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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування

показників

Галузь знань, напрям

підготовки , освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни
денна форма навчання

Кількість кредитів 4 Галузь знань

07 Управління та

адміністрування

Варіативна 

Загальна кількість 

годин – 120 годин

Спеціальність 

076 «Підприємництво,

торгівля та біржова

діяльність»

Курс Семестр 

Змістових модулів - 2 2-й 4-й

Тижневе

навантаження:

аудиторних  занять  -

4 год.

самостійна  робота

студента – 4,57 год. 

Ступінь вищої освіти:

«Бакалавр»

Вид занять Кількість

годин
Лекції 28 год.

Лабораторні

заняття
-

Практичні

заняття
28 год.

Семінарські

заняття
-

Самостійна

робота
64 год.

Форма контролю: екзамен



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета надання  студентам  теоретичних  знань  і  практичних  навичок  з
питань формування цін та розробки цінової  політики; категорій і  механізмів
ціноутворення, структури цін.

Завдання: вивчення  сучасних  методик,  способів  ціноутворення,
формування вмінь з розрахунку цін на продукцію промислового виробництва в
умовах ринку, набуття практичних навичок по використанню цін.

Предмет: методологія та інструментарій ціноутворення.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: основні  теорії  вартості,  поняття  ціни,  трансформацію категорій
«ціна»  і  «витрати»,  сутність  поняття  еластичності  попиту,  світовий  досвід,
вітчизняну практику регулювання ціноутворення, законодавчо-нормативні акти
щодо  ціноутворення  в  Україні  на  сучасному  етапі,  принципи,  методи
формування  ціни,  функції,  види  ціни,  її  складові,  сучасний  рівень  цін  на
сільськогосподарську  продукцію,  взаємозв'язок  ціноутворення  з  інфляцією,
паритет  (диспаритет)  цін,  положення про міжгалузеву  комісію з  цін,  зв'язок
ціни  із  якістю  продукції3  значення  системи  цінового  моніторингу,  порядок
здійснення  контролю  за  цінами  та  відповідальність  за  порушення  у  сфері
встановлення і застосування цін;

вміти: визначати  еластичність  попиту  за  ціною  товарів  та  доходами
населення, розраховувати закупівельну, оптову, роздрібну ціну, паритетну ціну,
ціни  «франко...»,  формувати  нормативний  рівень  витрат  та  мінімально-
допустиму ціну, визначати економічну ефективність випуску продукції більш
високої якості, розмір штрафу за відповідні порушення дисципліни цін.

        бути ознайомленим: із  законодавчою базою України  з  питань,  що
вивчаються  дисципліною,  з  історичним  розвитком  економічних  процесів  та
явищ.



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий  модуль 1. Теоретичні  засади  ціноутворення  та  його
регулювання

Тема 1. Сучасні теоретичні та методологічні основи ціноутворення 1, с. 7-
18, 3, с. 28-31, 5, 8, с. 5-7, 11, с. 8-44, 15, с. 33-58, 21, с. 4-18, 24-29, 26, с. 7-16

Ціна  як  інструмент  економіки.  Ринкове  ціноутворення,  централізоване
державне  ціноутворення.  Теорії,  що  визначають  цінність  товару:  теорія
трудової  вартості,  теорія  граничної  корисності,  теорія  попиту  та  пропозиції.
Функції ціни: обліку й виміру витрат суспільної праці, збалансованості попиту
та пропозиції,  розподілу й перерозподілу, стимулююча функція. Методологія,
методика ціноутворення.  Принципи ціноутворення:  науковість обґрунтування
цін,  цільова  спрямованість  цін,  принцип  безперервності,  принцип  єдності
процесу  ціноутворення.  Діюча  система  цін:  ціни,  по  яких  підприємницька
структура  закуповує  економічні  ресурси;  ціни,  які  використаються
підприємницькою структурою для здійснення внутрішньогосподарських; ціни,
по  яких  підприємницька  структура  реалізує  кінцеву  продукцію,  роботи  й
послуги.

Тема 2. Склад ціни та формування її елементів 1, с. 100-109, 3, с. 5-28, 5, 8,
с. 13-16, 12, с. 45-58, 18, 21, с. 29-46, 25, с. 182-185

Склад і структура ціни. Оптові та роздрібні ціни на товари. Закупівельні
ціни.    Облік  витрат  при  встановленні  ціни.  Прямі  та  непрямі  витрати.
Загальновиробничі  витрати,  способи  їх  розподілу.  Торгівельні  націнки  та
надбавки  посередників  у  ціні.  Формування  товарних  податків  у  ціні.  ПДВ,
мито, акцизний збір. Ставки податків та зборів, методика нарахування.

Тема 3. Чинники ціноутворення 1, с. 24-53, 3, с. 40-46, 12, с. 110-115, 25, с.
185-188, 26, с. 40-51, 95-104

Кон’юнктура  ринку  та  кон’юнктуроутворюючі  фактори.  Показники,  що
характеризують  кон’юнктуру:  показники  виробництва,  внутрішнього
товарообігу,  зовнішньої  торгівлі,  кредитно-грошової  сфери.  Типи  потоків  у
каналах  збуту:  прав  власності,  фізичний,  замовлень,  фінансовий  та  потік
інформації.  Вплив  споживачів  на  ціноутворення.  Пряма  та  перехресна
еластичність попиту за ціною. Коефіцієнт еластичності. Конкуренція як один з
факторів ціноутворення. Модель п’яти конкурентних сил.

Тема 4. Цінова політика і стратегія підприємства 1, с. 68-90, 3, с. 69-86, 8,
с. 48-54, 89-112, 12, с. 115-140, 21, с. 72-99, 25, с. 198-199, 26, с. 78-95

Цінова політика підприємства. Цілі цінової політики у короткостроковому
та довгостроковому періодах. Життєвий цикл товару. Політика цін життєвого
циклу товару.  Фактори,  які  необхідно враховувати при обґрунтуванні  цін на
різних  стадіях  ЖЦТ.  Основні  стратегії  ціноутворення:  стратегії  високих,
середніх  та  низьких  цін,  стратегія  цільових цін,   стратегія  «проходження за
лідером»,  стратегії  психологічних цін.  Етапи розробки цінової  стратегії:  збір
вихідної інформації, стратегічний аналіз, формування стратегії.



 Тема 5.  Методи  ціноутворення 1, с. 141-152, 3, с. 87-99, 8, с. 56-71, 11, с.
14-28, 15, 12, с. 220-306, 21, с. 46-61, 25, с. 199-201

Методи  встановлення  цін,  їх  особливості,  переваги,  недоліки,  умови
застосування. Методи визначення цін на підставі витрат виробництва:  витрати
плюс  прибуток,  мінімальних  витрат,  надбавок  до  ціни,  цільового
ціноутворення,  з  урахуванням  "точки  беззбитковості".  Ринкові  методи
визначення цін: аукціон, метод визначення ціни з орієнтацією на ринкові ціни,
тендерне  ціноутворення,  ціноутворення  на  основі  поточних  цін,  визначення
ціни  за  рівнем  конкурентоспроможності  товару.  Параметричні  методи
ціноутворення:  питомих  показників,  баловий,  агрегатний.  Застосування
кореляційно-регресійного аналізу. 

Тема 6.  Державне регулювання цін 3, с. 36-40, 8, с. 33-38, 15, с. 304-311,
90-110, 18, 21, с. 100-119, 25, с. 101-111, 291-294, 26, с. 51-78

Необхідність  та  цілі  державного  регулювання  цін.  Форми втручання
держави в процес ціноутворення: обмеження рівня ціни; уведення податкових
платежів,  що призводять  до вилучення  доходів  у  виробників  та  споживачів;
державна  підтримка  цін  через  дотації.  Прямі  (застосування  фіксованих  цін,
граничних  рівнів  цін,  декларування  зміни  цін,  уведення  граничних  рівнів
торговельно-збутових надбавок, «заморожування» цін, дотування виробництва
товарів,  укладання договорів  про ціни між підприємствами та  державою) та
опосередковані  (диференціація  рівня  ставок  товарних  податків,  пільгове
оподаткування  та  кредитування,  зміна  ставок  ввізного  мита,  уведення
граничних  нормативів  рентабельності)  методи  регулювання  ціноутворення.
Антиінфляційна державна політика.  Політика доходів.  Адаптаційна політика.
Дефляційна політика

Змістовий модуль 2. Види цін, удосконалення ціноутворення

Тема 7. Система цін. Види цін і тарифів 1, с. 100-109, 3, с. 46-64, 8, с. 7-11,
12, с. 18-24, 21, с. 18-24, 26, с. 16-40

Класифікаційні  ознаки.  Види  цін.  Знижки  із  ціни:  загальні  (прості),
бонусні, прогресивні, дилерські, спеціальні, експортні знижки.

Тема 8. Математичні методи оптимізації цін 8, с. 71-76
Метод  найменших  квадратів  і  оцінка  кривої  попиту.  Похідна  і  оцінка

еластичності попиту від ціни. Ціна і оптимізація прибутку
Тема  9. Ціноутворення  у  сфері  виробництва  сільськогосподарської

продукції 25, с. 297-304
Система  цін  в  аграрній  економіці.  Еквівалентність  обміну  і  ціновий

паритет.  Критерій  паритетності.  Методичні  принципи  формування  цін  у
сільському  господарстві.  Схема  розрахунку  еквівалентної  ціни
сільськогосподарської  продукції.  Регулювання  цін  на  сільськогосподарську
продукцію.  Державно-владні  (нормативно-правова  база,  владні  структури
загальнодержавного  та  регіонального  рівнів)  й  ринкові  регулятори  (попит,
пропозиція,  конкуренція  та  інші  ринкові  фактори;  виробники,  споживачі,
інфраструктура,  професійні  та  міжпрофесійні  об’єднання).  Підходи  до



розрахунку  рівня  підтримки.  Канали  реалізації  сільськогосподарської
продукції. Кон’юнктура аграрних ринків. Конкурентоспроможність продукції,
підприємств та шляхи її підвищення.

Тема 10. Ціни біржової угоди 25, с. 217-228, 26, с. 164-173
Поняття  товарної  біржі.  Принципи  діяльності  товарної  біржі.  Види

біржових цін: ціни ф'ючерсних та аукціонних угод, спотові та форвардні ціни
на реальні активи. Біржова угода. Біржові котирування.  Ціна біржової угоди.
Аграрна біржа.

Тема 11.  Ціноутворення зовнішнього ринку 1, с. 213-230, 13, с. 51-60, 15,
с. 310-316, 21, с. 61-72, 25, с. 251-255, 26, с. 104-147

Цінотворчі  чинники  (загальноекономічні,  конкретно  економічні,
специфічні, спеціальні, неекономічні) у зовнішній торгівлі та форми їх прояву.
Види  цін  у  зовнішній  торгівлі:  світові,  контрактні  та  зовнішньоторговельні.
Базисні  та  фактурні  зовнішньоторговельні  ціни.  Механізм  розрахунку
експортних  цін  (правила  встановлення  непрямих  податків,  умови
ціноутворення,  можливі поправки при встановленні цін тощо).  Встановлення
цін на імпортну продукцію. Включення непрямих податків до складу цін на
імпортну продукцію. 

Тема 12.  Ціноутворення у торгівельній діяльності 1, с. 190-204, 13, с. 46-
51

Торгівельна  діяльність.  Загальні  правила  здійснення  торговельної
діяльності.    Ліцензійні  види діяльності.  Особливості  продажу окремих груп
товарів.  Правила  обміну  чи  повернення  неякісних  товарів.  Сертифікація
товарів.  Особливості  ціноутворення  у  торгівельних  підприємствах.  Методи
формування  цін  торговими  підприємствами.  Товарообіг  на  підприємствах
громадського харчування, складові, особливості. Основні вимоги до визначення
роздрібних  цін  на  підприємствах  громадського  харчування.  Калькуляційні
картки. 



4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
тижня

Вид
занять

Тема заняття або завдання на
самостійну роботу

Кількість
годин балів

лк лаб сем
(пр.

)

СРС

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади ціноутворення та його регулювання»
1 Лекція 1 Сучасні теоретичні та методологічні

основи ціноутворення
2 - - - -

Практична
робота 1

Сучасні теоретичні та методологічні
основи ціноутворення

- - 2 - 4

Самостійна
робота 1

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 1

2 Лекція 2 Склад ціни та формування її
елементів

2 - - - -

Практична
робота 2

Склад ціни та формування її
елементів

- - 2 - 4

Самостійна
робота 2

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 2

3 Лекція 3 Чинники ціноутворення 2 - - - -
Практична
робота 3

Чинники ціноутворення
- - 2 - 4

Самостійна
робота 3

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 3 2

4 Лекція 4 Цінова політика і стратегія
підприємства

2 - - - -

Практична
робота 4

Цінова політика і стратегія
підприємства

- - 2 - 4

Самостійна
робота 4

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 2

5-6 Лекція 5-6 Методи  ціноутворення 4 - - - -
Практична
робота 5-6

Методи  ціноутворення
- - 4 - 5

Самостійна
робота 5-6

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 8 2

7 Лекція 7 Державне регулювання цін 2 - - - -
Практична
робота 7

Державне регулювання цін
- - 2 - 4

Самостійна
робота 7

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 1

8-9 Самостійна
робота 

Підготовка до написання ПМК І
4

ПМК І
Підсумковий контроль за змістовий

модуль І
10

Всього за змістовий модуль 1 – 60 год. 14 0 14 32 35



Змістовний модуль 2. «Види цін, удосконалення ціноутворення»
10-11 Лекція 8-9 Система цін. Види цін і тарифів 4 - - - -

Практична
робота 8-9

Система цін. Види цін і тарифів
- - 4 - 5

Самостійна
робота 8-9

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 8 2

12 Лекція 10 Математичні методи оптимізації цін 2 - - - -
Практична
робота 10

Математичні методи оптимізації цін
- - 2 - 4

Самостійна
робота 10

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 2

13 Лекція 11 Ціноутворення у сфері виробництва
сільськогосподарської продукції 2 - - - -

Практична
робота 11

Ціноутворення у сфері виробництва
сільськогосподарської продукції 

- - 2 - 4

Самостійна
робота 11

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 2

14 Лекція 12 Ціни біржової угоди 2 - - - -
Практична
робота 12

Ціни біржової угоди
- - 2 - 4

Самостійна
робота 12

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 2

15 Лекція 13 Ціноутворення зовнішнього ринку 2 - - - -
Практична 
робота 13

Ціноутворення зовнішнього ринку
- - 2 - 4

Самостійна
робота 13

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 1

16 Лекція 14 Ціноутворення у торгівельній
діяльності

2 - - - -

Практична
робота 14

Ціноутворення у торгівельній
діяльності

- - 2 - 4

Самостійна
робота 14

Виконання практичних завдань,
робота на навчально-інформаційному

порталі
- - - 4 1

17-18 Самостійна
робота 

Підготовка до написання ПМК ІІ 4

ПМК ІІ
Підсумковий контроль за змістовий

модуль ІІ
10

Всього за змістовний модуль 2 – 60 год. 14 0 14 32 35
Екзамен 30

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 28 0 28 64 100



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1

1. Дайте визначення категоріям ціна та ціноутворення.
2. Системи ціноутворення.
3. Охарактеризуйте теорії ціноутворення
4. Охарактеризуйте функції цін.
5. Що таке методологія ціноутворення.
6. Що таке методика ціноутворення.
7. Охарактеризуйте принципи ціноутворення.
8. Система цін.
9. Охарактеризуйте склад ціни.
10. Яким чином формується відпускна, оптова та роздрібна ціна.
11. Дайте визначення собівартості продукції.
12. Складові собівартості продукції.
13. Визначення прибутку в ціні та шляхи його збільшення.
14. Охарактеризуйте непрямі податки.
15. Охарактеризуйте принципи ціноутворення.
16. Механізм застосування оптово-збутових та торгівельних націнок.
17. Алгоритм встановлення ціни.
18. Наведіть класифікацію чинників ціноутворення.
19. Назвіть типові цілі маркетингової політики ціноутворення.
20. Дайте класифікацію та визначення видів витрат.
21. Види цінової еластичності попиту.
22. Що показує коефіцієнт цінової еластичності попиту?
23. Наведіть  методики  розрахунку  коефіцієнтів  цінової  еластичності

попиту:  коефіцієнт  точкової  еластичності;  коефіцієнт  дугової  еластичності;
коефіцієнт перехресної еластичності; коефіцієнт еластичності за доходом.

24. Дайте трактування значення коефіцієнту цінової еластичності попиту
щодо поведінки покупця та впливу ціни на прибуток.

25. Як впливає рівень конкуренції на ціноутворення?
26. Охарактеризуйте цілі цінової політики.
27. Обґрунтуйте  необхідність  розробки  цінової  політики  на

підприємстві.
28. Яким  чином  етапи  життєвого  циклу  товару  впливають  на  цінову

політику.
29. Що таке стратегія ціноутворення.
30. Охарактеризуйте основні підходи до стратегій ціноутворення.
31. Охарактеризуйте основні стратегії ціноутворення.
32. Етапи розробки цінової стратегії.
33. Охарактеризуйте методику визначення ціни витратними методами.
34. Назвіть витратні методи ціноутворення.
35. Проаналізуйте переваги та недоліки витратних методів ціоутворення.
36. Охарактеризуйте методику визначення ціни ринковими методами.
37. Назвіть ринкові методи ціноутворення.



38. Проаналізуйте переваги та недоліки ринкових методів ціоутворення.
39. Визначте особливості тендерного ціноутворення.
40. Охарактеризуйте параметричні методи ціноутворення, їх переваги та

недоліки.
41. Обґрунтуйте необхідність державного регулювання цін.
42. Що таке державне регулювання цін.
43. Мета державного регулювання цін.
44. Методи прямого державного регулювання цін.
45. Повноваження  органів  державної  влади  щодо  державного

регулювання цін.
46. Діяльність органів державної влади щодо обмеження монополізму.
47. Методи непрямого державного регулювання цін.
48. Роль непрямого оподаткування в державному регулюванні цін.
49. Методика ціноутворення.
50. Цілі державної цінової політики.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2

1. Що таке система цін.
2. Назвіть ознаки класифікації цін.
3. Які види цін виділяють за характером руху товарів
4. Чим відрізняються фіксовані та регульовані ціни?
5. Вкажіть різницю між твердими, поточними та ковзаючими цінами.
6. Дайте характеристику умов франко.
7. Охарактеризуйте види знижок.
8. Використання  знижок  відноситься  до  стратегічних  чи  тактичних

рішень ціноутворення? 
9. Які функціональні залежності можливі між попитом і ціною?
10. Як  змінюється  "швидкість"  попиту  при  лінійній,  параболічній  та

оберненій функціях попиту?
11. За  якою формулою оцінюється цінова еластичність  попиту,  якщо

відома функція попиту?
12. Яке економічне тлумачення еластичності попиту від власної ціни?
13. Як за допомогою перехресного коефіцієнта еластичності визначити,

чи є товар взаємозамінним або взаємодоповнюючим?
14. За  якою  формулою  визначається  оптимальна  ціна  товару,  що

максимізує прибуток?
15. Які  коефіцієнти  входять  в  формулу  оптимальної  ціни?  Дайте  їх

економічне тлумачення.
16. Яка аналітична функція зображує криву прибутку підприємства за

умови лінійної функції попиту?
17. Які точки на графіку лінійної функції називаються "мертвими"?



18. Охарактеризуйте  проблеми  ціноутворення  в  аграрних
підприємствах в сучасних умовах.

19. Шляхи регулювання міжгалузевих економічних відносин.
20. Дайте визначення паритету цін. Що є критерієм паритетності.
21. Механізм  розрахунку  еквівалентної  ціни  сільськогосподарської

продукції.
22. Що таке ціни підтримки, механізм їх застосування.
23. Напрями забезпечення паритету цін.
24. Механізм державної підтримки паритету цін.
25. Принципи ціноутворення в агарній сфері. 
26. Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції.
27. Дайте поняття товарної біржі.
28. Правові основи діяльності товарних бірж.
29. Що таке біржовий товар.
30. Біржова угода.
31. Види біржових цін, їх характеристика.
32. Чим відрізняються форвардні та спотові котракти.
33. Що таке ф’ючерсні угоди.
34. Біржові котирування та їх види. 
35. Особливості функціонування аграрних бірж.
36. Як класифікуються ціноутворюючі чинники у зовнішній торгівлі ?
37. Які види цін використовуються у зовнішній торгівлі?
38. Як практично можна визначити світові ціни на товари ?
39. Які різновиди світових цін Вам відомі ?
40. Визначте складові елементи експортної ціни.
41. Як формується імпортна ціна ?
42. Опишіть  систему  поправок,  що  застосовується  у

зовнішньоторговельних цінах.
43. Як визначається митна вартість товарів ?
44. Охарактеризуйте систему індикативних цін, що використовується в

Україні.
45. Визначте порядок складання зовнішньоторговельних контрактів.
46. Дайте визначення торгівельної діяльності.
47. Суб’єкти торгівельної діяльності.
48. Правила торгівельної діяльності продовольчими товарами.
49. Правила торгівельної діяльності непродовольчими товарами. 
50. Методи формування цін торговими підприємствами.
51. Ціноутворення у громадському харчуванні.
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