
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 7 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Визначення  собівартості продукції туристичного  

          підприємства 

 

Мета проведення заняття: З’ясувати як здійснюється  калькулювання   

     собівартості  туристичного  продукту 
 

 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: поняття  витрат  туристичного  підприємства;  структуру  витрат 

   за    економічно однорідними елементами; класифікацію витрат  

   за  різними ознаками; поняття собівартості туристичної  продукції; 

вміти: визначати собівартість продукції 

 

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) Собівартість турпродукту - це: 

a) сукупність операційних витрат турпідприємства за поточний період; 

b) витрати турпідприємства на реалізацію турпродукту; 

c) сукупність витрат на формування та реалізацію турпродукту, що 

виражається в грошовій формі; 

d) витрати на формування турпродукту туристичним підприємством. 

 

2) Загальновиробничі витрати поділяються на: 

a) прямі та непрямі; 

b) постійні та змінні; 

c) розподілені та нерозподілені; 

d) явні та умовні. 

 

3) До інших операційних витрат включаються витрати, пов'язані з: 

a) реалізацією турпродукту безпосередньо покупцям або через      

         посередників; 

b) загальним обслуговуванням та управлінням підприємством; 

c) витратами на рекламу і дослідження ринку; 

d) конвертацією національної валюти в іноземну. 

 

4) Витрати, пов'язані зі звичайною діяльністю, - це: 

a) витрати на збут і адміністративні витрати; 

b) витрати від надзвичайних подій та на фінансову діяльність; 

c) витрати на операційну та фінансову діяльність; 

d) витрати адміністративні та на операційну діяльність. 

 

5) До методів визначення собівартості відносять: 

a) кошторисний і пофакторний; 

b) статистичний та нормативний; 

c) економічний та бухгалтерський; 

d) витратиний та дохідний. 

 

6) До статей кошторису витрат не входить: 

a) матеріальні витрати; 

b) витрати на оплату праці; 

c) інвестиційні витрати; 

d) амортизаційні відрахування. 



Практична частина 

 

Задача 1 

За 2016 рік загальна собівартість турпродукту склала 250 тис.грн. Питома 

вага зарплати в собівартості - 20%, матеріальних витрат - 48%, умовно-

постійних витрат — 10%. На 2017 рік передбачено досягти росту 

продуктивності праці на 2%, середньої зарплати на 3%, обсягу надання послуг 

- на 5%, а також зниження розміру матеріальних витрат на 2% та умовно-

постійних витрат - на 1,5%. Визначити абсолютну і відносну зміну собівартості 

турпродукту під впливом всіх можливих факторів, а також плановий розмір 

собівартості турпродукту. 

 

 

Розрахункові формули: 

1) Собівартість з урахуванням впливу різних факторів: 

Стп = Стп
б − ∑ ∆Са, 

де: Стп – плановий розмір собівартості; 

      Стп
б  – собівартість базового року; 

      ∆Са- абсолютна зміна собівартості. 

 

2) Абсолютна зміна собівартості під впливом різних факторів: 

∆Са = Стп
б ∙ ∆Св 

де: ∆Св- відносна зміна собівартості 

 

3) Відносна зміна собівартості: 

∆Св = ±∆Спп ± ∆Свп ± ∆Смв 

 де:   ∆Спп - зміна собівартості під впливом зміни продуктивності праці; 

                  ∆Свп- зміна собівартості під впливом зміни випуску продукції 

                  ∆Смв - зміна собівартості під впливом зміни матеріальних витрат.  

 

4) Зміна собівартості під впливом зміни продуктивності праці: 

∆Спп = (1 −
Ізп

Іпп
) ∙ 𝑑зп 

 

де: Ізп, Іпп - індекс зміни зарплати і продуктивності праці відповідно; 

          d3n - частка зарплати в собівартості. 

 



5) Зміна собівартості під впливом зміни випуску продукції (послуг). 

∆Свп = (1 −
Іупв

Івп
) ∙ 𝑑упв 

 

де: Іупв, Івп - індекс зміни умовно-постійних витрат і випуску 

продукції (послуг) відповідно; 

  𝑑упв - частка умовно – постійних витрат в собівартості 

 

6)Зміна собівартості під впливом зміни матеріальних витрат. 

∆Смв = (1 − Імв) ∙ 𝑑мв 

 

де: Імв- індекс зміни матеріальних витрат; 

dмв - частка матеріальних витрат в собівартості. 

 

 

Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте визначення собівартості продукції. 

2. Що включається у виробничу собівартість турпродукту? 

3. Що означають постійні та змінні витрати в туризмі? 

4. Що відносять до адміністративних витрат? 

5. Що входить до складу інших операційних витрат? 

6. Які складові виділяють за економічно однорідними елементами? 

7. Що відносять до фінансових витрат підприємства? 

8. Що є основними видами витрат при формуванні турпродукту? 

9. Чим відрізняються витрати з реалізації турпродукту або послуг 

турагентами? 

10. Як визначається зміна собівартості під впливом зміни матеріальних 

витрат? 

11. Як здійснюється кошторисний метод визначення собівартості? 

12. Як здійснюється пофакторний метод визначення собівартості? 

13. Яким чином визначається повна собівартість? 

14. Які методи найбільш прийнятні при плануванні витрат туристичних 

підприємств? 

15. Яким чином визначається планова сума витрат підприємства? 
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