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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Ціноутворення в туристичному бізнесі» є 

однією із дисциплін з підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 

«Туризм». Вона охоплює головні теоретико-методологічні основи 

управління цінами на продукти (послуги) туристичного бізнесу, дає 

необхідну сукупність теоретичних і практичних знань з виробу, об-

грунтування та розробки цінової політики і стратегії підприємства з 

урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Метою вивчення дисципліни «Ціноутворення в туристичному біз-

несі» є формування у студентів знань сучасних поглядів на особливо-

сті процесу ціноутворення, що здійснюється на основі сукупності за-

гальних принципів, правил, методів розробки ціни і формування кон-

цепції ціноутворення. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 

формування у студентів уявлення про загальну методологією ціно-

утворення в умовах ринкової економіки; 

розкрити особливості ціноутворення у туристичній галузі; 

озброєння студентів навичками визначення оптимальної структури 

ціни для максимізації прибутку туристичного підприємства. 

Предметом дисципліни є виявлення конкретних форм прояву еко-

номічних законів функціонування, розвитку та управління цінами в 

умовах ринкової економіки, формування цінової політики і стратегії 

ціноутворення в туристичному бізнесі. 

Результатом вивчення дисципліни «Ціноутворення в туристично-

му бізнесі» є формування професійних знань та вмінь, розвиток твор-

чої особистості майбутнього фахівця. 

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: сучасні теорії та ринкові методи управління цінами; сут-

ність та принципи формування цінової політики підприємства та ета-

пи розробки цінової стратегії підприємства; предмет, завдання та ме-

тоди ціноутворення у туристичному бізнесі та особливості ціноутво-

рення на інших видах ринків; складові ціни та чинники, що впливають 

на неї; методи контролю і регулювання цін з боку держави; 

вміти: економічно обґрунтовувати цінову політику підприємства 

та розробляти цінову стратегію; ефективно управляти цінами у відпо-

відності до змін ринкової кон’юнктури; розраховувати ціну на тури-

стичний продукт різними методами; розраховувати еластичність по-

питу за ціною на туристичний продукт; визначати поведінку тури-
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стичних підприємств, споживачів в умовах конкуренції. 

Оволодіти основними навичками щодо творчого, критичного пог-

ляду на діючий економічний механізм управління цінами та процес 

розробки обґрунтованих пропозицій щодо його вдосконалення; 

швидкого реагування на зміну кон’юнктури ринку та відповідної 

зміни цінової політики і стратегії для збереження чи покращення по-

зицій підприємства на відповідному ринку. 

Викладання дисципліни базується на чинному законодавстві Укра-

їни, сучасних літературних джерелах, довідкової і монографічної літе-

ратури, матеріалах періодичних видань, відомчих документів, даних 

мережі Інтернет; на практичних заняттях передбачається використан-

ня матеріалів підприємств різних форм власності і господарювання, 

вирішення ситуаційних завдань, проведення самостійного досліду 

окремих показників діяльності підприємства. 

Методологія вивчення курсу включає сукупність таких методів як: 

історичний, логічний, макро- і мікроекономічні підходи до оцінки 

економічних процесів і явищ, альтернативність варіантів розв’язання 

господарських задач, узагальнення та визначення можливості застосу-

вання і поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду 

формування цінової політики та стратегії ціноутворення. 

Вивчення курсу передбачає метою глибоке оволодіння теоріями 

сучасного ціноутворення, різними типами цінової політики і стратегії 

підприємств, методами ринкового ціноутворення у сферах виробницт-

ва і обігу з метою максимізації доходів та прибутку підприємств, під-

вищення конкурентоспроможності продукції. 

Навчальна дисципліна спирається не тільки на власні логіку і зміст, 

але й на вихідні методологічні положення базових дисциплін, таких як 

«Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Маркетинг»,  «Фі-

нанси», «Економіка підприємства». 

При викладанні дисципліни використовується чинне законодавство 

України, сучасні літературні джерела, довідкова і монографічна літе-

ратура, матеріали періодичних видань, відомчі документи, дані мережі 

Інтернет. 

Структура навчального процесу з дисципліни «Ціноутворення в 

туристичному бізнесі» передбачає:  

денна форма – 90 годин навантаження, у тому числі: 18 годин 

лекцій, практичних занять – 30 годин, індивідуальних – 10  годин,  

самостійної роботи студентів – 32 години. 

Підсумковим контролем знань з дисципліни є ПМК (залік). 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема  1. Економічна сутність та функції ціни 

Зміст, завдання та структура навчальної дисципліни «Ціноутворення 

в туристичному бізнесі», її теоретичні й методологічні основи, зв’язок 

із спеціальними дисциплінами, що формують систему економічних 

знань майбутнього фахівця. 

Сутність категорій «ціна» та «ціноутворення». Ціна як 

комерційний механізм. Теорії, на яких ґрунтуються підходи щодо ви-

значення цінності товару. Чинники, що впливають на ціни. Функції 

ціни. 

Методологія ціноутворення як процес формування рівнів, структу-

ри та динаміки цін. Принципи  ціноутворення як елементи методології 

ціноутворення. 

Методика ціноутворення як засіб формування цінової політики ту-

ристичного підприємства. 

Тема  2. Державне регулювання цін в Україні 

Державне регулювання цін, його основні методи. Цілі державного 

регулювання цін в Україні. Форми і засоби державного регулювання 

цін. 

 Моніторинг цін. Непрямий вплив на ціни. Безпосереднє державне 

втручання у процес ціноутворення. Внутрішні та зовнішні ціни. 

Цінове регулювання суб’єктів природної монополії. 

Нормативно-правове забезпечення державного регулювання цін. 

Повноваження державних органів щодо регулювання цін. Контроль за 

дотриманням цінової дисципліни. 

Ступінь, форми та масштаби державного втручання у 

ціноутворення. Антимонопольна діяльність держави. 

Особливості державного регулювання цін на продукцію (послу-

ги) підприємств туристичного бізнесу. 

Тема  3. Система цін в економіці України 

Поняття та характеристика системи цін. Класифікація цін залежно 

від: сфери і масштабів діяльності підприємства, виду ринку 

(внутрішній, міжнародний); виду та призначення товарів (споживчих, 
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виробничого призначення); каналів руху товарів від виробника до 

споживача і врахування у ціні витрат на виробництво і збут; умов по-

ставки у внутрішній та міжнародній торгівлі; територіальної 

диференціації; часу дії тощо. 

Види цін та порядок їх встановлення на послуги та продукцію 

підприємств туристичного бізнесу. 

Тема  4. Механізм ринкового ціноутворення  

в туристичному бізнесі 

Вибір методу ціноутворення в умовах конкуренції. Чинники, що 

впливають на формування цінової політики в умовах конкуренції. 

Загальний алгоритм методики розрахунку ціни. 

Цінова політика як елемент господарського механізму 

підприємства. Принципи, завдання та етапи формування цінової 

політики підприємств. 

Методи ціноутворення в туристичному бізнесі. Зовнішні та 

внутрішні чинники, що впливають на ціну туристичного продукту 

(послуги). 

Тема  5. Склад і структура витрат на формування 
та реалізацію туристичного продукту (послуг) 

Загальна характеристика витрат. Склад витрат, які відносять до 

собівартості. Класифікація витрат. 

Система управління витратами. Витрати на організацію послуг за 

складом, економічним призначенням, питомою вагою у виготовленні та 

реалізації. 

Розрахунок собівартості продукції (послуг) підприємств туристич-

ного бізнесу. Основні елементи витрат підприємств туристичного 

бізнесу.  

Витрати туроператорів, що утворюють собівартість туристичного 

продукту. Витрати з реалізації туристичного продукту турагентами 

(посередниками). 
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Тема  6. Особливості обліку і калькуляції              
собівартості продукції (послуг) підприємств            

туристичного бізнесу 

Чинники, що впливають на витрати підприємств туристичного 

бізнесу. Групування витрат підприємств туристичного бізнесу за 

калькуляційними статтями. 

Склад статей витрат, що включаються до калькуляції собівартості 

туристичного продукту. Управління витратами туристичного продук-

ту (послуги). 

Калькулювання і його місце в економічних розрахунках. Вибір 

калькуляційних одиниць. Кошторис підприємства і собівартість 

продукції (послуг). Групування витрат за калькуляційними статтями. 

Склад і зміст статей калькуляції, методика їх обчислення на окремі 

види продукції (послуг) підприємств туристичного бізнесу. 

Економічне обґрунтування ефективності виробництва туристичної 

продукції (послуг). Напрями зниження собівартості туристичної 

продукції (послуг). 

Тема  7. Формування цін на туристичну 
продукцію (послуги) 

Чинники, які впливають на формування цін на продукцію (послуги) 

туристичних підприємств. Структура ціни туристичної продукції (по-

слуг). 

Собівартість пакету туристичних послуг. Нормативний дохід тури-

стичного підприємства. Характер і цінова чутливість попиту. 

Методи визначення реакції споживачів на ціну. Чинники, що впли-

вають на чутливість попиту за ціною туристичних послуг. 

Моделі формування ціни на комплекс туристичних послуг. Форму-

вання ціни на окремі послуги, що реалізуються постачальниками ту-

ристичних послуг. Формування ціни на комплексне обслуговування. 

Формування ціни на один туро-день комплексного обслуговування. 

Формування (встановлення) кінцевої ціни на туристичний пакет за 

допомогою калькуляційного (витратного) методу. 

Напрями диференціації цін. Знижки до ціни з метою стимулювання 

попиту і формування лояльності туристів. 
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