
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 8 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Визначення ціни пакета туристичних  послуг 

 
Мета проведення заняття: З’ясувати методику  складання  цін  на  

     туристичні  послуги 
 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: сутність  та  функції  ціни;  особливості  ціноутворення  в  туризмі;   

    фактори,  що впливають  на  ціну  туристичного  продукту.   

 

вміти: визначати ціну пакета туристичних  послуг на одного туриста та  

     цілої групи 

 

 

 

 

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. До функцій ціни не відносять: 

a) розподільчу; 

b) стимулюючу; 

c) товарну; 

d) інформаційну. 

 

2. Ціни на туристичні послуги мають дві межі: 

a) нижню і верхню; 

b) початкову і граничну; 

c) ринкову та неринкову; 

d) оптову і роздрібну. 

 

3. На ціну турпродукту впливають такі фактори: 

a) транспортний засіб, що використовується; 

b) кон’юнктура ринку турпослуг; 

c) ефективність реклами; 

d) всі відповіді правильні. 

 

4. При встановленні відпускної вартості пакета туристичних послуг і ціни 

туру використовуються два варіанти цін: 

a) оптові і роздрібні; 

b) диференційовані і недиференційовані; 

c) «нетто» і «брутто»; 

d) комерційні і агентські. 

 

5. У міжнародній практиці до можливих варіантів цін на туристичні послуги 

не відносять: 
a) а)ціна пакета на одного туриста; 

b) ціна пакета на групу туристів; 

c) диференційовані ціни; 

d) світові ціни. 

 

 

 

 

 



Практична частина 

Задача 1 

Визначити ціну пакета послуг на одного туриста та цілої групи, якщо 23 

студенти-туристи їдуть на 4 дні на семінар в Хорватію. Проїзд до місця 

призначення в один бік на одного пасажира - 100 дол. США. Витрати на 

проживання за один день та триразове харчування на одного туриста - 110 дол. 

Прибуток туроператора з одного туру становить 20% від його собівартості. 

Крім того студентам надається знижка на проїзд у розмірі 30% його вартості. 

Передбачена знижка студентам на проживання і харчування, якщо їх загальна 

кількість буде понад 20 осіб. Розмір знижки - 10% вартості даних послуг в 

розрахунку на одного туриста. Рівень комісійного збору туроператора 

становить 15%. 
 

 

Задача 2 

Група учнів в кількості 15 осіб разом з керівником їде на 3 дні в 

Болгарію. Послуги проїзду на одне дитяче місце - 20 у.о. та на одне доросле - 

45 у.о. в один бік. Ціна розташування в готелі разом з харчуванням на одного 

туриста становить 40 у.о. Вартість екскурсійно-розважальних заходів 

становить 50 у.о. на день. Розмір податків та адміністративних витрат 

становлять 18 % а прибуток туроператора - 22% від собівартості пакета 

послуг. Разом з тим учням надається знижка щодо проїзду у розмірі 30% та 

проживання і харчування - 20% відповідно до їх вартості. Рівень комісійного 

збору туроператора становить 20%. Визначити ціну пакета послуг одного 

туриста. 
 

 

 

Розрахункові формули: 

Ціна турпакета в розрахунку на одного туриста визначається за 

формулою: 

Ц = (
С + П + Пд − З

Чт
∙ Ікз) ∙ Іпдв 

де: Ц  — ціна турпакета в розрахунку на одного туриста, грн; 

С - вартість послуг, які входять до пакета, складеного 

туроператором; 



П д - непрямі податки на окремі види послуг, грн; 

З  - знижки, які можуть бути надані; 

П  - прибуток туроператора, грн; 

І к з  -  індекс комісійного збору; 

Іпдв - індекс ПДВ; 

Чт - чисельність туристів у групі та супроводжуючих осіб. 

 

Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте визначення ціни. 

2. Які є функції ціни? 

3. Які особливості має ціноутворення в туризмі? 

4. Які межі мають ціни на туристичні послуги? 

5. Які фактори впливають на ціну турпродукту? 

6. Від чого залежить ціна турпакета? 
7. Які складові ціни типового туру на стадії планування? 
8. Що означає ціна «нетто»? 
9. Які складові виробничої собівартості туру? 
10. Що входить до ціни «брутто»? 
11. Як розраховується ціна турпакета в розрахунку на одного туриста? Які 

змінні елементи має комплексна ціна туру? 
12. Як визначається середня ціна однієї туродоби? 
13. Які є основні види непрямих (цінових) податків? 
14. Що таке мито і які є його види? 
15. Що таке готельний збір і які його ставки? 
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