ЕКОНОМІКА РЕКРЕАЦІЙ ТА ТУРИЗМУ
1. Продуктивність праці – це … .
2. Що показує рівень витрат обігу?
3. Якість продукції – це … .
4. Вкажіть джерела доходів туристичної фірми.
5. Калькулювання – це … .
6. Як поділяються виробничі процеси за ознакою часу?
7. Який узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства?
8. Дохід туроператора формується переважно за рахунок оплати турпродукту …
9. Які бувають капітальні вкладення?
10. Рентабельність туристичного продукту – це … .
11. До складу оборотних коштів не включається … .
12. Прогнозування – це … .
13. У чому полягає суть методу ресурсного планування?
14. Основне джерело формування доходу турагента – це … .
15. Що розуміють під амортизацією основних засобів?
16. Які ставки агентської винагороди є найбільш привабливими для турагентів
?
17. Дайте визначення поняття «кваліфікація».
18. Дохід підприємства використовується для … .
19. Як поділяються підприємства за ознакою: мета і характер діяльності?
20. Основні засоби – це … .
21. Яка основна місія фірми?
22. Які види планування існують?
23. Чи впливає держава на діяльність фірм?
24. Дайте визначення постійних витрат.
25. До якої категорії працівників відноситься головний бухгалтер?
26. Як обчислюється чистий дохід від реалізації товарів, послуг?
27.Які засоби використовує туристичний оператор задля збільшення своїх
доходів?
28. Різниця між вартістю туристичного продукту (туристичної послуги) та
вартістю витрат по його придбанню (створенню) називається … ..
29. Номінальна заробітна плата - це … .
30. Як визначається фінансовий результат (прибуток) від операційної
діяльності?
31. В закладах ресторанного господарства реалізовують … .
32. За якою системою оплати праці нараховано заробітну плату працівнику,
якщо
кількість відпрацьованих годин помножено на тарифну ставку і додано
премію?
33. Держава здійснює регулювання туристичної діяльності шляхом … .
34. Що мають на увазі під поняттям «трудові ресурси»?
35. Що не належить до купованих товарів закладів ресторанного господарства?
36. Який фактор є причиною банкрутства фірми?
37. Як називається комплекс послідовних заходів, спрямованих на виведення
фірми з кризового стану?
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38. Оборотні засоби – це … .
39. Яке з нижченаведених положень найповніше розкриває зміст поняття
«Підприємство»?
40. Які основні юридичні акти регулюють діяльність підприємства, фірми?
41. На які категорії поділяється персонал підприємства, фірми?
42. Необхідними умовами розвитку підприємництва в туризмі є такі … .
43. Реальна заробітна плата - це … .
44. Вкажіть загальні показники, які характеризують ефективність
використання основних засобів.
45. Об'єктом підприємницької діяльності в туристичному бізнесі є … .
46. Що таке чисті капітальні вкладення?
47. Ціни на продукцію власного виробництва закладів ресторанного
господарства розраховуються шляхом … .
48. Планування – це … .
49. Дайте визначення явочної чисельності працівників на підприємстві.
50. Що включає фонд основної заробітної плати?
51. У чому полягає суть оперативного планування?
52. Основними суб'єктами підприємницької діяльності у туризмі є … .
53. Інвестиції – це … .
54. До виробничої інфраструктури належать … .
55. Дайте визначення поняття «номенклатура продукції».
56. Виробнича програма підприємства – це … .
57. З яких елементів складається тарифна система?
58. Собівартість турпродукту – це … .
59. За рахунок яких джерел відшкодовуються витрати підприємства?
60. Кошторис виробництва – це … .
61. Дайте визначення поняття «ціна виробника».
62. Прибуток від реалізації продукції – це… .
63. Дайте визначення роздрібного товарообороту.
64. Який взаємозв’язок між показниками роздрібного товарообороту
правильний?
65. Витрати туристичного підприємства – це … .
66. Які елементи не включаються до оптової ціни підприємства?
67. Увесь товарооборот закладів ресторанного господарства – це … .
68. Максимально можлива кількість споживачів, яку може обслужити заклад
ресторанного господарства за одиницю часу - це … .
69. Яке із понять характеризує витрати закладів ресторанного господарства?
70. Оборотні кошти – це … .
71. Які фактори впливають на виробничу потужність підприємства?
72. Діяльність підприємства, передбачена Статутом –це …
73. Яка інформація використовується для розробки виробничої програми?
74. Що не належить до продукції власного виробництва закладів ресторанного
господарства?
75. Основними шляхами збільшення прибутку туристичної фірми є....
76. Яке поняття означає неспроможність підприємства виконати грошові
зобов’язання перед кредиторами після настання строку їх сплати?
77. Ринкові умови господарювання підприємства не передбачають:
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78. Що не є джерелом утворення доходу підприємства?
79. Яку назву мають підприємства у більшості країн з розвиненою ринковою
економікою?
80. За якими класифікаційними ознаками поділяються підприємства
ресторанного господарства?
81. В основі класифікації підприємств ресторанного господарства лежать
вимоги до …
82. Суб'єкти, сили та ситуаційні фактори, що впливають на господарську
діяльність підприємства ззовні і не контролюються підприємством – це …
83. Об’єктами економічного аналізу є:
84. Головними завданнями економічного аналізу є:
85. Кількість років, які необхідні для повернення первісних капіталовкладень –
це ..
86. Яке визначення поняття "загальний товарооборот закладів ресторанного
господарства"?
87. Яке визначення поняття "оборот з купованих товарів закладів
ресторанного господарства"?
88. Готові вироби і напівфабрикати, що виготовлені на кухні або в підсобних
виробничих цехах підприємства ресторанного господарства шляхом теплової або
холодної обробки сировини і продуктів, незалежно від того, як реалізується ця
продукція – це …
89. Фактори, що визначають обсяг, структуру і перспективи розвитку
товарообороту та випуску продукції закладу ресторанного господарства – це…
90. При плануванні товарообороту на перспективу в закладах ресторанного
господарства беруть до уваги:
91. Що не належить до оборотних засобів?
92. Що належить до оборотних засобів?
93. Яким чином оборотні засоби переносять свою вартість на вартість
виготовленої продукції?
94. Як змінюються оборотні засоби в процесі виробництва?
95. Які показники характеризують оборотність оборотних засобів?
96. Які оборотні засоби не нормуються?
97. Які оборотні кошти нормуються?
98. Оборотні кошти - це....
99. Методи розрахунку нормативів запасів сировини і товарів є такі:
100. Товарними запасами в ресторанному господарстві є … .
101. Особливістю товарних запасів у ресторанному господарстві є
102. Продуктовий баланс ресторанного господарства містить…
103. Складовими елементами продуктового балансу є:
104. Як називається сукупність постійних працівників які мають необхідну
професійну підготовку і певний досвід практичної діяльності?
105. Як називається різновид трудової діяльності в межах професії?
106. Як називається вид трудової діяльності, здійснення якої потребує
відповідних спеціальних знань і практичних навичок?
107. Як називається сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що
визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних
функцій певної складності?
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108. Одним із основних чинників, що впливає на розмір витрат підприємств є
…
109. Що визначає максимальну ціну товару, послуги?
110. Що визначає мінімальну ціну товару, послуги?
111. Які показники визначають нижню межу ціни товару?
112. Яка структура закупівельної ціни на підакцизний товар, придбаний у
виробника?
113. Особливостями ціноутворення в закладах ресторанного господарства є:
114. Продажна ціна на обідню продукцію визначається з розрахунку вартості
сировини на …
115. Що обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції і
податками та іншими вирахуваннями з доходу?
116. Які основні шляхи збільшення доходів в закладах ресторанного
господарства та виробничих підприємствах?
117. Яким буде результат діяльності, якщо сума доходів менша ніж сума
витрат?
118. Внутрішні фактори, які впливають на рівень доходів підприємств
готельно-ресторанного господарства, туристичних фірм – це …
119. Обсяг реалізації продукції, при якому прибуток дорівнює нулю, це … .
120. Торгівельна надбавка - це....
121. Діяльність підприємства, передбачена Статутом –це …
122. Напрями аналізу споживчого ринку …
123. Принципи нормування товарних запасів …
124. Вкажіть зовнішні фактори, що впливають на розмір товарних запасів.
125. Вкажіть внутрішні фактори, що впливають на розмір товарних запасів.
126. Якщо фактичний показник поділити на планове завдання та перемножити
на 100% то визначимо таким чином …
127. Нестачі та втрати від псування цінностей відносяться до …
128. Витрати за розрахунково - касове обслуговування фірми відносять до …
129. Для характеристики витрат використовують такі показники:
130. Як поділяються витрати за способом віднесення їх на одиницю продукції?
131. Як поділяються витрати залежно від обсягу виробництва?
132. З яких елементів складається оптово-відпускна ціна товару?
133. Основа стратегії розвитку туристичної фірми - це …
134. Державна політика в галузі туризму полягає в залученні громадян до …
135. Нормативний показник забезпеченості готелями - це …
136. Загрози економічній безпеці - це …
137. Є такі види реструктуризації …
138. Система заходів, що проводяться для запобігання банкрутству фірм
і спрямовані на їхнє майбутнє відродження- це ….
139. Cтворення або збільшення керівником чи власником підприємства його
неплатоспроможності в особистих інтересах – це …
140. Технічна реструктуризація - це …
141. Назвіть принципи кредитування туристичної фірми:
143. Що відносять до власних джерел фінансування туристичних фірм?
145. Економіка туристичної діяльності передбачає …
146. Що не є завданням економічної діяльності суб’єктів туристичного бізнесу:
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148. Як класифікують грошовий потік за видами господарської діяльності?
150. Перелік туристичних послуг, що підлягає обов’язковій сертифікації
визначає …:
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