
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 6 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Визначення розміру доходу та чистого прибутку туристичного  

          підприємства 

 
Мета проведення заняття: З’ясувати економічний  механізм  формування  і   

     розподілу  доходу та прибутку підприємства. 
 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: систему формування й розподілу доходу та прибутку туристичних   

    підприємств;  показники  прибутку  та  рентабельності  туристичних  

             підприємств. 

 
вміти: визначати доход та чистий прибуток туристичного підприємства 
 

 

 

 

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. Дохід туристичних підприємств формується за рахунок: 
a) мінімізації собівартості туристичного продукту; 

б)    виручки від реалізації туристичного продукту; 

в)    рентабельності туристичних послуг; 

г)    основного і оборотного капіталу туристичного підприємства. 

 

2.Сума отриманої оплати за турпродукт чи окремі послуги утворює: 

a) валовий дохід; 

б)       дохід від фінансової діяльності; 

в)       прибуток від звичайної діяльності; 

г)       чистий прибуток. 

 

3.Дохід турагента формується за рахунок: 

a) комісійної винагороди; 

  б)      виручки від реалізації туристичного продукту; 

  в)      надзвичайних доходів; 

  г)     основного та оборотного капіталу. 

 

4.Основним видом оподаткування доходів туристичних підприємств є: 

a) податок на прибуток; 

б)       податок з обороту; 

в)       податок на додану вартість; 

г)       комісійний збір. 

 

5.Важливим методом оптимізації доходу від основної діяльності в 

туристичному бізнесі є: 

a) орієнтація на цільовий прибуток; 

б)      орієнтація на максимальний прибуток; 

в)      забезпечення мінімального розміру собівартості; 

г)      забезпечення належного рівня рентабельності. 

 

6.Номінальний прибуток - це: 

a) прибуток, виражений в світових цінах; 

б)  прибуток, виражений в економічних цінах; 

в)  прибуток, виражений в діючих цінах; 

г)  прибуток, виражений у порівнянних цінах. 



Практична частина 

 

Задача 1 

Визначити розмір доходу від реалізації турпродукту, розмір чистого 

доходу від реалізації та розмір валового прибутку, якщо за місяць було 

реалізовано 5 турів за ціною 520 грн, 3 тури за ціною 900 грн, 6 турів за ціною 

750 грн, 2 тури за ціною 1200 грн. Крім того реалізовано 2 тури іноземним 

туристам за ціною 1000 грн, розрахунок яких здійснювався за межами України 

по безготівковому розрахунку. Загальна собівартість реалізованого 

турпродукту становить 6630 грн. 
 

Задача 2 

Визначити протягом трьох років розмір мінімального прибутку 

туристичного підприємства, що підлягає оподаткуванню. Результати 

абсолютно і відносно порівняти. Дані для розрахунку наведено в таблиці. 

 

Показники 
                  Період часу 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Розмір інвестицій, млн грн 

Відсоткова ставка на банківські депозити, % 

1,12 

11 

1,25 

12 

1,1 

12 

 

 

 

 

Розрахункові формули: 

1) Дохід від реалізації турпродукту та послуг являє собою суму виручки, 

яка розраховується за формулою: 

Вр =∑ТПі ∙ Ці

𝒏

і=𝟏

 

де: Вр - дохід (виручка) від реалізації турпродукту (послуг); 

п - види туристичних послуг; 

ТПі - кількість і-ї туристичної послуги (турпродукту); 

Ці - ціна і-ї туристичної послуги (турпродукту). 

 



2) Чистий дохід від реалізації турпродукту 

ДЧ=ВР  - ПДВ,  

де: Дч -  чистий дохід (виручка) від реалізації туристичних послуг; 

Вр - дохід (виручка) від реалізації туристичних послуг; 

ПДВ - податок на додану вартість. 

 

3) Валовий  прибуток (збиток) від реалізації: 

Пв = Дч —  СР, 

де: Пв - валовий прибуток (збиток) від реалізації турпослуг; 

СР - собівартість реалізованих туристичних послуг. 

 

4) Мінімальний прибуток: 

Пмін =
ІК ∙ Св

100 − Пп
 

 

            де:    Пмін – мінімальний прибуток, що підлягає оподаткуванню; 

 ІК – сума інвестованого капіталу в діяльність підприємства; 

 Св – середня відсоткова ставка на банківські депозити; 

 Пп -  ставка податку на прибуток 

 

 

 

Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1) Дайте визначення доходу. 

2) За рахунок чого формується дохід туристичних підприємств? 

3) За рахунок чого туроператор може підвищити свій дохід? 

4) Як розраховується дохід від реалізації турпродукту та послуг? 

5) За рахунок чого формується дохід туроператора? 

6) Яка суть накопичувальної системи у турагентів? 

7) Який розмір доходу вважається оптимальним? 

8) Як в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» 

трактується поняття «валовий дохід»? 

9) Які особливості має застосування ПДВ при коригуванні валового доходу 

залежно від виду туризму? 

10) Яка ставка ПДВ застосовується при наданні туристичних послуг на 

території України іноземним туристам? 



11) За якими способами використовується скоригований валовий дохід 

туристичних підприємств? 

12) Що виступає основним джерелом доходу від операційної діяльності для 

турагентів? 

13) Які події відносять до надзвичайних подій? 

14) Яким чином розраховується чистий дохід від реалізації туристичного 

продукту і послуг? 

15) Як Ви розумієте стратегію формування доходу? 

16) Що таке моніторинг доходу в туризмі? 

17) Що відносять до внутрішньогосподарських проблем стратегічного 

планування доходу туристичних підприємств? 

18) Які завдання відносять до оптимізації доходів туристичних підприємств? 

19) Які два підходи розрізняють до визначення прибутку? 

20) Що таке номінальний та реальний прибуток? 

21) Як визначається мінімальний прибуток підприємства? 

22) Які функції прибутку? 

23) Як визначається реальна сума прибутку? 

24) Які є принципи системи розподілу прибутку підприємства? 

25) Яким чином визначається коефіцієнт капіталізації? 
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