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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1   

Тема. 6.1 ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

Основні фонди підприємств туризму та підвищення ефективності їх використання 

Заняття 1. Основні фонди підприємств туризму. 

 Мета: 1. Сформувати практичні навики з визначення показників ефективності 

використання основних фондів,  показників стану, руху, розраховувати амортизаційні 

відрахування, вартість основних фондів. 

2.  Знати фактори, які впливають на ефективність використання основних фондів. 

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. 

До узагальнюючих показників ефективності використання основних фондів 

належать показники фондовіддачі, фондоємності, фондоозброєність, рівня 

рентабельності. 

Фондовіддача це відношення обсягу реалізації турпродукту до середньорічної 

вартості основних фондів.  

   Фв = Q / Фосн,       

де: Q - вартість надання послуг (у грн.), або кількість місце-днів; 

Фос - середньорічна вартість основних фондів, грн.  

Зростання фондовіддачі свідчить про інтенсифікацію розвитку туристичного  

господарства за рахунок введення удосконаленішого обладнання, нових форм організації 

праці, раціонального використання  основних фондів. 

Показником є Фондоємність, що визначається як величина, обернена 

фондовіддачі та характеризує вартість середньорічних основних фондів, що припадають 

на гривню обсягу реалізованих турпослуг. 

Фм = Фосн / Q, 

Фондоозброєність характеризується вартістю основних фондів у розрахунку на 

одного працівника.  

Фозб = Фосн / К, 

Рівень рентабельності основних фондів (норма прибутку) характеризує суму 

прибутку, що припадає на одиницю вартості основних фондів і визначається відношенням 

балансового прибутку за рік до середньорічної вартості основних фондів 

Нп = П / Фосн × 100, 

де : Нп – норма прибутку, %; 

П – прибуток, грн.; 

Фосн – середньорічна вартість основних фондів, грн.. 
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Показники руху основних фондів: 

1. Коефіцієнт оновлення основних фондів - характеризує частку нових, введених 

в експлуатацію у звітному періоді основних фондів у складі всіх основних фондів, 

наявних на кінець звітного періоду: 

Ко = Фн / Фк ∙ 100, 

 де: Фн – сума нових основних фондів за первісною вартістю, що введені в 

експлуатацію у звітному періоді;  

Фк – сума основних фондів за первісною вартістю на кінець звітного періоду.  

2. Коефіцієнт вибуття основних фондів – показує, яка частка основних фондів, 

наявних на початок звітного періоду, вибула за цей період унаслідок старіння та зносу:  

Кв = Фв / Фп ∙ 100, 

 де: Фв – сума основних фондів, що вибувають у звітному періоді внаслідок старіння 

та зносу;  

 Фп – сума основних фондів на початок періоду.  

Первісна вартість основних фондів – це фактична їхня вартість на момент 

уведення в дію чи придбання. Визначають за формулою: 

Вперв = Впридб + Вдост + Вмонт + Вінш, 

де: Впридб – вартість придбання основних фондів;  

Вдост – вартість доставки основних фондів;  

Вмонт – вартість монтажу;  

Вінш – інші витрати, пов’язані з придбанням основних фондів (митні збори, 

комісійні посередника та ін.).  

Залишкова вартість основних фондів – характеризує реальну їхню вартість, ще 

не перенесену на вартість виготовленої продукції (роботи або послуги). Залишкова 

вартість основних фондів є розрахунковою величиною і визначається як різниця між 

повною первісною (відновною) вартістю і накопиченою на момент обчислення сумою 

спрацювання основних фондів. Визначають за формулою: 

Взал = Вперв – Взн, 

де: Взн – вартість зношення (амортизаційних відрахувань). 

Залишкова вартість основних фондів на час їхнього вибуття має назву 

ліквідаційної вартості. Вона розраховується як сума надходжень від реалізації основних 

фондів, які вибули, з урахуванням витрат з демонтажу та реалізації.  

Балансова вартість групи основних фондів на початок розрахункового року 

(БВФосн): 

БВФосн= БВо + Вн + Вкр + Врек – Вв – АВо , 

де: БВо – балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував 

звітному;  

Вн – витрати на придбання нових основних фондів;  

Вкр – вартість здійснення капітального ремонту основних фондів;  

Врек– витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію 

устаткування;  

Вв – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що 

передував звітному;  

АВо– сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував 

звітному. 
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Середньорічна вартість – середньозважена повна вартість основних фондів за рік: 

 

Вср. Фосн. = ПВп.р. + ПВн ∙ к/12 - ПВвиб ∙ (12 - к ) / 12, 

де: ПВп.р. – повна вартість основних фондів на початок року;  

 ПВн – повна вартість основних фондів, що надійшли у розрахунковому році;  

 ПВвиб – повна вартість основних фондів, що вибули з експлуатації у 

розрахунковому році. 

 к – кількість повних місяців функціонування основних фондів. 

Відтворення основних фондів забезпечується амортизаційними відрахуваннями. 

Амортизація основних фондів – це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх 

видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування. 

Амортизаційні відрахування обчислюють за певними нормами, які характеризують 

щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів. 

Розрахунки норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів 

здійснюють централізовано за формулою: 

Нав = (БВ – Влікв ) / ( Ан * БВ ) * 100, 

де: Влікв – ліквідаційна вартість основних фондів;  

     Ан – амортизаційний період (нормативний строк функціонування) основних 

фондів. 
 

Завдання 1. Розрахуйте вартість основних засобів турфірми після закінчення року, темп 

зростання вартості основних засобів за рік, коефіцієнт зносу основних засобів, 

середньорічну вартість основних засобів турфірми. 

Вихідні дані: вартість основних виробничих фондів турфірми на початок року – 4900 

тис.грн. Сума нарахованого зносу на початок року -1450 тис.грн. За звітний період 

амортизаційні відрахування склали 400 грн.  

Дані про рух основних фондів у звітному періоді: 

Введення: з 1 березня – 44,5 тис.грн; з 1 жовтня – 67 тис. грн. 

Вибуття: 1 квітня – 13 тис. грн.; з 1 липня – 18,5 тис.грн. 
 

Завдання 2. Розрахуйте показники ефективності використання основних фондів турфірми 

у звітному періоді та показники їх зміни. Отримані результати занести у таблицю. Зробити 

висновки. Вихідні дані у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Показники ефективності використання основних фондів турфірми. 
 

Показники 
Попередній 

рік 

Звітний 

рік 

Відхилення 

(+/-) 

Темп 

зміни (%) 

Обсяг реалізації турпродукту, 

тис.грн. 
10617 13272   

Середньорічна вартість основних 

засобів, тис.грн. 
996 1195   

Прибуток, тис.грн. 210 265,5   

Фондовіддача, грн.     

Фондоємність, грн.     

Рентабельність основних засобів,%     
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Висновок:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
Завдання 3. Згрупувати основні фонди готелю, визначити їх структуру за всіма 

класифікаційними ознаками й балансову вартість основних фондів на початок року, а також 

середньорічну вартість основних фондів.  

Таблиця 2.  

Рух основних фондів 

Види основних фондів 

Вартість основних 

фондів на початок 

року, тис.грн. 

Вартість 

введених (+) і 

вибулих (-) 

основних 

фондів, 

тис.грн. 

Терміни 

введення  і 

вибуття, 

місяців 

Будівлі  - всього 850,0 72,0 4 

Машини та обладнання – всього    

у тому числі:    

- електродвигуни 124,0 1,6 2 

- вентиляційні установки 34,0 3,0 5 

- ліфти вантажні 4,9 0,1 7 

- ліфти пасажирські 5,3 1,2 8 

Інвентар – всього    

у тому числі:    

- меблі різні 170,0 45,3 6 

- меблі в гарнітурах 368,0 89,0 1 

-  килими, дзеркала 98,0 0,9 11 

- килимові доріжки 78,9 12,3 12 

- картини в рамках 12,0 0,8 7 

- електроприлади 76,4 15,4 3 

- постільні речі 568,2 157,6 2 

Обчислювальна техніка 87,0 1,3 11 

Інші 97,0 4,9 5 

Разом    
 

Завдання 4. Визначити первісну вартість основних фондів турпідприємства, якщо 

вартість придбання їх за оптовими цінами 4255 тис.грн., митний збір – 2,0 тис.грн., 

витрати на транспортування – 5,9 тис.грн, вартість встановлення – 16 тис.грн.    
 

Завдання 5. Вартість придбання основних фондів – 12000тис.грн. Вартість доставки та 

монтажу -35,5 тис.грн. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань і залишкову 

вартість після двох років експлуатації при квартальній нормі амортизаційних відрахувань 

10%. 
 

Завдання 6. У підприємства на 01.01.2013 р. на балансі були враховані основні фонди: 

будівля складу – 114 000 грн., будинок офісу – 1540 грн., автомобільний транспорт і 

офісне обладнання вартістю 12000 грн., у їх складі електронно-обчислювальні машини і 

програмне забезпечення вартістю 2500 грн.; а також інше обладнання – 5980 грн. У 

лютому 2014 р. підприємство придбало прінтер за 3500 грн., що був введений в 

експлуатацію 25 лютого, а в березні новий автомобіль за 56 400 грн., який введено в 
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експлуатацію 25 березня 2014 р. Визначити балансову вартість фондів на початок і кінець 

року, річну суму амортизаційних відрахувань.    
 

Завдання 7. Розрахувати коефіцієнти зносу, придатності, вибуття та оновлення основних 

фондів, якщо їх вартість на початок року становить 128,0 тис. грн., на кінець року 241,2 

тис. грн., надійшло основних фондів у звітному році 39,5 тис. грн., вибуло – 27,4 тис. грн. 
 

Завдання 8. За даними звітності готелю (табл.3) визначити фондовіддачу основних 

фондів, фондомісткість, фондовіддачу на одного робітника, енергоозброєність праці, 

коефіцієнт технологічної структури основних фондів. 

Таблиця 3 

Основні фонди готелю 
 

Показники Базисний рік Звітний рік 

Виручка від реалізації, тис. грн. 1755,0 1905,0 

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 2228,0 2464,5 

Середньорічна чисельність робітників, чол. 400  410 

Потужність установок, механізмів, кВт 112,0  155,0 

Групи основних фондів - разом, тис. грн. 2177 2658,4 

у тому числі - будівлі 1256,0 1489,2 

- споруди 153,0 151,0 

- передавальні пристрої 12,3  16,0 

- машини та обладнання 72,5  75.5 

- транспортні засоби 29,0  30,0 

- інвентар 695,0  790,5 

- інші 99,2  106,2 
 

Після виконання практичної роботи студенти повинні 

знати: 

 Види вартості основних виробничих фондів підприємства, поняття амортизаційні 

відрахування; 

- Методику визначення показників ефективності використання основних фондів, 

показників руху основних фондів.  

вміти:  
 Визначити різні види вартості основних виробничих фондів туристичного 

підприємства,  показники руху основних фондів, ефективності використання Фосн.  

 Визначити і аналізувати використання виробничої потужності. 

Питання для самоконтролю 

1.У чому сутність і якою є структура матеріально-технічної бази підприємства? 

2.Економічна сутність основних виробничих фондів та її роль у розширеному 

виробництві. 

3. Класифікація і структура основних виробничих фондів підприємства. 

4. Облік і оцінювання основних виробничих фондів. 

5. Що таке активна і пасивна частини основних фондів підприємства? 

6. Види зносу основних фондів. 

7. У чому економічна сутність амортизації основних фондів? 

8. Які методи нарахування ви знаєте? 

9. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. 

10.За допомогою яких показників визначається використання основних виробничих 

фондів? 
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