
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 2 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Розрахунок основних показників ефективності використання  

   оборотних коштів 

 

Мета проведення заняття: З’ясувати систему показників, що    

характеризують  ефективності використання 

оборотних коштів та навчитись розраховувати 

ці показники. 

 

 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: сутність та значення оборотних фондів та фондів обігу, показники  

    ефективності використання оборотних коштів 

вміти: розраховувати основні показники ефективності використання  

    оборотних коштів 

. 

 

 

Структура проведення практичного заняття. 

 

1. Організаційна частина з вивченням мети практичного заняття. 

2. Теоретичне обґрунтування практичного заняття. 

3. Видача завдань студентам для самостійної роботи. 

4. Виконання студентами практичного завдання. 

5. Перевірка викладачем виконання завдання.  

6. Підсумки проведення практичного заняття. 

7. Домашнє завдання.    

 

 

Методичне забезпечення практичного заняття. 

 

1. Картки індивідуальних завдань. 

2. Контрольна картка відповідей. 

3. Методичні вказівки з виконання практичного завдання. 

 



Варіант    І 

Теоретична частина 

1)Оборотні кошти підприємства — це: 

а)сукупність грошових коштів, які призначені для виробництва товарів 

і послуг; 

б)сукупність грошових коштів підприємства, вкладених в оборотні 

фонди і фонди обігу; 

в)сукупність грошових коштів для ефективної діяльності; 

г)сукупність грошових коштів для забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємства. 

 

2)За сферою обігу оборотні кошти поділяються на: 

а)оборотні фонди і фонди обігу; 

б)виробничі запаси, незавершене виробництво; 

в)власні і залучені; 

г)нормовані і ненормовані. 

 

3)Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує: 

а)скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період часу; 

б)за який період часу до підприємства повертаються його оборотні 

кошти у вигляді виручки від реалізації послуг; 

в)величину оборотних коштів за відповідний звітний період; 

г)витрати оборотних коштів для отримання 1 грошової одиниці 

реалізованих послуг. 

 

4)За джерелами фінансування оборотні кошти поділяються на: 

а)власні та залучені; 

б)стійкі пасиви та активи; 

в)нормовані та ненормовані; 

г)короткострокові та довгострокові. 

 

5)Показник, що визначає витрати оборотних коштів для отримання 1 

грошової одиниці реалізованих послуг, називається: 

а)періодом обороту оборотних коштів; 

б)коефіцієнтом оборотності оборотних коштів; 

в)коефіцієнтом завантаження оборотних коштів; 

г)рентабельністю оборотних коштів. 

 



Практична частина 

Задача 1 

За звітній період туристичне підприємство реалізувало турпослуг на 

суму 1,15 млн грн, тоді як плановий розмір реалізації складав 987 тис.грн. За 

звітний рік тривалість обороту оборотних коштів становила 25 днів, а 

планова величина складала 30 днів. Визначити фактичне і планове значення 

коефіцієнта оборотності оборотних коштів, середньорічний розмір оборотних 

коштів, а також річний обсяг вивільнених або залучених оборотних коштів. 

 

Задача 2 

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, середньорічний 

залишок нормованих оборотних коштів та суму вивільнених або залучених 

оборотних коштів туристичного підприємства. Дані для розрахунку наведено 

в таблиці. 

Показник Звітний рік Плановий рік 

Обсяг реалізованого турпродукту, тис. грн. 280 310 

Тривалість обороту оборотних коштів, днів 95 67 

 

 

Задача 3 

Визначити додатковий обсяг турпродукту в плановому році порівняно 

зі звітним роком, якщо обсяг реалізованого турпродукту в звітному році 

становив 43 тис. грн, а середній залишок оборотних коштів - 18 тис. грн. В 

плановому році залишок оборотних коштів зросте на 20%, а число оборотів 

оборотних коштів зросте на 2 дні. 

 

 

 

Розрахункові формули: 

1)Коефіцієнт оборотності оборотних коштів:  

Коб =
РП

ОК
=

360

𝑡об
 

де: РП - обсяг реалізованого турпродукту за звітній період; 

ОК- середній залишок оборотних коштів за звітний період;  

𝑡об - тривалість одного обороту оборотних коштів. 

 



2) Тривалість одного обороту оборотних коштів: 

𝑡об =
360

Коб
=

360 ∙ ОК

РП
 

3)Обсяг вивільнених,або залучених оборотних коштів визначається: 

∆ОК =
РПзв

360
∙ (𝑡об

зв − 𝑡об
п ), 

де: РПзв − обсяг реалізованих послуг за звітний період; 

       𝑡об
зв, 𝑡об

п  – тривалість одного обороту оборотних коштів відповідно 

за звітний та попередній періоди. 

 

 

 

Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте визначення оборотним засобам підприємства. 

2. Що таке оборотні фонди та фонди обігу? 

3. На які складові поділяються оборотні фонди підприємства? 

4. Що відносять до фондів обігу? 

5. Дайте визначення оборотним коштам підприємства. 

6. Які стадії послідовно проходять оборотні кошти? 

7. За якими ознакам групуються оборотні кошти? 

8. Що показує структура оборотних коштів? 

9. Що означає і як розраховується коефіцієнт оборотності оборотних 

коштів? 

10. Що означає і як розраховується тривалість одного обороту оборотних 

коштів. 

11. Що показує коефіцієнт завантаження оборотних коштів? 

12. Як визначається рентабельність оборотних коштів? 

13. Визначення обсягу вивільнених або додатково залучених оборотних 

коштів. 

14. Що відносять до способів підвищення ефективності використання 

оборотних коштів? 

15. Що таке грошові кошти і грошовий потік підприємства? 

16. Що називають позитивним і негативним грошовим потоком? 

17. Як визначається мінімальна потреба в грошових коштах? 

18. Як визначається кількість оборотів грошових коштів? 

19. Що відносять до показників, які відображають формування чистого 

грошового потоку? 

20. За рахунок чого може забезпечуватися зростання руху грошових 

коштів підприємства? 
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