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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни  

Дисципліна «Ціноутворення в туризмі» спрямована на 

формування у студентів необхідних знань з ключових 

напрямків ціноутворення на підприємствах туристської 

індустрії. Адже проблема ефективного ціноутворення є 

актуальною і однією з найбільш складних у діяльності 

туристичних підприємств. Актуальність здійснення 

ефективної цінової політики зумовлена тим, що ціна в значній 

мірі визначає рівень попиту, і як наслідок, обсяги реалізації 

туристичного продукту, що сприяє активізації діяльності 

підприємства на ринку. Предметом вивчення дисципліни є 

соціально-економічні відносини на рівні підприємств 

туристської сфери, які виникають та розвиваються в процесі 

виробництва, розподілення, споживання туристських 

продуктів та послуг, що призначені для задоволення потреб 

споживачів. 

Мета вивчення Формування у студентів теоретичних знань щодо 

ціноутворюючих процесів, особливостей державної цінової 

політики України та отримання конкретних знань щодо: 

ринкової ціни на послуги підприємств готельної індустрії. 

Основні завдання курсу – зрозуміти економічні особливості 

туристичного продукту, оплати праці, формування основних і 

оборотних фондів туристичної галузі; принципи 

ціноутворення та методи регулювання цін у сфері туризму. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань та 

практичних навичок щодо:  

 визначення методів ціноутворення в туризмі, особливостей 

ціноутворення на різних видах ринків;  

 знання складових ціни і фактори, що впливають на неї;  

формування і використання методів контролю і регулювання 

цін з боку держави;  

 уміння користуватися спеціальною і науково-методичною 

літературою;  

 розраховувати ціну на туристичний продукт різними 

методами;  

 розраховувати еластичність попиту за ціною на туристичний 

продукт;  

 визначати поведінку туристичних підприємств, споживачів в 

умовах конкуренції. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси 

підприємства», «Макетинг», «Менеджмент» 

Результати 

навчання 

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 9. Брати участь у підготовці проєктів договорів 

туристичного, екскурсійного, готельного обслуговування. 
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РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

РН 14. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг у професійній діяльності. 

 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
3(2)-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

6(4)-й 4-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Фаховий молодший 

бакалавр  

10 год. 6 год 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

- 

  

- 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

В т.ч. індивідуальне завдання 

- - 

Вид контролю:  

залік залік 
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3.Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

Усього 

У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. Л П С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7   7 

   Модуль 1 

Змістовний модуль 1: 

ТЕМА 1. Визначення 

термінів та понять 

економічної діяльності 

туризму. 

9 1 2   6 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Змістовний модуль 2: 

Тема 2. Планування 

діяльності підприємств 

туристичної індустрії . 

9 1 2   6  

Змістовний модуль 3: 

Тема 3. Необоротні та 

оборотні активи 

підприємств 

туристичної індустрії . 

9 1 2   6 1  

Змістовний модуль 4 : 

Тема 4. Витрати і 

доходи підприємств 

туристичної індустрії, 

їх економічна 

ефективність. 

9 1 2   6  

Змістовний модуль 5 : 

Тема 5. Економічна 

ефективність та 

результативність 

підприємств 

туристичної  індустрії. 

9 1 2   6  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Змістовний модуль 6 : 

Тема 6. Ціна: 

визначення, 

класифікація, функції. 

Методи 

ціноутворення. 

Ціноутворення й 

прибуток в умовах 

конкуренції. 

9 1 2   6  

Змістовний модуль 7 : 

Тема 7. Цінова 

політика підприємства. 

Стратегії 

ціноутворення. 

 

9 1 2   6 1  

1 
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Змістовний модуль 8 : 

Тема 8. Різновиди цін у 

туристичній діяльності. 

Структура вартості 

туристського 

обслуговування й ціни 

туристського продукту. 

9 1 2   6    

Змістовний модуль 9 : 

Тема 9. Інфляційні 

процеси та їх вплив на 

ціни в міжнародному 

туризмі 

9 1 2   6 1  

 

 

 

1 

 

Змістовний модуль 10 : 

Тема 10. Вплив 

держави на 

формування цін в 

міжнародному туризмі 

9 1 2   6 1  

Усього годин 90 10 20   60 6 4 80 

 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Змістовний модуль 1: ТЕМА 1. Потреби людини в туристичних 

послугах. Соціально-економічні фактори, що впливають на 

потреби людей в туристичних послугах. 

6 

2 
Змістовний модуль 2: Тема 2. Предмет економіки туризму. 

Значення туризму. Динамічність економічної системи туризму 
6 

3 

Змістовний модуль 3: Тема 3. Показники розвитку туризму та 

готельної індустрії. Необоротні активи, їх характеристика та 

показники використання. Оборотні активи туристичного 

підприємства 

6 

4 

Змістовний модуль 4: Тема 4. Сутність витрат виробництва 

туристичного та готельного продукту. Класифікація витрат на 

виробництво та реалізацію туристичного й готельного продукту 

6 

5 

Змістовний модуль 5: Тема 5. Фактори, що впливають на ціну в 

туризмі. Структура ціни на туристичний продукт.  

 Характеристика її складових. 

6 

6 

Змістовний модуль 6: Тема 6. Ціноутворення і життєвий цикл 

туристичного продукту. Визначення попиту на туристичний та 

готельний продукт 

6 

7 

Змістовний модуль 7: Тема 7. Маркетингова діяльність 

туристичних підприємств та формування цін. Маркетингова 

діяльність туристичного підприємства та її вплив на 

формування ціни. 

6 

8 
Змістовний модуль 8: Тема 8. Поняття інфляції. Види інфляції. 

Методи оцінки інфляції 
6 
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9 
Змістовний модуль 9: Тема 9. Види інфляції. Методи оцінки 

інфляції. Вплив інфляції на ціну туристичного продукту. 
6 

10 

Змістовний модуль 10: Тема 10. Вплив держави на формування 

цін в туризмі. Нормативно-правове регулювання цін. Прямі 

методи регулювання цін. Непрямі методи державного 

регулювання цін. 

6 

 Разом 60 

 

4. Індивідуальні завдання- 
 

 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 
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Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 60-100 балів. 

Здобувачам освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 
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• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(залік)* 

Сума 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 

* -  Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 балів, якщо студент складає іспит то модульні 

бали йому автоматично не зараховуються 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10.  Питання до заліку. 

1. Необоротні активи туристичного та готельного підприємств. 

 2. Ресурсна база підприємств готельного господарства  

3. Оборотні активи підприємств туристичного та готельного бізнесу.  

4. Кредитна діяльність готельного підприємства.  

5. Трудові ресурси готелю й туристичної фірми.  

6. Комерційна діяльність підприємств готельного бізнесу  
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7. Виробнича діяльність туристичного підприємства.  

8. Виробнича програма туристичної фірми.  

9. Виробнича програма готельного комплексу.  

10. Структура витратготельного підприємства. 

11. Структура доходів готельного комплексу.  

12. Структура доходів туристичної фірми.  

13. Структура витрат туристичної фірми.  

14. Невиробничі витрати сучасних готельних комплексів.  

15. Фінансові результати діяльності турфірми.  

16. Фінансове управління та фінансовий аналіз діяльності готельного 

комплексу.  

17. Ціноутворення в туризмі.  

18. Ціноутворення в готельному бізнесі.  

19.Ціна: визначення, класифікація, функції.  

20. Методи ціноутворення.  

21. Ціноутворення й прибуток в умовах конкуренції.  

22. Цінова політика підприємства.  

23. Стратегії ціноутворення.  

24. Різновиди цін у туристичній діяльності 

 

11. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Бугіль С.Я. Економіка туристичного підприємства: конспект лекцій. 

Львів: ЛНАУ, 2019. 106 с.  

2. Городня Т.А. Економіка туризму: теорія і практика: навч. посіб. Київ: 

КондорВидавництво, 2012. 436 с.  

3. Костащук В.І. Економіка і ціноутворення в галузі туризму: навч. посіб. 

Чернівці: Рута, 2012. 135 с.  

4. Ткаченко Т. І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і 

туризму. Київ, 2005. 291 с.  

5. Шарапова А. О. Ціноутворення у туризмі: конспект лекцій. Київ, 2007. 

298 с.  

6. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Конкурентоспроможність підприємств у 

сфері туристичного бізнесу: навч. посіб. Київ: Освіта України, 2012. 508 с.  



11  

7. Дудяк, Р., Березівська О. та Бугіль, Маркетингова цінова політика на 

ринку туристичних послуг. Вісник ЛНАУ : Економіка АПК, № 25, 2018. с. 149-155.  

8. Мальська М. П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності 

туристичних підприємств: теорія та практика: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012. 248 с.  

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності. - Наказ Державної 

туристичної адміністрації України та Державного комітету статистики України від 

12.11.2003 р. -№142/394. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zll28-03  

2. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism 

Organization). URL : http://www.world-tourism.org  

3. Офіційний сайт Державного агентства України з туризму та курортів. [URL 

:http://www.tourism.org.ua  

4. Концепції, визначення і класифікації для статистики туризму. Технічний 

посібник №1. URL :http://www.world-tourism.org  

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zll28-03

	Scan677.pdf
	Scan678.pdf

