
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 5 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Визначення показників завантаження готелю 

 
Мета проведення заняття: З’ясувати методи  планування  діяльності   

     підприємств туристичної індустрії. 
 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: методи  планування  продажу туристичного продукту й окремих    

    послуг; планування діяльності підприємств розміщення та харчування    

    туристів. 

 

вміти: визначати місткість та пропускну спроможність готелю 
 

 

 

 

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.Планування виробничої діяльності туристичного підприємства - це: 

a) планування на довгострокову перспективу забезпечення турпродукту 

попитом; 

б)   передбачення і програмування на малу, середню та велику перспективи 

обсягів виробництва туристичних послуг і комплектування турпродукту та 

розрахунок результатів від його реалізації; 

в)   передбачення і програмування на короткостроковий період обсягів 

виробництва туристичних послуг та розрахунок результатів від їх реалізації; 

г)   передбачення можливих обсягів реалізації турпродукту і послуг з 

урахуванням вимог ринку. 

 

2.При розробленні програми виробництва туристичних послуг і 

комплектування турпродукту застосовуються показники: 

a) натуральні і вартісні; 

б)       абсолютні і відносні; 

в)       кількісні і якісні; 

г)       нормативні і стандартні. 

 

3.Всі ресурси підприємств поділяються на: 

a) якісні і кількісні; 

б)  відчутні та невідчутні; 

в)  активні і пасивні; 

г)  вартісні та товарні. 

 

4.До показників завантаження ємності готелю не відносять: 

a) коефіцієнт пропускної спроможності готелю; 

б)      коефіцієнт завантаження готелю; 

в)      коефіцієнт завантаження номерного фонду готелю; 

г)      коефіцієнт використання спальних місць. 

 

5.Планова кількість місце-днів визначається з урахуванням: 

a)  зміни номерного фонду; 

б)   зміни ціни на послуги; 

в)   зміни попиту; 

г)   зміни пропозиції. 

 



Практична частина 

 

Задача 1 

Визначити планову норму продуктів кафе в готельно-туристичному 

комплексі на 120 туристів на місяць, якщо норма витрат продукту А в день на 

одного туриста - 300 г, продукту Б - 100 г, продукту В - 200 г, продукту Г - 200 

г та продукту Д - 250 г. Ціна продуктів становить: продукту А - 20 грн/кг, 

продукту Б -35 грн/кг, продукту В - 42 грн/кг, продукту Г - 30 грн/кг та 

продукту Д - 5 грн/кг. Також визначити плановий випуск продукції в 

грошовому виразі, якщо націнка кафе становить 70%. 

 

 

Задача 2 

Визначити показники завантаження ємності готелю за місяць, якщо на 

початок місяця в стані готовності перебувало 83 номери по 2 місця кожний. 

Фактично за місяць було реалізовано 72 номери. За цей же період послугами 

готелю скористалося 217 осіб. Загальна кількість спальних місць, 

використаних за місяць, становила 138 місць. 
 

 

 

Розрахункові формули: 

1)Планова потреба в сировині і продуктах кожного виду на місяць: 

  

Нпл = Нв ∙ Чт ∙ Д 

де: Нпл – планова норма сировини і продуктів на весь контингент 

споживачів; 

 Нв    -  норма витрат сировини і продуктів в день на одного 

споживача; 

 Чт  - планова чисельність туристів; 

 Д – кількість днів у періоді 

 

 

2) Плановий випуск продукції в грошовому виразі 

ВП = Нпл + Н 

де: Н- сума націнки, установлена підприємством харчування 



 

3) Показники завантаження ємності готелю  

а)коефіцієнт завантаження готелю: 

Кзг =
Кн

р

Кн
пр 

 де:     Кн
р
 – кількість реалізованих (планових) номерів; 

  Кн
пр

 – кількість номерів, які пропонувалися для продажу. 

 

б)коефіцієнт завантаження номерного фонду готелю: 
 

Кзн =
Чт

Кн
р 

 

 де:  Чт – чисельність туристів (гостей) 
 

 

в)коефіцієнт використання спальних місць: 

Кв =
Км

в

Км
п

 

 де:  Км
в  – кількість спальних місць, які були фактично використані 

      Км
п  – кількість потенційних спальних місць у готелі 

 

 

Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте визначення плануванню виробничої діяльності туристичного 

підприємства. 

2. Які показники застосовуються при розробленні програми виробництва 

туристичних послуг і комплектування турпродукту? 

3. З яких розділів складається виробнича програма туристичного 

оператора? 

4. Що таке відчутні та невідчутні ресурси підприємства? 

5. За якими принципами складається виробнича програма? 

6. Яка існує класифікація спеціалізованих об’єктів розміщення туристів? 

7.  В яких показниках виражається експлуатаційна програма? 
8. Яким чином розраховується місткість об'єкта розміщення? 
9. Що характеризує пропускна спроможність готелю? 

10. Що відносять до показників завантаження ємності готелю? 



11. Як визначається потенційна і планова кількість місце-днів у плановому 

періоді? 

12. Дайте визначення виробничій програмі підприємств харчування. 

13. Які етапи охоплює розробка виробничої програми і планування 

товарообороту конкретного підприємства? 

14. За якими методами може здійснюватися планування випуску продукції 

підприємств харчування? 

15. Яким чином розраховується планова потреба в сировині і продуктах 

кожного виду? 

16. Як визначається план випуску власної продукції в грошовому вираженні? 

17. Які є способи розробки виробничої програми? 

18. Яким чином розраховується план товарообороту? 

19. Як визначається ціна реалізації продукції харчування? 

20. Що являється етапом планування діяльності підприємств харчування? 
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