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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

ТЕМА. 7. ЦІНА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Витрати і розрахунок вартості туристичного та готельного обслуговування, 

експлуатаційної і повної собівартості послуг розміщення, готельних тарифів і цін на 

додаткові послуги готелів. 

Мета:  

1. Сформувати практичні навики: визначення вартості туристичного та готельного 

обслуговування.  

2. Знати методику визначення вартості туристичного, готельного обслуговування. 

3. Навчити робити аналіз та давати оцінку отриманим показникам. Навчити економічно 

мислити. 

 

Методичне забезпечення: 1. Інструкційна карта виконання практичної роботи. 

                                  2. Обчислювальна техніка 

3. Калькулятор 

Правила охорони праці:  згідно інструкції. 
 

Методичні вказівки щодо виконання завдання. 

Розрахунок вартості туристичного обслуговування 

Витрати турфірми мають натуральну та грошову форми. 

Планування й облік витрат факторів виробництва в натуральній формі (кількість 

турів чи послуг) мають важливе значення для організації діяльності турпідприємства. 

Проте для оцінювання результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка витрат, 

оскільки вона виражає вартість турпродукту. 

Собівартість турпродукту – це грошова форма витрат турфірми на підготовку 

виробництва, формування та організацію збуту турпослуг чи турпродукту. 

Для обчислення собівартості турпродукту важливе значення має: 

1.Ціна «нетто» - відображає суму цін, розцінок і тарифів на всі види послуг, 

наданих туристам. 

Ціна «нетто» (обмежена собівартість тура) = Прямі змінні витрати (вартість 

окремих послуг: розміщення, харчування, перевезення, екскурсії, страхування, 

оформлення віз) + Непрямі податки на окремі види послуг ( акцизи, місцеві збори). 

2.Виробнича собівартість тура = Ціна «нетто» + Поточні витрати на розробку й 

реалізацію продукту ( зарплата персоналу, амортизація устаткування, утримування 

приміщень, витрати на рекламу, маркетинг, відрядження тощо). 

3.Маржинальний дохід = Поточні витрати на розробку й реалізацію продукту + 

Прибуток турпідприємства з урахуванням податкових платежів + Комісійна винагорода 

турагентам ( 5-10 %) + Сезонні  й комерційні знижки = Ціна «брутто» - ціна «нетто». 

Ціна «брутто», тобто ціна пропозиції турпродукту на ринку =  Виробнича 

собівартість тура + Маржинальний дохід + ПДВ із доходу від реалізації тура.  

Ціна турпакета з  розрахунку на одного туриста = ((Вартість послуг, що входять 

до пакету, складеного туроператором + непрямі податки на окремі види послуг) +               

(Умовно-постійні витрати туроператора + Прибуток туроператора +  Комісійні турагента 
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+ Вартість послуг  осіб супровідної групи + Комерційні знижки)*1,2 ) / Чисельність 

туристів у групі.  

На практиці, в Україні, ціна тура визначається як сума ціни «нетто»  і маржі (15-

30% від ціни «нетто»).  

Маржинальний дохід - загальна сума комісійних винагород і надбавок (маржі), що 

покриває постійні витрати, прибуток і податкові платежі. Маржа необхідна для покриття 

власних витрат і формування прибутку. Розрахунок планового маржинального доходу 

турфірми необхідний для того, щоб визначити чи може підприємство покрити постійні 

витрати й чи залишаться кошти на формування прибутку. 

На практиці найчастіше застосовується метод визначення ціни на основі витрат. 

Формування цін туроператорами може здійснюватися двома способами: 

1.Туроператор, який відправляє туристів (ініціативний), формує ціну туристського 

продукту на підставі угоди з туроператором, який приймає та обслуговує туристів  

(рецептивним туроператором). 

2.Туроператор формує ціну самостійно, на підставі прямих договорів з 

виробниками туристських послуг (готелями, екскурсійними бюро, авіакомпаніями тощо). 

Формуючи ціну турпродукту туроператор чітко визначає його склад – розміщення, 

харчування, трансфер, екскурсійне обслуговування, транспортні перевезення, 

страхування, оформлення візи, консульський збір, інші послуги. 

Формування цін турагентами здійснюється в залежності від укладеної угоди з 

туроператором: 

1.Туроператор реалізує турагенту турпродукт за ціною яку він хоче отримати з 

турагента. У цьому випадку турагент додає самостійно надбавку на свою користь до 

договірної ціни туроператора, за рахунок якої покриває власні витрати, сплачує податки 

та отримує прибуток. 

2.Туроператор передає турагенту пакет за твердо фіксованою ціною, за якою 

турагенти реалізують турпакет. У цьому випадку турагент отримує комісійну винагороду 

у формі знижки з вартості турпакета.      

Завдання 1. Розрахувати вартість туру. Вихідні дані: 

Тур для іноземних громадян Київ-Львів (без перельоту) 

Київ, 4 дні, 3 ночі. 

Львів, 6 днів, 5 ночей. 

Кількість туристів з перекладачем  - 18 чоловік. 

Харчування - повний пансіон (сніданок, обід, вечеря). 

Проживання в двохмісних номерах «люкс» готелю ***. 

Транспорт - комфортабельний автобус. 

Вартість проживання в готелі Києва - 50 дол. за добу. 

Вартість проживання в готелі  Львову -45 дол. за добу. 

Вартість харчування у Києві - 65 дол. за добу. 

Вартість харчування у Львові - 72 дол. за добу. 

Транспорт - вартість оренди 1 година - 15 дол. (6 годин на день). 

Вартість переїзду Київ - Львів  - 55 дол. за люд. 

Екскурсійна програма у Києві - 45 дол. 

Екскурсійна програма у Львові - 70 дол. 

Послуги турфірми - 5 % від розміру всіх видатків. 
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Прибуток турфірми - 10 % від розміру всіх видатків. 
 

Завдання 2. Туристська фірма уклала контракт з іноземним партнером в Болгарії 

на обслуговування дитячих груп (2 тижні) в літній період. Вартість обслуговування в 

Болгарії однієї особи – 195 дол. 

При кількості дітей у групі 40 осіб болгарська сторона приймає на безкоштовне 

обслуговування двох керівників. 

Розрахувати вартість однієї путівки, якщо відомо: 

- необхідна кількість супроводжуючих на групу 40 дітей  - 3 особи; 

- оренда автобуса  - 3 500 дол.; 

- страховка на одну людину – 5 дол.; 

- відрядні водію – 160 дол.; 

- оплата проїзду автобаном, платні автостоянки – 100 дол.; 

- митні видатки – 150 дол.; 

- витрати, пов’язані з оформленням документів для виїзду за кордон – 100 дол.; 

- відрядні видатки керівника – 50 дол.; 

- заробітна плата фахівця – 50 дол.; 

- інші видатки на одну людину – 5 дол.; 

- рентабельність туру – 10 %. 

Розрахунок вартості готельного обслуговування. 

1. Виробничі витрати, що становлять виробничу собівартість готельних послуг. 

Прямі виробничі витрати - виникають у процесі надання готельних послуг і можуть 

бути прямо віднесені на них у момент виникнення (прямі матеріальні витрати, що 

безпосередньо використані для оснащення номерного фонду й обслуговування клієнтів у 

номерах; прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизація 

основних коштів; оренда майна, послуги сторонніх організацій та інше). 

Загальновиробничі витрати - спрямовані на обслуговування й утримування готелю          

(витрати на керування виробництвом, амортизація ОФ загальновиробничого характеру, 

витрати на утримання, ремонт, експлуатацію ОФ, витрати на вдосконалення технології і 

організації виробництва, витрати на опалення, висвітлення, водоспоживання, 

водовідведення й т.ін., витрати на обслуговування, витрати на охорону праці, техніку 

безпеки, охорону навколишнього середовища). 

2. Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування й утримування готелю (витрати на зв'язок, утримання апарата управління, 

послуги банків тощо). 

3. Витрати на збут - пов'язані з реалізацією послуг (витрати на рекламу, 

відрядження з питань збуту тощо). 

4. Інші операційні витрати (безнадійна дебіторська заборгованість, витрати від 

курсової різниці, витрати від номерному фонду, що простоює; нестача й втрати від 

псування цінностей; штрафи, пеня тощо).  

Розрізняють експлуатаційну й повну собівартість одиниці послуг.  

Експлуатаційна собівартість одиниці послуг (однієї людино-доби розміщення) 

визначається як сума прямих і загальних  експлуатаційних витрат на одиницю послуг.  

Повна собівартість включає експлуатаційну собівартість, адміністративні 

витрати, витрати на збут та інші загальногосподарські витрати. 
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З метою планування, обліку й калькулювання повна собівартість готельних 

послуг має включати такі статті витрат: 

1. оплата праці обслуговуючого персоналу; 

2. відрахування на соціальне страхування; 

3. амортизація основних засобів; 

4. електроенергія; 

5. водопостачання й каналізація; 

6. поточний ремонт; 

7. опалення; 

8. прання білизни; 

9. телефонізація, радіомовлення; 

10. інші витрати на утримання будівель, території; 

11. загальновиробничі витрати; 

12. адміністративні витрати; 

13. витрати на збут. 

Статті 1-11 становлять виробничу собівартість готельної послуги, тобто 

безпосередньо пов'язані з виробничим процесом; 1-13 – повну собівартість. 

У сучасних умовах застосовуються вільні ціни, які формуються готелями 

самостійно. 

Об'єктом калькуляції при наданні готельної послуги є повна собівартість 

використання одного місця за добу, або ліжко-доби. 

Процес ціноутворення в готельному господарстві складається з наступних етапів: 

- визначається повна собівартість однієї ліжко-доби (визначається розподілом 

загальної суми всіх витрат готелю на обсяг номерного фонду, придатного до експлуатації 

в плині року); 

- визначається прибуток як добуток відсотка рентабельності й повної собівартості; 

- нараховується готельний збір на вільну ціну; 

- нараховується ПДВ у розмірі 20 % вільної ціни; 

- підсумовуються всі розраховані показники й у такий спосіб визначається ціна 

одного місця в номері за добу (ліжко-доби). 

 Розмір готельного збору  не повинен перевищувати 20% добової вартості 

найманого житла (без додаткових послуг).  

Готельний збір відноситься до валових витрат виробництва, перераховується в 

повному обсязі в місцевий бюджет, не обкладається ПДВ. 

Наприклад, для Києва встановлена диференціація ставки готельного збору залежно 

від  категорії готелів: 

****-  у розмірі 20% вартості всього періоду проживання; 

*** - 15%; 

** і * -10%. 

Готельна послуга обкладається ПДВ за ставкою 20%. Якщо готельна послуга 

відноситься до категорії експортованої, то вона не обкладається ПДВ. 

Завдання 1. Визначити середню вартість одиниці послуг туристів в готелі, в тому числі 

вартість першої доби розміщення, якщо відпускна вартість загального обсягу послуг 

становить 2 600 тис. грн., ставка готельного збору за першу добу розміщення – 10 %, 
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ставка ПДВ – 20 %, розмір цільового прибутку – 25 % від повної собівартості. За звітний 

період реалізовано 3000 людино-діб, середній термін перебування гостей – 2 доби. 

Завдання 2. Визначити середньомісячну вартість оренди конференц-залу на 50 місць в 

готелі за статтями витрат (грн.): 

Прямі витрати: 

- на оплату праці -2340,00 

- відрахування на соціальні заходи - 940,00 

- опалення приміщення - 320,00 

- амортизація основних засобів - 150,00 

- комунальні витрати - 200,00 

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші загальногосподарські витрати (К = 0,133). 

Прибуток до оподаткування (30%). ПДВ 20%  
 

Після виконання практичної роботи студенти повинні 

знати: 

- Визначення витрат та собівартості туристичного та готельного обслуговування. 

- Методику визначення вартості туристичного та готельного обслуговування.  

вміти:  

 Визначити собівартість туристичного та готельного обслуговування, ціну турпакета 

 Визначити і аналізувати середню вартість одиниці послуг туристів в готелі. 

 

Питання для самоконтролю 

1.Як визначається собівартість? 

2. Визначте, які витрати відносяться на собівартість туристичного продукту? 

3.  Як визначається ціна турпакета з  розрахунку на одного туриста? 

4. Що означає ціна «нетто»? 

5. Які складові виробничої собівартості туру? 

6. Що входить до ціни «брутто»? 

7. Дайте визначення «маржинальний дохід». 

8. За якими ознаками класифікують витрати, що входять до собівартості турпродукту? 

9. Які змінні елементи має комплексна ціна туру? 

10. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних і змінних витрат. 

11.  Які витрати не включаються до собівартості реалізованого турпродукту (послуг)? 

12. Які складові повної собівартості готельної послуги? 

  


