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                                                        РЕФЕРАТ
 
   Магістерська атестаційна робота містить: 60 с., 17 рис., 5 табл., 26
джерел, 1 додаток.
   Метою роботи є підвищення ефективності процесу визначення ціни на
новий товар завдяки розробці моделі та алгоритму ціноутворення, які дозволять
надати прогнозну ціну на товар, використовуючи комплекс економічних
показників.
    Об'єктом дослідження є процеси ціноутворення в умовах ринкових
відносин.
   Методами дослідження є методи системного аналізу при формулюванні і
формалізації комплексу взаємопов’язаних задач визначення ціни на товар та
методи економічної теорії щодо ціноутворення.
    Практична цінність роботи полягає у створенні на основі запропонованих
моделей та алгоритмів програмної реалізації рекомендаційної системи щодо
ціноутворення товару, використання якої дозволить підвищити ефективність
роботи економістів при визначенні ціни товару .
Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі:
- аналіз сучасних підходів до процесу ціноутворення;
- аналіз існуючих методів та моделей ціноутворення;
- розробка формальної моделі ціноутворення;
- розробка алгоритму реалізації моделі для визначення ціни товару;
- розробка програмного забезпечення для визначення ціни товару.
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                                                         ABSTRACT

   The master's attestation work contains: 60 p., 17 fig., 5 tabl., 26 sources, 1 add.
   The aim of the work is to increase the efficiency of the process of determining
the price of a new good by developing a model and pricing algorithm that will
provide a forecast price for the product using a set of economic indicators.
   The object of research is the processes of pricing in the conditions of market
relations.
   Research methods are methods of system analysis at the formulation and
formalization of a complex of interrelated tasks of determining the price of goods and
methods of economic theory of pricing.
   The practical value of the work is to create, on the basis of the proposed
models and algorithms of the program implementation of the advisory system for the
pricing of goods, the use of which will increase the efficiency of the work of
economists in determining the price of goods.
To achieve the goal, the following tasks are solved:
- analysis of modern approaches to the pricing process;
- analysis of existing pricing methods and models;
- development of a formal pricing model;
- development of the algorithm for implementing the model for determining
the price of the goods;
- development of software for determining the price of goods.
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