
комплексна контрольна робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 
 

 

Варіант №1 

 

1. Що вивчає економіка туризму та які основні її функції? 

2. Що таке виробнича програма та за якими принципами вона 

складається? 

3.Туристичне підприємство закупило основних фондів комплексу А за 

ціною 2 тис.грн, комплексу Б за ціною 5 тис.грн та комплексу В за ціною 3 тис. 

грн. Загальна вартість транспортування всіх основних фондів складає 2,5% від 

їх ціни. Вартість встановлення основних фондів комплексу В становить 4% від 

їх ціни. Визначити первісну вартість основних фондів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

 

Варіант №2 

 

1. Що таке підприємництво та які його основні принципи у туристичному 

бізнесі? 

2. Що таке виробнича програма туристичного оператора та з яких  розділив 

вона складається? 

3.Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, а також 

вартість основних фондів на кінець року в цілому і по групі «споруди», 

використовуючи дані таблиці. 

Показники 

На 

початок 

звітного 

року, 

тис.грн 

Надійшло у 

звітному році, 

тис.грн 

Вибуло у 

звітному 

році, 

тис.грн 

На кінець звітного 

року, тис.грн 

 Всього основних фондів,                 

в  тому числі: 
5800 600 200 

 

   Будівлі 2300 - -  

   Споруди 500 30 40  

   Обладнання 120 120 10  

   Інші основні фонди 1720 300 80  

   Комп’ютерні засоби 1160 150 70  

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова 
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напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

Варіант №3 

1. Яка головна мета підприємництва в туризмі? 

2.  Поняття доходу туристичних підприємств та їх джерела 

3.Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, а також 

вартість основних фондів на кінець року в цілому і по групі «обладнання», 

використовуючи дані таблиці. 

Показники 

На 

початок 

звітного 

року, 

тис.грн 

Надійшло у 

звітному році, 

тис.грн 

Вибуло у 

звітному 

році, 

тис.грн 

На кінець звітного 

року, тис.грн 

 Всього основних фондів,                 

в  тому числі: 
5800 600 200 

 

   Будівлі 2300 - -  

   Споруди 500 30 40  

   Обладнання 120 120 10  

   Інші основні фонди 1720 300 80  

   Комп’ютерні засоби 1160 150 70  

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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Варіант №4 

1. Що таке основні фонди  туристичних підприємств , їх класифікація і 

структура 

2. Економічний механізм формування і розподілу доходу туристичного 

оператора 

3.Визначити облікову чисельність персоналу туристичного комплексу, 

якщо протягом місяця на роботу з’явилося 60 осіб. За місяць налічувалося 7 

вихідних днів і 1 святковий день. Середня кількість днів невиходів на роботу з 

певних причин становить 3 дні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 
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напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

 

Варіант №5 

 

1. Які види оцінки, основних фондів підприємства існують? 

2. Що таке прибуток та які функції він виконує ? 

3.Розрахувати зарплату працівників за погодинно-преміальною системою 

та загальний місячний фонд оплати праці, якщо місяць включав 8 вихідних днів 

та 2 святкових дні. 

 

Показники 
Працівники 

А Б 

Сума посадового окладу, грн 6500 6700 

Кількість лікарняних днів, дні 7 4 

Нарахована премія, % - 5 
 

 

Примітка: розмір премії за погодинно-преміальною системою 

нараховується у відсотках від суми посадового окладу. 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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Варіант №6 

1.Види спрацювання та амортизація основних фондів туристичного 

підприємства. 

2.Види та джерела отримання прибутку. 

3.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова 



комплексна контрольно робота 
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Варіант №7 

 

1. Показники відтворення і використання основних фондів 

2. Що включається у виробничу собівартість тур продукту? 

3.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. Загальна собівартість реалізованого 

турпродукту становить 4630 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 
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Варіант №8 

1. Яка сутність та значення оборотних фондів та фондів обігу?   

2. В яких функціях виражається суть ціни? 

3. Визначити протягом двох років розмір мінімального прибутку 

туристичного підприємства, що підлягає оподаткуванню. Результати абсолютно 

і відносно порівняти. Дані для розрахунку наведено в таблиці. 

 

Показники 
                  Період часу 

2015 рік 2016 рік 

Розмір інвестицій, млн грн 

Відсоткова ставка на банківські депозити, % 

1,12 

11 

1,25 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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Варіант №9 

 

1.  Наведіть структуру оборотних обігових коштів. 

2. Які існують особливості ціноутворення в туризмі?  

 3. Розрахувати зарплату працівників за погодинно-преміальною системою 

та загальний місячний фонд оплати праці, якщо місяць включав 8 вихідних днів 

та 2 святкових дні. 

 

Показники 
Працівники 

А Б 

Сума посадового окладу, грн 6200 7500 

Кількість лікарняних днів, дні - 3 

Нарахована премія, % 10 7 
 

 

Примітка: розмір премії за погодинно-преміальною системою 

нараховується у відсотках від суми посадового окладу. 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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Варіант № 10 

 

1. Які існують основні показники ефективності використання оборотних 

коштів? 

2. Які існують ціни за класифікаційною ознакою рівня встановлення та 

регулювання? 

3. Визначити рентабельність роботи туроператора, рентабельність 

комісійної винагороди турагента за два роки. Дані для розрахунку наведено в 

таблиці. 

 

Показники 
2009 

рік 

2010 

рік 

 Чистий дохід, грн 200130 225600 

 Собівартість реалізованих послуг, грн 90780 98750 

 Адміністративні витрати, грн 13200 10400 

 Витрати на збут, грн 21300 28700 

Комісійна винагорода турагента, грн 98780 110400 

   

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 
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Варіант №11 

 

1. Що таке підприємство та як вони класифікуються 

2. Які основні складові ціни типового туру на стадії планування?  

     3.Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, а також 

вартість основних фондів на кінець року в цілому і по групі «інші основні 

фонди», використовуючи дані таблиці. 

 

Показники 

На 

початок 

звітного 

року, 

тис.грн 

Надійшло у 

звітному році, 

тис.грн 

Вибуло у 

звітному 

році, 

тис.грн 

На кінець звітного 

року, тис.грн 

 Всього основних фондів,                 

в  тому числі: 
5800 600 200 

 

   Будівлі 2300 - -  

   Споруди 500 30 40  

   Обладнання 120 120 10  

   Інші основні фонди 1720 300 80  

   Комп’ютерні засоби 1160 150 70  

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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Варіант №12 

 

1. Яка структура персоналу  туристичного підприємства? 

2. Що таке фінансова стійкість та її  основні показники? 

3.Туристичне підприємство закупило основних фондів комплексу А за 

ціною 3 тис.грн, комплексу Б за ціною 4 тис.грн та комплексу В за ціною 6 тис. 

грн. Загальна вартість транспортування всіх основних фондів складає 2,5% від 

їх ціни. Вартість встановлення основних фондів комплексу В становить 3% від 

їх ціни. Визначити первісну вартість основних фондів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 
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Варіант №13 

 

1. Як здійснюється планування чисельності працівників туристичного 

підприємства? 

2. Що таке  ліквідність балансу підприємства? 

3. Визначити рентабельність фонду оплати праці та рентабельність 

використання трудових ресурсів за два роки. Дані для розрахунку наведено в 

таблиці. 

 

Показники 
2009 

рік 

2010 

рік 

 Чистий дохід, грн 200130 225600 

 Собівартість реалізованих послуг, грн 90780 98750 

 Адміністративні витрати, грн 13200 10400 

 Витрати на збут, грн 21300 28700 

 Середньооблікова чисельність працівників, чол. 300 285 

 Середньомісячна зарплата, грн 2500 2500 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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Варіант №14 

1. Як здійснюється формування і використання персоналу туристичного 

підприємства? 

2. Що таке  інвестиційна діяльність та що є  об’єктами і суб’єктами 

інвестиційної діяльності? 

3. Провести оцінку фінансового стану туристичного підприємства за два 

роки, розрахувати коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт 

автономії. Зробити висновки. 

(млн, грн.) 

Показники Минулий рік Звітний рік 

 Власні джерела 95,5 120,3 
 Оборотні активи 14,2 15,3 
 Необоротні активи 25,7 26,2 
 Баланс 40 41,5 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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Варіант №15 

 

1. Охарактеризувати продуктивність праці персоналу 

2. Як здійснюється планування інвестиційної діяльності туристичного 

підприємства? 

    3.Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, а також 

вартість основних фондів на кінець року в цілому і по групі «комп’ютерні 

засоби», використовуючи дані таблиці. 

 

Показники 

На 

початок 

звітного 

року, 

тис.грн 

Надійшло у 

звітному році, 

тис.грн 

Вибуло у 

звітному 

році, 

тис.грн 

На кінець звітного 

року, тис.грн 

 Всього основних фондів,                 

в  тому числі: 
5800 600 200 

 

   Будівлі 2300 - -  

   Споруди 500 30 40  

   Обладнання 120 120 10  

   Інші основні фонди 1720 300 80  

   Комп’ютерні засоби 1160 150 70  

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

Варіант №16 

 

1. Суть та характеристика мотивації та організації заробітної плати, її  

функції. 

2. Які основні важелі державного втручання в туристичніу сферу?  

3. Провести оцінку фінансового стану туристичного підприємства за два роки: 

розрахувати коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт фінансової 

залежності. Зробити висновки. 

(млн, грн.) 

Показники Минулий рік Звітний рік 

 Власні джерела 95,5 120,3 
 Необоротні активи 25,7 26,2 
 Баланс 40 41,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

Варіант №17 

 

1. Які форми і системи оплати праці застосовують на туристичних 

підприємствах? 

2. Які умови провадження підприємницької діяльності в туризмі? 

3.Визначити облікову чисельність персоналу туристичного комплексу, 

якщо протягом місяця на роботу з’явилося 55 осіб. За місяць налічувалося 7 

вихідних днів і 1 святковий день. Середня кількість днів невиходів на роботу з 

певних причин становить 2 дні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

Варіант №18 

1.  З чого складається фонд оплати праці?  

   2. Які витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства не 

включаються до собівартості реалізованого тур продукту? 

  3.Визначити показники завантаження ємності готелю за місяць, якщо на 

початок місяця в стані готовності перебувало 74 номери по 2 місця кожний. 

Фактично за місяць було реалізовано 60номери. За цей же період послугами 

готелю скористалося 195 осіб. Загальна кількість спальних місць, використаних 

за місяць, становила 128 місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

Варіант №19 

1. Які вплати відносяться до інші заохочувальних і компенсаційних 

 виплат? 

2. Як групуються витрати на операційну діяльність підприємств 

туристичного бізнесу?  

3.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 

2015 рік 2016 рік 

Розмір інвестицій, млн грн 

Відсоткова ставка на банківські депозити, % 

1,25 

12 

1,1 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

Варіант №20 

 

 

1. Як здійснюється планування чисельності працівників туристичного 

підприємства? 

2. В яких функціях виражається суть ціни? 

    3.Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, а також 

вартість основних фондів на кінець року в цілому і по групі «обладнання», 

використовуючи дані таблиці. 

 

Показники 

На 

початок 

звітного 

року, 

тис.грн 

Надійшло у 

звітному році, 

тис.грн 

Вибуло у 

звітному 

році, 

тис.грн 

На кінець звітного 

року, тис.грн 

 Всього основних фондів,                 

в  тому числі: 
5800 600 200 

 

   Будівлі 2300 - -  

   Споруди 500 30 40  

   Обладнання 120 100 30  

   Інші основні фонди 1720 300 80  

   Комп’ютерні засоби 1160 150 70  

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

Варіант №21 

 

1. Що таке підприємство та як вони класифікуються 

2. Що таке прибуток та які функції він виконує ? 

3. Розрахувати зарплату працівників за погодинно-преміальною системою 

та загальний місячний фонд оплати праці, якщо місяць включав 7 вихідних днів 

та 2 святкових дні. 

Показники 
Працівники 

А Б 

Сума посадового окладу, грн 5200 5500 

Кількість лікарняних днів, дні - 3 

Нарахована премія, % 10 7 
 

Примітка: розмір премії за погодинно-преміальною системою 

нараховується у відсотках від суми посадового окладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

 

Варіант № 22 

 

1. Які існують основні показники ефективності використання оборотних 

коштів? 

2. Які існують ціни за класифікаційною ознакою рівня встановлення та 

регулювання? 

3. Визначити рентабельність роботи туроператора, рентабельність 

комісійної винагороди турагента за два роки. Дані для розрахунку наведено в 

таблиці. 

 

Показники 
2009 

рік 

2010 

рік 

 Чистий дохід, грн 200130 225600 

 Собівартість реалізованих послуг, грн 90780 98750 

 Адміністративні витрати, грн 13200 10400 

 Витрати на збут, грн 21300 28700 

Комісійна винагорода турагента, грн 98780 110400 

   

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

 

Варіант №23 

 

2. Що таке підприємництво та які його основні принципи у туристичному 

бізнесі? 

2. Що таке виробнича програма туристичного оператора та з яких  розділив 

вона складається? 

3.Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, а також 

вартість основних фондів на кінець року в цілому і по групі «споруди», 

використовуючи дані таблиці. 

Показники 

На 

початок 

звітного 

року, 

тис.грн 

Надійшло у 

звітному році, 

тис.грн 

Вибуло у 

звітному 

році, 

тис.грн 

На кінець звітного 

року, тис.грн 

 Всього основних фондів,                 

в  тому числі: 
5800 600 200 

 

   Будівлі 2300 - -  

   Споруди 500 30 40  

   Обладнання 120 120 10  

   Інші основні фонди 1720 300 80  

   Комп’ютерні засоби 1160 150 70  

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова 

 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

Варіант № 24 

1.Види спрацювання та амортизація основних фондів туристичного 

підприємства. 

2.Види та джерела отримання прибутку. 

3.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

Варіант № 25 

 

1. Як здійснюється формування і використання персоналу туристичного 

підприємства? 

2. Що таке  інвестиційна діяльність та що є  об’єктами і суб’єктами 

інвестиційної діяльності? 

3. Провести оцінку фінансового стану туристичного підприємства за два 

роки, розрахувати коефіцієнт забезпеченості власними коштами, коефіцієнт 

автономії. Зробити висновки. 

(млн, грн.) 

Показники Минулий рік Звітний рік 

 Власні джерела 95,5 120,3 
 Оборотні активи 14,2 15,3 
 Необоротні активи 25,7 26,2 
 Баланс 40 41,5 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

Варіант №26 

 

 

1. Як здійснюється планування чисельності працівників туристичного 

підприємства? 

2. В яких функціях виражається суть ціни? 

    3.Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, а також 

вартість основних фондів на кінець року в цілому і по групі «обладнання», 

використовуючи дані таблиці. 

 

Показники 

На 

початок 

звітного 

року, 

тис.грн 

Надійшло у 

звітному році, 

тис.грн 

Вибуло у 

звітному 

році, 

тис.грн 

На кінець звітного 

року, тис.грн 

 Всього основних фондів,                 

в  тому числі: 
5800 600 200 

 

   Будівлі 2300 - -  

   Споруди 500 30 40  

   Обладнання 120 100 30  

   Інші основні фонди 1720 300 80  

   Комп’ютерні засоби 1160 150 70  

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 
 

 

Варіант №27 

 

1. Що вивчає економіка туризму та які основні її функції? 

2. Що таке виробнича програма та за якими принципами вона 

складається? 

3.Туристичне підприємство закупило основних фондів комплексу А за 

ціною 2 тис.грн, комплексу Б за ціною 5 тис.грн та комплексу В за ціною 3 тис. 

грн. Загальна вартість транспортування всіх основних фондів складає 2,5% від 

їх ціни. Вартість встановлення основних фондів комплексу В становить 4% від 

їх ціни. Визначити первісну вартість основних фондів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

 

Варіант №28 

 

1. Як здійснюється планування чисельності працівників туристичного 

підприємства? 

2. Що таке  ліквідність балансу підприємства? 

3. Визначити рентабельність фонду оплати праці та рентабельність 

використання трудових ресурсів за два роки. Дані для розрахунку наведено в 

таблиці. 

 

Показники 
2009 

рік 

2010 

рік 

 Чистий дохід, грн 200130 225600 

 Собівартість реалізованих послуг, грн 90780 98750 

 Адміністративні витрати, грн 13200 10400 

 Витрати на збут, грн 21300 28700 

 Середньооблікова чисельність працівників, чол. 300 285 

 Середньомісячна зарплата, грн 2500 2500 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 

 



комплексна контрольно робота 

з дисципліни « Економіка підприємства » 

для студентів спеціальності: 5.14010301 Туристичне обслуговування 

напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

Варіант №29 

 

1. Показники відтворення і використання основних фондів 

2. Що включається у виробничу собівартість тур продукту? 

3.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. Загальна собівартість реалізованого 

турпродукту становить 4630 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 
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напряму підготовки: 140103  Туризм 

 

 

 

 

Варіант №30 

 

1. Які види оцінки, основних фондів підприємства існують? 

2. Що таке прибуток та які функції він виконує ? 

3.Розрахувати зарплату працівників за погодинно-преміальною системою 

та загальний місячний фонд оплати праці, якщо місяць включав 8 вихідних днів 

та 2 святкових дні. 

 

Показники 
Працівники 

А Б 

Сума посадового окладу, грн 6500 6700 

Кількість лікарняних днів, дні 7 4 

Нарахована премія, % - 5 
 

 

Примітка: розмір премії за погодинно-преміальною системою 

нараховується у відсотках від суми посадового окладу. 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

пр. № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________ Н.І. Дурбалова. 


