
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 1 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Розрахунок вартості основних фондів туристичного      

   підприємства 

 

Мета проведення заняття: З’ясувати систему показників, що     

характеризують  рух основних фондів на 

підприємстві та їх  відтворення, та навчитись 

розраховувати ці показники. 

 

 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: основні виробничі фонди підприємств зв’язку, їх класифікацію,   

   структуру, економічну характеристику 

вміти: розраховувати вартість основних фондів туристичного підприємства та   

    їх показники відтворення  і використання. 

 

 

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)Основними фондами готельно-туристичних підприємств називають: 

а)засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві 

тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься 

на вартість продукції або послуг, що виробляється, частинами по мірі 

спрацювання; 

б)матеріальні засоби, що використовуються в їх діяльності впродовж 

періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх введення в 

експлуатацію, і вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним 

або моральним спрацюванням; 

в)засоби праці, які використовуються підприємством тривалий час і 

мають незмінну матеріально-речову структуру; 

г)предмети праці, які споживаються поступово і функціонують в 

межах терміну придатності. 

 

2)Моральне спрацювання основних фондів - це: 

а)поступова втрата основними фондами своїх первісних техніко- 

експлуатаційних якостей; 

б)знецінення основних фондів при настанні кризової ситуації; 

в)процес знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного 

спрацювання під впливом науково-технічного прогресу; 

г)процес втрати основними фондами якісних і кількісних характеристик. 

 

3)Амортизація основних фондів - це: 

а)поступове перенесення вартості основних фондів на вартість 

продукції чи послуг; 

б)вартість реалізації об’єкта після закінчення терміну його корисного 

використання; 

в)перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції для 

накопичення коштів для повного їх відновлення; 

г)втрата основними фондами їх споживчої вартості, тобто певних 

властивостей. 

 

 



4)Сукупність грошових витрат, пов’язаних із виготовленням або 

придбанням основних фондів, включаючи витрати на транспортування і 

монтаж, - це: 

а)первісна вартість; 

б)залишкова вартість; 

в)ліквідаційна вартість; 

г)балансова вартість. 

 

5)Норма амортизації характеризує: 

а)розмір коштів, що витрачаються на основні фонди; 

б)нормативний термін експлуатації основних фондів; 

в)частину балансової вартості основних фондів, що щорічно 

переноситься на створену продукцію; 

г)щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості 

основних фондів. 

 

 

Практична частина 

 

Задача 1 

Визначити балансову вартість основних фондів туристичного 

підприємства за 2010 рік, якщо вартість основних фондів на кінець 2009 року 

становила 186 тис. грн. Протягом 2010 року турпідприємство закупило 

основних фондів на суму 10 тис. грн та списало фізично застаріле на суму 6,3 

тис. грн. На протязі 2010 року проводився капітальний ремонт основних 

фондів, витрати на який склали 3,6 тис. гри. Структура первісної вартості 

основних фондів та норми амортизаційних відрахувань наведено в таблиці. 

Показники 
Групи основних фондів 

І II III IV 

Первісна вартість, тис.грн 95,5 13,1 5,4 9,2 

Норма амортизації, % 15 10 20 5 

 

 

Задача 2 

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. Приріст продуктивності праці за попередній період - 5%. Визначити 

первісну вартість основних фондів, відновлену вартість та коефіцієнт 

морального спрацювання по окремих комплексах та в цілому, якщо загальна 

кількість років експлуатації комплексу А - 5 років, комплексу Б - 7 років та 

комплексу В - 12 років. 

 

 

Задача 3 

Визначити коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту основних фондів, 

а також вартість основних фондів на кінець року в цілому і по кожній групі, 

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  

 

 

 

Розрахункові формули: 

1)Первісна вартість  

ОФп = Ц + Т + М 

де: Ц,Т,М  – ціна придбання основних фондів підприємства, 

транспортування та монтування. 

 

2)Відновлювана вартість 

ОФвд =
ОФп

(1 + ∆Пп)т
 

де: ∆Пп- індекс приросту продуктивності праці; 

Т- кількість років експлуатації основних фондів. 

 

3)Повна (балансова) вартість основних фондів  



ОФБ = ОФПР + ОФВВ + ВКР + ВРЕК − ОФВИВ − АВ 

де: ОФПР - балансова вартість групи основних фондів на початок року; 

ОФвв - витрати на придбання нових основних фондів; 

Вкр - вартість здійснення капітального ремонту основних фондів; 

ВРЕК- витрати на реконструкцію основних фондів; 

ОФвив - вартість виведених з експлуатації основних фондів 

протягом року; 

АВ - сума амортизаційних відрахувань (або сума спрацювання). 

 

4)Вартість основних фондів на кінець звітного року або на початок 

планового року: 

ОФкр = ОФпр + ОФвв − ОФвив 

 

5) Коефіцієнт морального спрацювання: 

Кмс =
ОФп − ОФвд

ОФвд
∙ 100% 

 

6) Амортизаційні відрахування основних фондів: 

 

АВ =
ОФп ∙ На

100
 

 де:  На − норма амортизації 
 

 7) Коефіцієнт вибуття основних фондів (Кв): 

Кв =
ОФвив

ОФпр
 

 8) Коефіцієнт оновлення основних фондів (Кон): 

Кон =
ОФвв

ОФкр
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте визначення основним фондам підприємства. 

2. Що називають основними фондами готельно-туристичних підприємств? 

3. Яка класифікація основних фондів? 

4. Які виділяють групи основних фондів у готельно-туристичних 

комплексах? 

5. Яка укрупнена класифікація основних фондів за чотирма групами? 

6. Що таке структура основних фондів? 

7. За якими видами здійснюється оцінка основних фондів? 

8. Як визначається первісна вартість основних фондів? 

9. Дайте визначення балансовій вартості основних фондів. 

10. За якими способами розраховується середньорічна вартість основних 

фондів? 

11. Що означає фізичне і моральне спрацювання основних фондів? 

12. Що таке амортизація основних фондів, її визначення. 

13. Які методи використовують для нарахування амортизації, їх 

характеристика. 

14. Які є загальні показники використання основних фондів? 

15. Які є часткові показники використання основних фондів? 
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