управління; 
б) максимізацію отриманого прибутку; 
в) виконання планових завдань; 
г) усі перелічені вище особливості притаманні діяльності підприємства 

ресторанного господарства в ринкових умовах господарювання. 
5.33. Остаточний результат процесів виробництва та обігу 

підприємства ресторанного господарства з’ясовується в момент: 
а) надходження грошової виручки від споживачів продукції та послуг; 
б) завершення процесу виробництва продукції; 
в) постачання продукції на ринок; 
г) розрахунків з постачальниками сировини. 
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5.34. Критерієм оцінки ефективності господарської і фінансової 
діяльності підприємства ресторанного господарства у ринковій 
економіці є: 

а) ступінь виконання планових завдань; 
б) рівень рентабельності капіталу; 
в) ступінь досягнення конкурентної переваги; 
г) рівень продуктивності праці. 
5.35. Залежно від основної мети діяльності підприємства 

ресторанного господарства поділяють на: 
а) самостійні підприємства та об’єднання; 
б) комерційні та некомерційні (соціальні); 
в) державні та приватні; 
г) великі та малі. 
5.36. За ринкової економіки держава: 
а) встановлює підприємствам ресторанного господарства конкретні 

планові завдання; 
б) регулює умови діяльності підприємств ресторанного господарства; 
в) управляє підприємством ресторанного господарства шляхом 

вироблення господарських рішень; 
 г) жодним чином не втручається в діяльність підприємств галузі. 
5.37. Рівень відповідальності підприємств ресторанного 

господарства за результати своєї діяльності у ринковій економіці 
характеризується: 

а) повною відповідальністю, аж до особистого майна; 
б) розподілом відповідальності між підприємством і державою; 
в) мінімальним ризиком господарської діяльності; 
г) усі відповіді правильні.   
5.38. До засобів непрямого державного регулювання діяльності 

підприємств ресторанного господарства належить: 
а) введення обмежень до обсягу реалізації горілчаних і тютюнових 

виробів; 
 б) припинення видачі ліцензій на торгівлю горілчаними і тютюновими 

виробами; 
в) підвищення вартості ліцензій, що дозволяють підприємствам 

здійснювати торгівлю горілчаними і тютюновими виробами; 
г) заборона торгівлі горілчаними і тютюновими виробами недержавним 

підприємствам. 
5.39. До внутрішніх факторів, що впливають на діяльність 

підприємства ресторанного господарства не відносять: 
а) споживачів; 
б) ресурси; 
в) структуру підприємства; 
г) культуру організації. 
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5.40. До зовнішніх факторів, що впливають на діяльність 
підприємства ресторанного господарства не відносять: 

а) конкурентів; 
б) споживачів; 
в) ресурси; 
г) кредиторів. 

 
 

ТЕМА 6  
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

6.1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі підприємства 
залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, 
відповідає: 

а) першому рівню конкурентоспроможності; 
б) другому рівню конкурентоспроможності; 
в) третьому рівню конкурентоспроможності; 
г) четвертому рівню конкурентоспроможності. 
6.2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому 

сегменті: 
а) знижує потенціал прибутковості сегменту; 
б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту; 
в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для 

утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності; 
г) усе перераховане вірно. 
6.3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва 

продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на: 
а) дешеві канали збуту; 
б) низькі витрати; 
в) стандартизацію товарів; 
г) диференціацію товарів. 
6.4. Пряме порівняння окремих індикаторів 

конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків 
порівнюваних підприємств – це зміст методу: 

а) рангів; 
б) різниць; 
в) балів; 
г) моделювання. 
6.5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу? 
а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз 

модернізації, аналіз досвіду; 
б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, 

аналіз виконання; 
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в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, 
аналіз досвіду, аналіз результатів; 

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, 
аналіз виконання. 

6.6. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства 
націлений на: 

а) максимальне задоволення потреб споживачів; 
б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу; 
в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції 

підприємства на ньому; 
г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку 

сил у відповідності з обмеженими можливостями.   
6.7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою     

SWOT-аналізу? 
а) об'єктивність вибору та ранжирування факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища; 
б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється; 
в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень; 
г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства. 
6.8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з 

допомогою SWOT-аналізу визначаються: 
а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів 

підприємства; 
б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування 

середовища; 
в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони; 
г) ділова, функціональна і операційна стратегії. 
6.9. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі 

сторони підприємства, не належить: 
а) репутація (імідж); 
б) соціальна відповідальність; 
в) законодавча і нормативна база; 
г) трудові ресурси. 
6.10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за 

рахунок позикових коштів можна розглядати як: 
а) силу підприємства;              
б) слабкість підприємства;  
в) зовнішню можливість;                
г) зовнішню загрозу. 
6.11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів 

підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед 
конкурентів – це: 

а) показник інтенсивності конкуренції; 
б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства; 
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в) звичайна конкурентна сила підприємства; 
г) абсолютна конкурентна сила підприємства. 
6.12. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE? 
а) маркетингові можливості підприємства; 
б) конкурентоздатність підприємства і його становище на ринку; 
в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує 

підприємство; 
г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує 

підприємство. 
6.13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE 

визначаються конкретні показники для оцінки? 
а) на початковому;        
б) на етапі розробки критеріїв; 
в) на етапі узгодження стратегії;        
г) на завершальному етапі. 
6.14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи 

координат SPACE, рекомендованою стратегією є: 
а) консервативна стратегія;              
б) захисна стратегія;  
в) конкурентна стратегія;                
г) агресивна стратегія. 
6.15. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі 

GE/McKinsey рекомендується за умов: 
а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану 

підприємства;              
б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності 

підприємства;  
в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції 

підприємства;                
г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності 

підприємства. 
6.16. Що характеризує система взаємовідносин між визначеними 

складовими середовища (за М. Портером)? 
а) обсяги виробництва; 
б) рівень конкуренції; 
в) складність процесу менеджменту; 
г) особливості технологічних процесів у підприємствах. 
6.17. Закінчіть   наведений   перелік   складових   моделі   п’яти   

сил   за   теорією М. Портеру: потенційні конкуренти, постачальники 
ресурсів, споживачі, конкурентні стратегії, … 

а) держава; 
б) профспілки; 
в) товари-замінники; 
г) трудовий колектив. 
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6.18. Конкурентоспроможність підприємства визначається як: 
а) рівень його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у 

ефективному використанні виробничого потенціалу; 
б) ступінь відповідності на певний момент вимогам цільових груп 

споживачів за характеристиками: технічними, економічними, екологічними 
тощо; 

в) комплекс взаємопов’язаних заходів, включаючи обґрунтування 
вихідної потреби, цілей та підцілей, робіт, ресурсів; 

г) немає правильної відповіді. 
6.19. Конкурентоспроможність продукції визначається як: 
а) рівень його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у 

ефективному використанні виробничого потенціалу; 
б) ступінь відповідності на певний момент вимогам цільових груп 

споживачів за характеристиками: технічними, економічними, екологічними 
тощо; 

в) комплекс взаємопов’язаних заходів, включаючи обґрунтування 
вихідної потреби, цілей та підцілей, робіт, ресурсів; 

г) немає правильної відповіді. 
6.20. Яка з наведених типів стратегій (за М. Портером) підприємства 
виявляється у пропозиції такого продукту, що сприймається в певних 
межах як щось унікальне? 

а) реінжинірингу; 
б) диференціації; 
в) фокусування; 
г) впровадження товару-замінника. 
6.21. Який тип стратегії (за М. Портером) передбачає концентрацію 

на конкретному сегменті ринку, товарній номенклатурі або групі 
споживачів? 

а) диференціації; 
б) концентрації; 
в) фокусування; 
г) інтеграції. 
6.22. Стратегічна група конкурентів – це: 
а) певна кількість підприємств, що функціонують в одній галузі; 
б) певна кількість підприємств, що займають близькі позиції на ринку 

та конкурують між собою на основі одних і тих самих конкурентних переваг 
та однаковими методами;  

в) певна кількість підприємств, що мають однаковий профіль; 
г) немає правильної відповіді. 
6.23. При побудові «карти стратегічних груп» розміри кола повинні 

позначати: 
а) розміри даного підприємства; 
б) частку ринку, що обслуговується окремим підприємством; 
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в) частку ринку, що обслуговується окремою стратегічною групою; 
г) всі відповіді є вірними. 
6.24. Визначте, яке мiсце займає споживчий ринок у системі 

ринкових відносин: 
а) споживчий ринок є початковою ланкою ринкових відносин; 
б) на споживчому ринку товари завершують своє пересування та 

надходять до кінцевого споживання; 
в) споживчий ринок є одночасно початковою та кінцевою ланкою у 

ринкових відносинах; 
г) усі відповіді є правильними. 
6.25. Визначте, що не входить до складу споживчого ринку: 
а) ринок споживчих товарів; 
б) ринок технологій; 
в) ринок житла; 
г) ринок послуг. 
6.26. Оберiть групу ринкiв, що входять до складу споживчого 

ринку: 
а) ринок сировини; 
    ринок засобiв виробництва; 
    ринок технологiй; 
б) ринок працi; 
    фiнансовий ринок; 
    ринок iнформацiї; 
в) ринок житла; 
    ринок споживчих товарiв; 
    ринок споживчих послуг; 
г) усі відповіді є правильними. 
6.27. Виберіть ознаку, що є особливістю споживчого ринку: 
а) наявність покупців та продавців, взаємодія яких дає можливість для 

обміну; 
б) взаємодія попиту, пропозиції та ціни; 
в) виробництво і реалізація товарів та послуг для задоволення потреб 

населення; 
г) наявність конкуренції. 
6.28. Споживчому ринку притаманні наступні ознаки: 
а) споживчий ринок найменш підвладний дії кризових явищ; 
б) ціни на ньому фактично формуються після виробництва товарів; 
в) незначна частина товарів надходить до споживачів від посередників, 

остання частина – від виробників;  
г) жодної правильної відповіді. 
6.29. Визначте, якими з наступних перелiчених особливостей не 

характеризується комплекс елементів споживчого ринку: 
а) високим ступенем взаємозв’язку та динамічністю елементів ринку; 
б) підлеглістю всіх елементів дії економічного закону ринкової 

рівноваги; 
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в) ідентичністю елементів попиту та пропозиції; 
г) високим ступенем залежності попиту та пропозиції від ціни. 
6.30. Об’єктом купівлі-продажу на споживчому ринку не 

виступають: 
а) продукція громадського харчування; 
б) меблі; 
в) приватизаційні сертифікати; 
г) побутові прилади. 
6.31. Ринок кулінарної продукції є ринком: 
а) чистої конкуренції; 
б) монополістичної конкуренції; 
в) монопольним; 
г) олігопольним. 
6.32. Підприємства ресторанного господарства здійснюють свою 

діяльність: 
а) на фінансовому ринку; 
б) ринку сировини та матеріалів; 
в) ринку праці; 
г) споживчому ринку. 
6.33. Визначте функцію ресторанного господарства, що не 

пов’язана iз впливом на споживчий ринок:  
а) виробництво їжі; 
б) ефективне використання трудових ресурсів; 
в) організація споживання обідньої продукції; 
г) реалізація продукції. 
6.34. Падіння попиту на товар може бути спричинено: 
а) зміною доходів споживачів; 
б) збільшенням цін на товари-замінники; 
в) очікуваним зростанням цін на товар; 
г) падінням пропозиції товару. 
6.35. Скорочення пропозиції веде до збільшення: 
а) попиту на товари, що взаємно доповнюють один одного в 

споживаннi; 
б) загального виторгу продавця, якщо попит на товар є еластичним за 

ціною; 
в) попиту на даний товар; 
г) попиту на товари, що взаємно замінюють один одного в споживаннi. 
6.36. Зростання ціни на споживчому ринку на один iз товарiв, що 

взаємно заміняють один одного в споживаннi, призведе до:  
а) падіння попиту на другий товар; 
б) зростання попиту на другий товар; 
в) збільшення обсягу попиту на другий товар; 
г) падіння обсягу попиту на другий товар. 
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6.37. Рівновага на споживчому ринку настає за умови, якщо: 
а) ціна пропозиції вища за ціну попиту; 
б) ціна попиту дорівнює ціні пропозиції; 
в) ціна попиту вища за ціну пропозиції; 
г) жодної правильної відповіді. 
6.38. Якщо ринок збалансований, то: 
а) покупці i продавці можуть продавати та купувати будь-що за цінами, 

що склалися; 
б) вiдсутнi тенденції зростання чи падіння ціни; 
в) кількість пропозицій дорівнює кількості попиту; 
г) всі відповіді є правильними. 
6.39. Визначення, яке є невірним: «конкуренція – це…»: 
а) суперництво старого з новим; 
б) низка умов, що ставлять підприємство в положення «приймаючого 

ціну»; 
в) тип поведінки підприємств – суперників на даному ринку; 
г) жодної неправильної відповіді. 
6.40. Конкурентоспроможність підприємства відображає: 
а) продуктивність використання ресурсів; 
б) прибутковість власного капіталу; 
в) динаміку обсягу виробництва; 
г) продуктивність використання трудових ресурсів. 
6.41. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі 

підприємства залежить від якості, ефективності управління, організації 
виробництва, відповідає: 

а) першому рівню конкурентоспроможності; 
б) другому рівню конкурентоспроможності; 
в) третьому рівню конкурентоспроможності; 
г) четвертому рівню конкурентоспроможності. 
6.42. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому 

сегменті: 
а) знижує потенціал прибутковості сегменту; 
б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту; 
в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для 

утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності; 
г) усе перераховане вірно. 
6.43. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва 

продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на: 
а) дешеві канали збуту; 
б) низькі витрати; 
в) стандартизацію товарів; 
г) диференціацію товарів. 
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6.44. Пряме порівняння окремих індикаторів 
конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків 
порівнюваних підприємств – це зміст методу: 

а) рангів; 
б) різниць; 
в) балів; 
г) моделювання. 
6.45. Конкурентоспроможність підприємства ресторанного 

господарства визначається: 
а) перевагами товарів, що пропонуються покупцям; 
б) порівняльними перевагами підприємства вiдносно до інших 

підприємств галузі, у межах і за межами держави; 
в) граничними можливостями підприємства з реалізації 

конкурентоспроможних товарів; 
г) усі відповіді є правильними.  
6.46. Підприємства ресторанного господарства досягають 

конкурентних переваг, головним чином, за рахунок: 
а) диференціювання продукції; 
б) зниження витрат; 
в) збільшення розміру капіталу, що використовується; 
г) максимізації прибутку. 
6.47. Фірма «МакДональдс» має конкурентні переваги, головним 

чином, за рахунок: 
а) надання допоміжних послуг споживачам; 
б) виробництва масової стандартизованої продукції; 
в) виробництва унікальної продукції; 
г) постійного оновлення асортименту продукції. 
 
 

ТЕМА 7 
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

7.1. Економічна стратегія підприємства – це: 
а) сукупна дія груп факторів, що формують певний рівень стабільності 

зовнішнього середовища; 
б) основна комплексна мета, причина існування підприємства; 
в) ефективне досягнення цілей економічними методами і засобами; 
г) усі відповіді є правильними. 
7.2. Складовою економічної стратегії підприємства, що 

реалізується у зовнішній сфері, є стратегія: 
 а) ціноутворення; 
 б) зниження виробничих витрат; 
 в) інвестування діяльності; 
 г) стимулювання персоналу. 
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7.3. Головною метою економічної стратегії підприємства є: 
а) дослідження  ринків товарів і послуг; 
б) задоволення попиту споживачів у товарах і послугах; 
в) ефективне використання ресурсів і отримання максимального 

прибутку; 
г) досягнення і підтримка конкурентної переваги. 
7.4. До складових економічної стратегії підприємства, що 

реалізуються у його внутрішній сфері, належать: 
 а) стратегія взаємодії з ринком виробничих факторів; 
 б) стратегія ціноутворення; 
 в) стратегія інвестиційної діяльності; 
 г) товарна стратегія. 
7.5. Оберіть визначення, що найбільш повно і чітко відображає 

поняття «місія фірми»: 
а) стратегічний курс підприємства; 
б) продукт зовнішніх ринкових альтернатив та внутрішніх факторів; 
в) основна загальна мета – чітко висловлена причина існування; 
г) пристосування виробничого апарату підприємства до досить 

тривалого випуску певного набору товарів та послуг. 
7.6. Сутність стратегічного планування полягає: 
а) у прагненні керівництва підприємства максимізувати прибуток, 

замість вирішення довгострокових завдань; 
б) формуванні ринкової кон’юнктури; 
в) формуванні довгострокових господарських та комерційних зв’язків; 
г) створенні іміджу підприємства. 
7.7. Визначте, які з перелічених нижче факторів впливають на 

формування стратегічних цілей підприємства ресторанного 
господарства: 

а) внутрішні проблеми, з якими стикається підприємство; 
б) зміни на ринку діяльності підприємства; 
в) зміни у зовнішньому середовищі функціонування підприємства 

через державне регулювання; 
г) взаємозв'язок економічних, соціальних та політичних умов 

функціонування підприємства. 
7.8. До елементів ринкового механізму функціонування 

підприємств ресторанного господарства не слід  відносити: 
а) державні ціни; 
б) приватну власність; 
в) інфраструктуру ринку, що забезпечує перелив ресурсів між 

галузями; 
г) конкуренцію. 
7.9. Стадія життєвого циклу, на якій основною метою діяльності 

підприємства стає збереження досягнутих позицій,  має назву: 
а) народження; 
б) старіння; 
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в) зрілість; 
г) відродження. 
7.10. Головною метою стратегічного управління підприємством за 

умов ринку є: 
а) створення умов для самофінансування; 
б) максимізація прибутку, що його одержує підприємство; 
в) розширення обсягів діяльності та частки ринку; 
г) зміцнення конкурентоспроможності підприємства. 
7.11. За умов глибокої економічної кризи підприємства 

ресторанного господарства обирають стратегію: 
а) прискореного зростання; 
б) обмеженого зростання; 
в) збереження становища; 
г) скорочення. 
7.12. До тактичних завдань, що стоять перед підприємством, 

належать: 
а) усвідомлення бажаного стану його функціонування; 
б) шляхи та методи досягнення цілей, що стоять у поточний час перед 

ним; 
в) засіб вирішення проблемних ситуацій, з якими воно стикається; 
г) труднощі та проблеми, з якими йому трапляється стикатися. 
7.13. Конкурентоспроможність підприємства ресторанного 

господарства визначається: 
а) перевагами продукції та послуг, що пропонуються споживачам; 
б) порівняльними перевагами підприємства відносно до інших 

підприємств галузі, у межах і за межами держави; 
в) граничними можливостями підприємства з реалізації 

конкурентоспроможних продукції та послуг; 
 г) усі відповіді є правильними.  
7.14. Підприємства ресторанного господарства досягають 

конкурентних переваг, головним чином, за рахунок: 
а) диференціювання продукції; 
б) зниження витрат; 
в) збільшення розміру капіталу, що використовується; 
г) максимізації прибутку. 
7.15. Збільшення рекламного бюджету дозволяє підприємствам 

галузі продавати: 
а) більш якісні товари; 
б) більшу кількість товарів за більш низькою ціною; 
в) той самий обсяг товарів за більш високою ціною; 
г) товари з меншими витратами. 
7.16. Конкурентоспроможність підприємства відображає: 
а) прибутковість власного капіталу; 
б) динаміку обсягу товарообігу; 
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в) продуктивність використання всіх ресурсів; 
г) продуктивність використання трудових ресурсів. 
7.17. Підприємства ресторанного господарства досягають 

конкурентних переваг, головним чином, за рахунок: 
а) диференціювання продукції; 
б) зниження витрат; 
в) збільшення розміру капіталу, що використовується; 
г) максимізації прибутку. 
7.18. Фірма «МакДональдс» має конкурентні переваги, головним 

чином, за рахунок: 
а) надання допоміжних послуг споживачам; 
б) виробництва масової стандартизованої продукції; 
в) виробництва унікальної продукції; 
г) постійного оновлення асортименту продукції. 
7.19. З точки зору найбільш повного відображення сутності 

діяльності підприємства за ринкових економічних умов, планування є: 
а) процес вибору, прийняття та оцінки взаємопов’язаної сукупності 

явищ; 
б) процес вибору дій, що повинні здійснитися в майбутньому; 
в) безперервний процес, що спрямований на продумане визначення і 

систематизацію факторів, що сприяють успішній діяльності підприємства; 
г) процес діяльності, що орієнтований на забезпечення сприятливих 

умов для досягнення певних цілей. 
7.20. З перелiчених нижче методів планування найбільш 

суб’єктивний характер має: 
а) економіко-статистичний; 
б) експертний; 
 в) нормативний; 
г) балансовий. 
7.21. Стратегічно орієнтоване підприємство – це: 
а) підприємство, де стратегічне мислення керівників є основою для 

визначення орієнтирів діяльності; 
б) мінімальна господарська одиниця, для якої може бути розроблено 

самостійну стратегію; 
в) підприємство, яке обслуговує ринки; 
г) немає правильної відповіді. 
7.22. Стратегічне мислення – це: 
а) мислення, властиве всім керівникам організацій; 
б) мислення, що орієнтоване на визначення цілей організації і способів 

їх досягнення; 
в) мислення, що є іншим визначенням економічного мислення; 
г) усвідомлення тактичних цілей підприємства. 
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7.23. Стратегічне управління базується на концепції підприємства 
як: 

а) відкритої системи; 
б) закритої системи; 
в) соціотехнічної системи; 
г) економічної системи. 
7.24. Визначте варіант прояву нестратегічного управління 

підприємством: 
а) здатність адаптуватись до змін у середовищі; 
б) аналіз внутрішнього середовища для розробки цілей підприємства; 
в) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища для розробки цілей 

підприємства; 
г) немає правильної відповіді.  
7.25. Яка складова системи стратегічного управління визначається 

стилем управлінських відносин, стилем прийняття управлінських 
рішень, стилем відносин у середовищі? 

а) стратег-лідер; 
б) система добору та підготовки персоналу; 
в) адекватна структура управління; 
г) адекватна культура. 
7.26. Головною метою стратегічного управління є: 
а) розробка оптимальної стратегії розвитку підприємства; 
б) підвищення конкурентоспроможності підприємства; 
в) підвищення якості обслуговування споживачів; 
г) підвищення продуктивності праці робітників. 
7.27. Яке з наведених визначень найбільше відповідає поняттю 

«внутрішнє середовище підприємства»? 
а) всі умови і фактори, що виникають в оточуючому середовищі, 

незалежно від діяльності підприємства, які можуть впливати на його 
функціонування; 

б) система договірних відносин підприємства між персоналом та 
суб’єктами ринку; 

в) господарський організм підприємства, який складається з різних 
компонентів у відповідності до функціональних областей, загальних для всіх 
типів підприємств; 

г) немає правильної відповіді. 
7.28. Яке з наведених визначень найбільше відповідає поняттю 

«зовнішнє середовище підприємства»? 
а) всі умови і фактори, що виникають в оточуючому середовищі, 

незалежно від діяльності підприємства, які можуть впливати на його 
функціонування; 

б) система договірних відносин підприємства між персоналом та 
суб’єктами ринку; 
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в) господарський організм підприємства, який складається з різних 
компонентів у відповідності до функціональних областей, загальних для всіх 
типів підприємств; 

г) немає правильної відповіді. 
7.29. Яке визначення відповідає внутрішній складовій загального 

середовища підприємства? 
а) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 

організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та 
персоналу організації; 

б) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 
організації і на які вона не може впливати взагалі або має незначний вплив; 

в) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 
організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних 
комунікацій; 

г) система договірних відносин підприємства між персоналом та 
суб’єктами ринку. 

7.30. Зовнішнє середовище непрямої дії – це: 
а) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 

організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та 
персоналу організації; 

б) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 
організації і на які вона не може впливати взагалі або має незначний вплив; 

в) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 
організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних 
комунікацій; 

г) система договірних відносин підприємства між персоналом та 
суб’єктами ринку. 

7.31. Зовнішнє середовище прямої дії визначається як: 
а) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 

організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та 
персоналу організації; 

б) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 
організації і на які вона не може впливати взагалі або має незначний вплив; 

в) сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість 
організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних 
комунікацій; 

г) система договірних відносин підприємства між персоналом та 
суб’єктами ринку. 

7.32. Яке визначення розкриває зміст поняття «загрози»? 
а) види діяльності, які підприємство здійснює не дуже добре, або 

ресурси, що неправильно використовуються; 
б) будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства 

чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей; 
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в) ситуації в зовнішньому середовищі, позитивний процес чи явище, за 
яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони; 

г) немає правильної відповіді.  
7.33. «Можливості» як важлива складова стратегічного аналізу 

середовища має таке визначення: 
а) види діяльності, які підприємство здійснює не дуже добре, або 

ресурси, що неправильно використовуються; 
б) будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства 

чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей; 
в) ситуації в зовнішньому середовищі, позитивний процес чи явище, за 

яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони; 
 г) немає правильної відповіді.  
7.34. Визначте різновиди стратегії зростання малих підприємств: 
а) стратегія зберігання, стратегія пошуку загарбника, стратегія 

лідерства в ринковій ніші, стратегія виходу за рамки ніші; 
б) стратегія копіювання, стратегія оптимального розміру, стратегія 

участі в продукті крупної фірми, стратегія використання переваг крупних 
підприємств; 

в) стратегія «Горді леви», стратегія «Могутні слони», стратегія 
«Неповороткі бегемоти»; 

г) немає правильної відповіді. 
7.35. Визначте різновиди стратегії зростання середніх підприємств: 
а) стратегія зберігання, стратегія пошуку загарбника, стратегія 

лідерства в ринковій ніші, стратегія виходу за рамки ніші; 
б) стратегія копіювання, стратегія оптимального розміру, стратегія 

участі в продукті крупної фірми, стратегія використання переваг крупних 
підприємств; 

в) стратегія «Горді леви», стратегія «Могутні слони», стратегія 
«Неповороткі бегемоти»; 

г) немає правильної відповіді. 
7.36. Визначте різновиди стратегії зростання великих підприємств: 
а) стратегія зберігання, стратегія пошуку загарбника, стратегія 

лідерства в ринковій ніші, стратегія виходу за рамки ніші; 
б) стратегія копіювання, стратегія оптимального розміру, стратегія 

участі в продукті крупної фірми, стратегія використання переваг крупних 
підприємств; 

в) стратегія «Горді леви», стратегія «Могутні слони», стратегія 
«Неповороткі бегемоти»; 

г) немає правильної відповіді. 
7.37. Якому рівню відповідає стратегія, що розробляється для 

підприємства, сфери його діяльності в цілому? 
а) функціональному; 
б) корпоративному; 
в) операційному; 
г) діловому. 
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7.38. Місія як генеральна мета підприємства повинна відповідати 
на три важливих запитання: 

а) які види діяльності здійснює підприємство, на який сегмент ринку 
підприємство орієнтується, які конкурентні переваги має підприємство; 

б) який максимальний прибуток отримає підприємство, які види 
діяльності необхідно розвивати, яку рекламну підтримку необхідно 
здійснювати; 

в) які ресурси необхідні для досягнення місії, які види продукції 
необхідно виробляти, яких обсягів виробництва необхідно досягти; 

г) немає правильної відповіді. 
7.39. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного 

аналізу? 
а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз 

модернізації, аналіз досвіду; 
б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, 

аналіз виконання; 
в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, 

аналіз досвіду, аналіз результатів; 
г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, 

аналіз виконання. 
7.40. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства 

націлений на: 
а) максимальне задоволення потреб споживачів; 
б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу; 
в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції 

підприємства на ньому; 
г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку 

сил у відповідності з обмеженими можливостями.   
7.41. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою   

SWOT-аналізу? 
а) об'єктивність вибору та ранжирування факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища; 
б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється; 
в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень; 
г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства. 
7.42. В процесі формування корпоративної стратегії фірми за 

допомогою SWOT-аналізу визначаються: 
а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів 

підприємства; 
б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування 

середовища; 
в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони; 
г) ділова, функціональна і операційна стратегії. 
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7.43. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі 
сторони підприємства, не належить: 

а) репутація (імідж); 
б) соціальна відповідальність; 
в) законодавча і нормативна база; 
г) трудові ресурси. 
7.44. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за 

рахунок позикових коштів можна розглядати як: 
а) силу підприємства;              
б) слабкість,  
в) зовнішню можливість,                
г) зовнішню загрозу. 
7.45. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів 

підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед 
конкурентів – це: 

а) показник інтенсивності конкуренції; 
б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства; 
в) звичайна конкурентна сила підприємства; 
г) абсолютна конкурентна сила підприємства. 
7.46. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE? 
а) маркетингові можливості підприємства; 
б) конкурентоздатність підприємства і його становище на ринку; 
в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує 

підприємство; 
г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує 

підприємство. 
7.47. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE 

визначаються конкретні показники для оцінки? 
а) на початковому;        
б) на етапі розробки критеріїв; 
в) на етапі узгодження стратегії;        
г) на завершальному етапі. 
7.48. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи 

координат SPACE, рекомендованою стратегією є: 
а) консервативна стратегія;              
б) захисна стратегія;  
в) конкурентна стратегія;                
г) агресивна стратегія. 
7.49. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі 

GE/McKinsey рекомендується за умов: 
а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану 

підприємства;              
б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності 

підприємства;  
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в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції 
підприємства;                

г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності 
підприємства. 
 

ТЕМА 8 
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ  

В ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ  
 

8.1. Стратегія активного втручання держави в інноваційну 
діяльність полягає: 

а) у визнанні державою наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності як головної складової економічного зростання національного 
господарства; 

б) держава в цій стратегії відіграє важливу роль, але відсутні 
директивні зв’язки; 

в) щодо державних організацій держава використовує стратегію 
активного втручання, щодо інших – стратегію децентралізованого 
регулювання; 

г) немає правильної відповіді.   
8.2. Стратегія децентралізованого регулювання державою 

інноваційної діяльності: 
а) держава виступає як чинник пропозиції науково-технічних зв’язків; 
б) надає податкові пільги та використовує інші стимулятори 

інноваційної активності; 
в) створює інфраструктуру інноваційної діяльності та умови, що 

сприяють підвищенню інноваційної активності всіх учасників інноваційної 
сфери; 

г) всі відповіді у сукупності правильні.  
8.3. Змішена стратегія регулювання інноваційної діяльності: 
а) у визнанні державою наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності як головної складової економічного зростання національного 
господарства; 

б) держава в цій стратегії відіграє важливу роль, але відсутні 
директивні зв’язки; 

в) щодо державних організацій держава використовує стратегію 
активного втручання, щодо інших – стратегію децентралізованого 
регулювання; 

г) немає правильної відповіді.  
8.4. Концепції національної інноваційної продуктивності 

розроблені за напрямами: 
а) ендогенна теорія зростання П. Ромера, що базується на ідеях; 
б) теорія конкурентної переваги М. Портера, що базується на 

кластерах; 
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в) концепція національних інноваційних систем Р. Нельсона; 
г) всі відповіді у сукупності правильні.  
8.5. Організація, яка стала на інноваційний шлях розвитку, 

повинна функціонувати згідно з такими принципами: 
а) адаптивності, динамічності; 
б) самоорганізації, саморегуляції, саморозвитку; 
в) правильні відповіді а і б; 
г) немає правильної відповіді.  
8.6. Інноваційні стратегії: 
а) враховують основні базисні процеси в організації (виробництво, 

маркетинг, управління); 
б) поділяються на продуктові, ресурсні, функціональні, організаційно-

управлінські; 
в) правильні відповіді а і б; 
г) немає правильної відповіді.  
8.7. Стратегія інноваційного розвитку організації базується на 

використанні: 
а) нових ринків збуту; 
б) продуктових та процесних інновацій з урахуванням 

загальноекономічних перспектив, наявності ресурсів і векторів зміни 
зовнішнього середовища; 

в) враховує рівень виробництва та обслуговування споживачів; 
г) правильні відповіді а і б.  
8.8. Стратегії інноваційного розвитку можна поділити на: 
а) революційні (стрибкоподібні) та еволюційні (покрокові); 
б) продуктові та процесні; 
в) правильні відповіді а і б; 
г) немає правильної відповіді.  
8.9. Стратегічні альтернативи, які безпосередньо пов’язані з 

інноваціями та  інноваційною діяльністю: 
а) стратегія менеджерської поведінки стосовно інновацій; 
б) стратегія формування інновацій; 
в) стратегія організації інноваційної діяльності у компаніях та  

інноваційної орієнтації компаній; 
г) всі відповіді у сукупності правильні.  
8.10. Поділ  інноваційної стратегії на підставі підходів виробників 

до задоволення споживацьких потреб: 
а) стратегія виявлення і задоволення прихованих потреб; 
б) стратегія нового рішення старого запиту; 
в) стратегія повного перетворення; 
г) всі відповіді у сукупності правильні.  
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8.11. Основні набори економічних умов, якими повинні володіти 
перспективні для реалізації інновації: 

а) корисності для покупців та стратегічного калькулювання цін; 
б) наявності ділової моделі (тобто розробки такої програми дій на 

ринку, яка б за умови досягнення поставленої мети при наявному потенціалі 
забезпечувала прибутковий кінцевий результат) та здатності до визначення 
можливих складностей; 

в) правильні відповіді а і б; 
г) немає правильної відповіді.  
8.12. Значущість факторів, що сприяють ринковому успіху нових 

товарів: 
а) організаційна структура підрозділів нового товару та його 

підтримка керівництвом компанії; 
б) сприятливі умови конкуренції та відповідність товару потребам 

споживачів; 
в) технологічна перевага нового товару та його відповідність 

компетенціям компанії, застосування нових технологічних процесів; 
г) всі відповіді у сукупності правильні.  
8.13. До спектра основних інноваційних стратегій, що 

розглядають суб’єкти господарювання на ринку, належать стратегії: 
а) швидкої модифікації товару на базі старої технології; зміни товару 

в межах наявної галузі або бізнесу; 
б) зміни технології виробництва, роботи; 
в) зміни галузі або бізнесу; зміни або розширення ринку; 
г) всі відповіді у сукупності правильні.  
8.14. Успішні компанії – новатори мають такі характеристики: 
а) прискіпливе ставлення до своїх товарів; наявність довгострокового 

прогнозу перспектив розвитку ринку; уважність до своїх споживачів; 
б) звернення до практики створення «проектних робочих груп», 

позиція лідера, детальне та ретельне оцінювання результатів їх діяльності; 
в) захист власних досягнень у сфері розробки нових товарів від 

постійних конкурентів; вимогливе ставлення до кожного етапу розробки 
товару, визнання того, що процес створення нових товарів є нескінченим;  

г) всі відповіді у сукупності правильні.  
8.15. Основними передумовами розвитку інноваційної активності 

у сфері ресторанного господарства є: 
а) наявність державної політики і законодавства, спрямованого на 

стимулювання інноваційних процесів; 
б) високий ступінь готовності споживачів до сприйняття інновацій та 

підвищення рівня інтелектуального розвитку працівників; 
в) зростання обсягів інвестицій у інноваційні зміни закладів 

ресторанного господарства;  
г) всі відповіді у сукупності правильні.  
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8.16. Інноваційний шлях розвитку закладів ресторанного 
господарства пов'язаний з такими проблемами: 

а) недосконалість законодавства та складнощі розвитку малого та 
середнього інноваційного підприємництва; низький рівень кваліфікації та 
знань працівників закладів ресторанного господарства; 

б) дуже високий рівень ризику і спричинені ним складнощі з 
пошуком джерел фінансування інновацій; 

в) недорозвиненість механізму комерціалізації результатів 
завершених науково-технічних розробок і передачі їх до сфери виробництва;  

г) всі відповіді у сукупності правильні.  
8.17. Етапи стратегії інноваційного розвитку закладів 

ресторанного господарства: 
а) стратегічний діагноз, стратегічний аналіз та формування стратегії; 
б) реалізація стратегії та стратегічний контроль; 
в) визначення етапу життєвого циклу підприємства; 
г) правильні відповіді а і б.  
8.18. Стратегічний діагноз – це: 
а) формування місії-орієнтації і місії-політики; 
б) визначення етапу життєвого циклу підприємства та прийнятних 

інноваційних змін для підприємства; 
в) аналіз і оцінка можливостей та загроз зовнішнього середовища, а 

також сильних та слабких сторін внутрішнього середовища підприємства; 
г) правильні відповіді б і в.  
8.19. Стратегічний аналіз – це: 
а) формування місії-орієнтації і місії-політики; 
б) визначення етапу життєвого циклу підприємства та прийнятних 

інноваційних змін для підприємства; 
в) аналіз і оцінка можливостей та загроз зовнішнього середовища, а 

також сильних та слабких сторін внутрішнього середовища підприємства; 
г) правильні відповіді б і в.  
8.20. Формування стратегії – це: 
а) моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства з 

урахуванням його ресурсного потенціалу, етапу життєвого циклу та ситуації 
на конкурентному ринку; 

б) оцінювання отриманих підприємством інноваційних переваг; 
в) вироблення стратегічного плану та контроль результатів реалізації 

стратегії; 
г) правильні відповіді б і в.  
8.21. Реалізація стратегії та стратегічний контроль – це: 
а) моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства з 

урахуванням його ресурсного потенціалу, етапу життєвого циклу та ситуації 
на конкурентному ринку; 

б) оцінювання отриманих підприємством інноваційних переваг; 
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в) вироблення стратегічного плану та контроль результатів реалізації 
стратегії; 

г) правильні відповіді б і в.  
8.22. За типом стратегії виокремлюють таку інноваційну 

організацію: 
а) ресурсну; 
б) постійну; 
в) віолентну; 
г) національну. 
8.23.  Впровадження нововведень може спричинити: 
а) соціальний ефект; 
б) погіршення міжособистісних стосунків; 
в) динамічний ефект; 
г) державний ефект. 
8.24. Економічний ефект від впровадження інновацій 

характеризується: 
а) підвищенням тривалості життя населення; 
б) скороченням терміну окупності інвестицій; 
в) зниженням відходів виробництва; 
г) підвищенням питомої ваги нових інформаційних технологій. 
8.25. Науково-технічний ефект від впровадження інновацій 

характеризується: 
а) зростанням доходів населення; 
б) прибутком від ліцензійної діяльності; 
в) зниженням викидів шкідливих речовин в атмосферу; 
г) зростанням кількості зареєстрованих авторських свідоцтв на 

винаходи. 
8.26. Результатом інноваційної діяльності є:  
а) інтелектуальний продукт;  
б) інновації;  
в) інтенція;  
г) технології.  
8.27. Корисність інноваційних товарів відбиває  їх:  
а) вартість;  
б) споживча вартість;  
в) якість;  
г) правильні відповіді а і б;  
д) правильні відповіді а і в.  
8.28. Період між появою новації і її впровадженням – це:  
а) інноваційний лаг;  
б) життєвий цикл інновації;  
в) тривалість інноваційного процесу;  
г) комерціалізація інновації.  
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8.29. Технічні нововведення зумовлюють насамперед відповідні:  
а) соціальні нововведення;  
б) організаційні нововведення;  
в) економічні нововведення;  
г) локальні нововведення.  
8.30. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, 

технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються:  
а) економічними;  
б) соціальними;  
в) організаційними;  
г) технічними.  
8.31. Інновації, зорієнтовані на виробництво і використання нових 

(поліпшених) продуктів у сфері виробництва або у сфері споживання – 
це:  

а) ринкові інновації;  
б) продуктові інновації; 
в) інновації процесу; 
г) технологічні інновації.  
8.32. Сукупність підрозділів, що безпосередньо не беруть участі у 

створенні нової (профільної) продукції підприємства, але своєю 
діяльністю сприяють роботі основних цехів, називають:  

а) виробничою інфраструктурою;  
б) інфраструктурою;  
в) соціальною інфраструктурою; 
г) капітальним будівництвом.  
8.33.  Згідно з об’єктним підходом, інновація – це: 
а) нова вигода, яку отримують споживачі; 
б) результат інтелектуальної, науково-технічної або іншої діяльності 

щодо ефективної зміни об’єкта; 
в) кінцевий результат інноваційного процесу, що отримав втілення у 

вигляді нової або удосконаленої  продукції або технології; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
8.34.  Згідно з процесним підходом, інновація – це: 
а) процес, що розвивається у часі і має чітко виражені стадії; 
б) суспільно-техніко-економічний процес, який через практичне 

використання ідей та винаходів веде до створення кращих за своїми 
властивостями виробів та технологій; 

в) правильні відповіді а і б; 
г) немає правильної відповіді. 
8.35.  Згідно з комплексним підходом, інновація – це: 
а) нові продукти, нові процеси, нові організації, нова практика бізнесу 

та нова стратегія; 
б) новий метод, нова структура, новий процес або продукт; 
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в) кінцевий результат інноваційної  діяльності, що отримав втілення у 
вигляді нової або удосконаленої  продукції,  або технології; 

г) всі відповіді у сукупності правильні. 
8.36.  Інновації «на вході» закладу ресторанного господарства: 
а) зміни у виборі і використанні сировини, напівфабрикатів, 

обладнання, інформації; 
б) нові вироби, послуги, технології, інформаційні системи; 
в) інновації управлінської, виробничої, технологічної структур 

підприємства; 
г) немає  правильної  відповіді. 
8.37.  Інновації «на виході» закладу ресторанного господарства: 
а) зміни у виборі і використанні сировини, напівфабрикатів, 

обладнання, інформації; 
б) нові вироби, послуги, технології, інформаційні системи; 
в) інновації управлінської, виробничої, технологічної структур 

підприємства; 
г) немає  правильної  відповіді. 
8.38. Інновації  системної структури закладу ресторанного 

господарства: 
а) зміни у виборі і використанні сировини, напівфабрикатів, 

обладнання, інформації; 
б) нові вироби, послуги, технології, інформаційні системи; 
в) інновації управлінської, виробничої, технологічної структур 

підприємства; 
г) немає  правильної  відповіді. 
8.39. Основні сектори інноваційної діяльності у ресторанному 

господарстві: 
а) новинки форматів і напрямів; 
б) новинки у процесах і засобах праці; 
в) новинки товарів та методів їх просування на ринку; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
8.40. Інноваційні процеси у ресторанному господарстві за 

спрямованістю потреб і вимог споживачів зорієнтовані на: 
а) якісне харчування та якісне обслуговування; 
б) економію часу та економію коштів; 
в) відпочинок і розваги та задоволення специфічних потреб; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
8.41.  Нові формати/напрями у ресторанному господарстві: 
а) сукупність особливостей створення та надання послуг, що 

характеризуються принципово новим підходом до організації харчування; 
б) альтернативні послуги; 
в) нові види продукції; 
г) немає правильної відповіді. 
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8.42.  Виробнича технологія  – це: 
а) сукупність прийомів та способів переробки різних продуктів і 

сировини у закладах ресторанного господарства; 
б) сукупність прийомів та способів надання послуг  у закладах 

ресторанного господарства; 
в) послідовність виконання операцій під час приготування страв; 
г) послідовність виконання операцій під час надання послуг. 
8.43.  Сервісна технологія  – це: 
а) сукупність прийомів та способів переробки різних продуктів і 

сировини у закладах ресторанного господарства; 
б) сукупність прийомів та способів надання послуг  у закладах 

ресторанного господарства; 
в) послідовність виконання операцій під час приготування страв; 
г) послідовність виконання операцій під час надання послуг. 
8.44. До обов’язкових вимог щодо нових видів продукції 

ресторанного господарства належать: 
а) безпека для життя і здоров’я, екологічність, відповідність цільовому 

призначенню; 
б) безпека для життя і здоров’я, екологічність, відповідність цільовому 

призначенню, гарантованість збереження майна споживачів, точність та 
своєчасність надання послуг; 

в) висока якість продукції; 
г) немає правильної відповіді. 
8.45.  До обов’язкових вимог щодо нових видів послуг ресторанного 

господарства належать: 
а) безпека для життя і здоров’я, екологічність, відповідність цільовому 

призначенню; 
б) безпека для життя і здоров’я, екологічність, відповідність цільовому 

призначенню, гарантованість збереження майна споживачів, точність та 
своєчасність надання послуг; 

в) висока якість продукції; 
г) немає правильної відповіді. 
8.46. Види проектування продукції та послуг у закладах 

ресторанного господарства: 
а) міцне; 
б) комп’ютерне; 
в) спільне, модульне; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
8.47. Основні об’єкти інноваційних змін у ресторанному 

господарстві: 
а) товар (продукція та/або послуги)  ресторанного господарства; 
б) процес: виробництва, забезпечення, управління, збуту; 
в) засоби праці, що використовуються під час того чи іншого процесу; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
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ТЕМА 9 

УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ  
В ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
 

9.1. На розвиток теорії мереж позитивно впливає: 
а) широке впровадження нових інформаційних технологій; 
б) швидкі технологічні та структурні зміни зовнішнього середовища; 
в) зростання популярності теорії мережевого аналізу; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
9.2. Під час формування мереж використовують: 
а) структурний та ресурсний підходи; 
б) організаційний та когнітивний підходи; 
в) вірна відповідь а і б; 
г) немає правильної відповіді.  
9.3. В якому підході в якості основних параметрів мережі 

визначено розмір, щільність, ступінь централізації мережі, сила 
зв’язків? 

а) у структурному підході; 
б) в організаційному підході; 
в) в когнітивному підході; 
г) немає правильної відповіді.  
9.4. До «жорстких» структур, які формують мегафірму із 

внутрішньофірмовою взаємодією підприємств, відносять: 
а) холдинги; 
б) асоціації; 
в) коаліції; 
г) альянси.  
9.5. До «м’яких» структур, які реалізуються, як правило, на основі 

сітьової міжфірмової взаємодії, відносять: 
а) холдинги; 
б) концерни; 
в) конгломерати; 
г) асоціації.  
9.6. У мережі якого типу підрозділи фірми вступають у 

конкурентне суперництво між собою, спрямовуючи зусилля на 
підвищенні ефективності діяльності? 

а) у внутрішній мережі; 
б) у стабільній мережі; 
в) у динамічній мережі; 
г) у проектній мережі.   

  



70 
 

9.7. У мережі якого типу певні види діяльності передаються в 
аутсорсинг? 

а) у внутрішній мережі; 
б) у стабільній мережі; 
в) у динамічній мережі; 
г) у проектній мережі.  
9.8. За способом формування підприємницькі мережі поділяються 

на: 
а) вертикальні, горизонтальні, конгломератні; 
б) локальні, регіональні, міжрегіональні, національні, міжнаціональні, 

глобальні; 
в) добровільні, примусові; 
г) немає правильної відповіді.  
9.9. За видом інтеграції  підприємницькі мережі поділяються на: 
а) вертикальні, горизонтальні, конгломератні; 
б) локальні, регіональні, міжрегіональні, національні, міжнаціональні, 

глобальні; 
в) добровільний, примусовий; 
г) немає правильної відповіді.  
9.10. До чинників стійкості та ефективності мережі відносять: 
а) наявність та виконання внутрішньо сітьових стандартів; 
б) надмірна залежність від кадрового складу; 
в) високий рівень залежності від ринку та  ресурсів; 
г) всі відповіді у сукупності правильні.  
9.11. До недоліків мережевої економіки  відносять: 
а) складність забезпечення інформацією всіх учасників мережі в 

однаковій мірі; 
б) відсутність довгострокових договірних відносин; 
в) вузька спеціалізація учасників мережі; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
9.12. Характерними рисами ресторанної мережі є: 
а) великі обсяги закупівель і продажів; 
б) територіальна віддаленість від управляючого центру; 
в) єдині корпоративні стандарти виробничих процесів та рівня 

сервісу; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
9.13. До особливостей управління ресторанними та торговельними 

мережами є: 
а) централізована робота з постачальниками; 
б) відкриття нових філій у стислий термін; 
в) вірна відповідь а і б; 
г) немає правильної відповіді.  
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9.14. За ступенем жорсткості мережі поділяються на: 
а) м’які, середні, жорсткі; 
б) інтегровані, незалежні; 
в) консорціум, холдинг, конгломерат; 
г) немає правильної відповіді.  
9.15. Горизонтальна кооперація – це: 
а) об’єднання, злиття, кооперація або взаємодія підприємств, які 

знаходяться на одній господарчій ступені; 
б) об’єднання, злиття, кооперація або взаємодія функціонально 

залежних виробників, посередників, продавців і споживачів певного 
продукту за ланцюжком створення вартості; 

в) об’єднання, злиття, кооперація або взаємодія підприємств; 
г)  немає правильної відповіді. 
9.16.  Роздрібна торговельна мережа визначається як: 
а) майновий комплекс, що використовується організацією для купівлі-

продажу товарів та надання торговельних послуг; 
б) сукупність підприємств роздрібної торгівлі, що розташовані в 

межах конкретної території та/або мають єдине управління; 
в) торговельна мережа певної фірми, організації, системи; 
г) сукупність стаціонарних і нестаціонарних видів торговельних 

об’єктів. 
9.17. Ризики для франчайзі: 
а) використання торговельної марки, яка завоювала популярність у 

споживачів і репутацію у бізнес-середовищі; 
б) вступ до апробованої бізнес-системи та використання її 

конкурентних переваг; 
в) відмова від виплати роялті; 
г) неправдиві обіцянки франчайзера, його неспроможність управляти 

зростанням мережі, втрата інтересу щодо розвитку. 
9.18. Виконання окремих функцій (виробничих, сервісних, 

інформаційних, фінансових, управлінських і т.п.) або бізнес-процесів 
(організаційних, фінансово-економічних, виробничо-технологічних, 
маркетингових) зовнішньою організацією, яка має необхідні ресурси, на 
основі довгострокової угоди, називається: 

а) аутсорсинг; 
б)  концесія; 
в) аутстафінг; 
г) контрактація. 
9.19. Найкрупніша транснаціональна торгова мережа – це: 
а) Wal-Mart Stores, Inc.; 
б) Auchan group;  
в) Metro AG; 
г) Billa. 
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9.20. Власні торговельні марки, зорієнтовані на покупців, чутливих 
до ціни, у яких переважають раціональні мотиви покупки – це: 

а) марки економ-класу; 
б) іміджеві (нішеві) марки; 
в) інноваційні власні торгові марки; 
г) немає правильної відповіді. 
 9.21. Негативні наслідки розвитку роздрібних торговельних мереж 

полягають в наступному: 
а) мережі часто диктують виробникам невигідні умови 

співробітництва; 
б) розвиток мереж призводить до закриття роздрібних об’єктів малого 

та середнього розміру; 
в) мережі створюють стандартну усереднену пропозицію на ринку для 

покупців, що є чинником обмеження свободи вибору; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
9.22. До переваг мережевої торгівлі  відносять: 
а) спроможність об’єднати функції оптової та роздрібної торгівлі; 
б) централізація та високий рівень управління комерційною 

діяльністю; 
в) формування привабливого асортименту товарів за 

конкурентоспроможними цінами; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
9.23. Мережа – це: 
а) інститут, що визначає правила взаємодії та інтеграції підприємств 

як економічних суб’єктів, що мають близьку систему цінностей; 
б) своєрідна можливість підприємств об’єднатися шляхом системи 

вертикальних і горизонтальних коопераційних угод, контрактів, координації 
їх діяльності та залучення нових партнерів; 

в) спосіб взаємодії підприємств, самостійних у правовому, проте 
залежних в економічному відношенні, що здійснюються по вертикалі та/або 
горизонталі; 

г) всі відповіді у сукупності правильні. 
9.24. За рівнем, якістю та специфікою надаваних послуг на 

українському ринку ресторанного господарства виділяють мережі: 
а) елітних підприємств; 
б) демократичних підприємств; 
в) підприємств швидкого обслуговування; 
г) всі відповіді у сукупності правильні. 
 9.25. До ресторанних груп  на українському ринку відносяться: 
а) Козирна карта, Мировая карта, Наша карта; 
б) Пузата хата, Два гуся, Якіторія, Здоровеньки були; 
в) МакДональдс, Максмак, КFC; 
г) немає правильної відповіді. 
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9.26. Відмінною рисою франчайзингу є: 
а) право власності на торговельну марку, фірмову послугу, ідею, 

технологічний процес, патент, спеціалізоване обладнання, ділові зв’язки, 
ноу-хау та ін. залишається за фірмою-франчайзером; 

б) ліцензія (франшиза) на використання всіх елементів фірми-
франчайзера продається дрібній фірмі-франчайзі; 

в) у договорі про продаж ліцензії включаються права франчайзера на 
контроль за діяльністю франчайзі, а також зобов’язань франчайзера в 
надання кваліфікованої допомоги партнерові в навчанні персоналу, доборі 
приміщень, проведенні маркетингових досліджень; 

г) всі відповіді у сукупності правильні. 
9.27. Можливість для організації реалізовувати свої потреби у 

виживанні, безпеки, стійкості – це:  
а) соціальна відповідальність бізнесу;  
б) соціальний тренд;  
в) соціально відповідальна поведінка; 
г) немає правильної відповіді. 
9.28. Хто належить до суб’єктів соціальної відповідальності?  
а) працівники підприємства;  
б) інвестори;  
в) підприємці; 
г) споживачі. 
9.29. Соціальна відповідальність бізнесу проявляється:  
а) у внутрішніх соціальних інвестиціях в людський капітал;  
б) в добродійності власників і топ-менеджменту компанії;  
в) в участі у виборчих кампаніях; 
г) немає правильної відповіді. 
9.30. Які бувають форми соціальної відповідальності?  
а) традиційна, благодійність, меценатство;  
б) традиційна, меценатство;  
в) традиційна, благодійність; 
г) немає правильної відповіді. 
9.31. До основних форм соціальної відповідальності належать:  
а) відповідальність за чистоту навколишнього середовища;  
б) відповідальність перед прийнятими на роботу;  
в) відповідальність перед споживачами;  
г) усі відповіді правильні.  
9.32. До аргументів на користь соціальної відповідальності 

належать:  
а) зміна потреб і очікувань широкої аудиторії, наявність ресурсів для 

розв’язання соціальних проблем;  
б) недостатній рівень зайнятості широкої аудиторії, недостатність 

вмінь розв’язувати соціальні проблеми;  
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в) моральний обов’язок поводити себе соціально відповідальним, 
витрати на соціальну привабливість;  

г) усі відповіді правильні.  
9.33. До аргументів проти соціальної відповідальності належать:  
а) зміна потреб і очікувань широкої аудиторії, наявність ресурсів для 

розв’язання соціальних проблем;  
б) недостатній рівень зайнятості широкої аудиторії, недостатність 

вмінь розв’язувати соціальні проблеми;  
в) недостатній рівень звітності широкій аудиторії, сприятливі для 

бізнесу довгострокові перспективи;  
г) усі відповіді правильні. 
9.34. Соціальна відповідальність важлива тим, що вона:  
а) сприяє формуванню громадянського суспільства;  
б) сприяє підвищенню рентабельності;  
в) забезпечує підвищення якості бізнесу; 
г)  немає правильної відповіді. 
9.35. Основною характеристикою американської моделі соціальної 

відповідальності є:  
а) значна роль держави при визначенні напрямів діяльності 

підприємства;  
б) вплив держави на діяльність підприємства опосередкований;  
в) значний вплив інституту держави на бізнес, а також орієнтир на 

культурні традиції країни; 
г)  немає правильної відповіді. 
9.36. Основною характеристикою європейської моделі соціальної 

відповідальності є:  
а) значний вплив інституту держави на бізнес, а також орієнтир на 

культурні традиції країни;  
б) значна роль держави при визначенні напрямів діяльності 

підприємства;  
в) вплив держави на діяльність підприємства опосередкований; 
г)  немає правильної відповіді. 
9.37. Основною характеристикою азіатської моделі соціальної 

відповідальності є:  
а) вплив держави на діяльність підприємства опосередкований;  
б) значна роль держави при визначенні напрямів діяльності 

підприємства;  
в) значний вплив інституту держави на бізнес, а також орієнтир на 

культурні традиції країни; 
г) немає правильної відповіді. 
9.38. Працівники підприємства, власники, місцеве суспільство, 

соціальна інфраструктура, інвестори – це:  
а) об’єкти соціальної відповідальності;  
б) суб’єкти соціальної відповідальності;  
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в) пропагандисти соціальної відповідальності; 
г)  правильні відповіді а і б. 
9.39. Споживачі продукції та послуг відносяться до:  
а) суб’єктів соціальної відповідальності;  
б) об’єктів соціальної відповідальності;  
в) соціально активних груп; 
г)  контактних аудиторій. 
9.40. До складових зовнішньої соціальної відповідальності бізнесу 

можна віднести:  
а) відповідальність перед споживачами товарів і послуг;  
б) охорона навколишнього середовища, спонсорство;  
в) охорона праці та здоров’я працівників;  
г) всі відповіді правильні. 
9.41. Основними перешкодами впровадження соціальної 

відповідальності в Україні є:  
а) брак відповідного законодавства, фінансів, досвіду та механізмів 

впровадження соціальної відповідальності;  
б) достатня кількість необхідної інформації стосовно соціальних 

проблем;  
в) достатня кількість урядових і неурядових організацій, що 

підтримують соціально відповідальну діяльність; 
г)  немає правильної відповіді. 
9.42. Основними завданнями «Стратегії сприяння розвитку 

соціальної відповідальності бізнесу в Україні» є:  
а) запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні всіма групами зацікавлених осіб;  
б) сприяння розвитку СВБ, розвиток програм ресурсозбереження та 

енергоефективності;  
в) створення передумов для забезпечення прав людини, етичного 

виховання та освіти членів суспільства;  
г) всі відповіді правильні. 
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