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Опис навчальної дисципліни
Вивчення особливостей процесу ціноутворення в туристичному бізнесі, а саме основних
факторів, що впливають на ціну туристичного продукту, на процес ціноутворення, вплив
каналів просування на ціну, а також залежність ціни від рівня та специфіки туристичної
компанії.
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота
54 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність знань з основ туризмознавства та організації діяльності суб’єктів туристично
сфери
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати навчання
 розробляти, просувати та реалізовувати
туристичний продукт (ПР06);
 ідентифікувати туристичну документацію та
вміти правильно нею користуватися (ПР07);
 розуміти принципи, процеси і технології
організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу
та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська,
соціально-психологічна,
економічна, техніко-технологічна (ПР09);

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04);
 вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми (К08);
 знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності (К14);
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К15);
 розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного туристичного обслуговування (К19);
 здатність
розробляти,
просувати,
реалізовувати
та
організовувати споживання туристичного продукту (К20).

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

 адекватно
оцінювати
свої
знання
і
застосовувати їх в різних професійних ситуаціях
(ПР15);
 аргументовано відстоювати свої погляди у
розв’язанні професійних завдань (ПР16);
 виявляти проблемні ситуації і пропонувати
шляхи їх розв’язання (ПР17).
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1. Економічні засади ціноутворення в сучасних умовах господарювання
Тема 1. Економічна
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентації /доповіді на теми:
сутність та функції
завдання; обговорення матеріалу занять; «Економічна теорія і можливості її використання у
ціни
виконання навчальних завдань; завдання практиці ціноутворення», «Концепція попиту і
самостійної роботи
практика бізнесу», «Цілі підприємства і їх
відображення
у
політиці
ціноутворення»,
«Корисність товару як чинник формування ціни».
Тема 2. Державне
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентації /доповіді на теми:
регулювання цін в
завдання; обговорення матеріалу занять; «Правове регулювання ціноутворення», «Державні
Україні
виконання навчальних завдань; завдання органи, які здійснюють контроль за дотриманням
самостійної роботи
законодавства про ціноутворення в Україні»,
«Моніторинг
цін»,
«Вплив
державного
регулювання цін на економічні процеси».
Тема 3. Система цін та Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентації /доповіді на теми:
ціноутворення в
завдання; обговорення матеріалу занять; «Класифікація цін залежно від: умов поставки у
туризмі
виконання навчальних завдань; завдання внутрішній та міжнародній торгівлі; територіальної
самостійної роботи
диференціації; часу дії тощо», «Види цін та порядок
їх встановлення на послуги та продукцію
підприємств туристичного бізнесу».
Тема 4. Механізм
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентації/ доповіді на теми: «Цінова
ринкового
завдання; обговорення матеріалу занять; політика як елемент господарського механізму
ціноутворення
виконання навчальних завдань; завдання підприємства», «Принципи, завдання та етапи
самостійної роботи; поточна модульна формування цінової політики підприємств».
робота
Модуль 2. Особливості ціноутворення у туристичному бізнесі
Тема 5. Специфічні
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему «Напрями зниження
різновиди цін у сфері
завдання; обговорення матеріалу занять; собівартості туристичної продукції (послуг)».
туристичної діяльності виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи
Тема 6. Структура
доповідь
на
тему
«Напрями
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
вартості туристського
завдання; обговорення матеріалу занять; диференціації цін підприємств туристичного
обслуговування та ціни виконання навчальних завдань; завдання бізнесу».
туристського продукту самостійної роботи
Тема 7. Структура
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему «Чинники
вартості послуг
завдання; обговорення матеріалу занять; впливають на чутливість попиту за ціною на
тимчасового
виконання навчальних завдань; завдання послуги тимчасового розміщування».
розміщування
самостійної роботи; поточна модульна
робота
Назва теми

1.
2.
3.
4.

Види робіт
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни








Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (8 бали); виконання навчальних завдань (8 бали); завдання
55
самостійної роботи (8 балів); поточна модульна робота (15 балів)
Модуль 2 (теми 5-7): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (6 балів);
обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання
самостійної роботи (6 балів); поточна модульна робота (15 балів)
Разом

45
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

