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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Ціноутворення» 

Місце у 

структурнологічній 

схемі підготовки  

Пререквізити: «Економіка торгівлі», «Планування та контроль на 

підприємстві» 

Постреквізити Виробнича практика, Переддипломна практика 

Мова викладання  українська  

Статус дисципліни – вибіркова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 1 семестр  

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів  5 

Денна форма навчання:  

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр - 150 годин  

- лекції: 20 год.  

- практичні заняття: 40 годин  

- самостійна робота: 90 годин  

- вид підсумкового контролю (ПМК, залік): залік  

Статус дисципліни – вибіркова 

Заочна форма навчання 

Курс/семестр вивчення 2 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 5 

Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр - 150 годин 

- лекції: 4 год. 

- практичні заняття: 2 годин 

- самостійна робота: 144 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, залік): залік 

  

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання  

Мета: є формування у майбутнього фахівця теоретичних знань та практичних навиків 

з питань формування цін на продукцію, зокрема розуміння основних засад методики 

розрахунку цін та аналізу ціноутворюючих чинників, знання законодавчо-правових актів у цій 

сфері, надання здобувачам вищої освіти широких теоретичних, практичних знань і вмінь щодо 

ролі і місця ціни у економічних відносинах; сутності цінової політики, стратегії та методів 

ціноутворення; ролі державного регулювання процесів ціноутворення, макроекономічних та 

зовнішньоторговельних аспектів ціни, ціноутворення у системі економіки. 

Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання  

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР 5. Застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади).  

ПР 6. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації, 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК 9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ідей, проблем та способів їх вирішення до 

фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

ПР 11. Вміти аналізувати процеси 

державного та ринкового регулювання 

соціальноекономічних і трудових відносин.  

ПР 12. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані 

результати.  

ПР 13. Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

ПР 19. Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки 

та представлення аналітичних звітів. 

ПР 23. Показувати навички самостійної 

роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення. 

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК 15. Здатність здійснювати професійну діяльність 

у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами. 

СК 19. Здатність пояснювати економічні та соціальні 

процеси і явища на основі теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК 26. Здатність обґрунтовувати економічні 

рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію.  

СК 27. Здатність самостійно виявляти проблеми 

економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

СК 28. Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності.  

СК 29. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і 

явища в одній або декількох професійних сферах з 

врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль І. Торгівля як вид економічної діяльності, її засади, форми, характеристика 

та товарооборот 

Тема 1. Економічна сутність ціни в умовах ринкових відносин. Класифікація цін 
Структура роздрібної ціни. Вартість товару та її грошове вираження. Індивідуальна і 

суспільна вартість товару. Закон цін. Відхилення ціни від вартості та фактори, що спричиняють 

відхилення. Економічна вартість як основа ціни реалізації (ринкової ціни). Функції цін у 

ринковій економіці: облікова, балансування попиту та пропозиції, стимулююча, розподільча, 

оптимізації розміщення виробництва. 

Тема 2. Ціна в ринковій економіці. Загальна класифікація цін 

Дослідження ринку при встановленні цін: кон’юнктура і конкурентність ринку. Фактори, 

що впливають на тип ринку за ознакою ступеня конкурентності. Залежність ціноутворення від 

конкурентності ринку збуту: між можливістю реалізовувати самостійну цінову політику до 

орієнтації на рівень ринкових цін. Особливості ціноутворення на ринку вільної конкуренції, на 

ринку монополістичної конкуренції, на олігополістичному ринку, на монопольному ринку. 

Тема 3. Цінова політика і стратегія підприємства  

Цілі цінової політики підприємства, їх зв’язок з маркетинговими цілями підприємства на 

ринку. Основні види цінових цілей підприємства: забезпечення виживання підприємства на 

ринку; забезпечення довгострокової прибутковості підприємства; максимізація прибутку на 

довгостроковому чи короткостроковому часовому інтервалі; збільшення обсягу продажу; 

завоювання нового ринку збуту; досягнення цінового лідерства. Вибір цінової стратегії 

підприємства для кожного виду товару. Основні цінові стратегії підприємства на ринку. 

Закон попиту. Закон пропозиції. Формування ціни ринкової рівноваги. Графічне 

зображення ціни ринкової рівноваги. Фактори, що впливають на розмір ціни (зовнішні та 

внутрішні). Врахування зовнішніх і внутрішніх факторів маркетингового середовища при 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=110461&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=110454&displayformat=dictionary
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встановленні цін. Принцип обґрунтованості ціни. Принцип гнучкості ціноутворення у 

забезпечення пристосування ціни до умов ринку. 

Тема 4. Методи ціноутворення 

Методи встановлення цін відповідно цілей цінової стратегії підприємства на ринку. 

Витратне і “ціннісне” (маркетингове) ціноутворення. Методи витратного ціноутворення: 

методи надбавок на основі повних витрат виробництва і різних підходів до визначення 

цільового прибутку; метод “система стандарт-кост”; метод варіантного розрахунку ціни на 

основі беззбитковості та забезпечення цільового прибутку. “Ціннісні” методи ціноутворення: 

метод споживчої оцінки (з орієнтацією на попит); метод орієнтації на рівень поточних ринкових 

цін; метод наслідування лідера; метод визначення маржинального прибутку (на основі 

калькулювання лише прямих витрат). Сутність нормативно-параметричного ціноутворення. 

Параметричний ряд продукції. Нормативно-параметричні та параметричні методи 

встановлення ціни. 

Види цін за різними ознаками класифікації: за сферою обігу, галузевою належністю, часом 

дії, правом встановлення, врахуванням умов поставки, використанням в обліку та статистиці. 

Принципи диференціації цін. Диференціація цін за географічним принципом формування та 

споживачами. Включення базової умови реалізації товару в ціну (види франко в ціні) згідно з 

ІНКОТЕРМС. Ціни планових розрахунків. Контрактні ціни. Довідкові ціни. Знижки і надбавки 

до цін, їх призначення, розрахунок та основні види. 

Модуль 2. Механізм формування цін 

Тема 5. Державне регулювання цін та інфляції 

Необхідність і завдання державного регулювання цін. Повноваження органів влади в 

регулюванні цін. Сфера державного регулювання цін у ринковій економіці та її залежність від 

стабільного розвитку господарства країни. Прямі і непрямі методи державного регулювання 

цін. Методи прямого регулювання цін: фіксовані ціни, регулювання рівня рентабельності і 

розміру ціни, обмеження торгової націнки, декларування цін. Бюджетно-фінансові методи 

непрямого регулювання цін. Законодавча основа державного регулювання цін в Україні. 

Розподіл повноважень із встановлення цін між органами виконавчої влади. Державний 

контроль над цінами. 

Тема 6. Особливості ціноутворення в базових галузях економіки 

Ризики та їх місце в підприємницькій діяльності. Ризик як об'єкт управління. Стратегія 

управління ризиком та її обґрунтування. Методичний інструментарій оцінки рівня 

підприємницького ризику в торгівлі. Основи прийняття управлінських рішень в умовах ризику. 

Шляхи та заходи щодо мінімізації та профілактики господарського ризику торговельного 

підприємства. 

Тема 7. Особливості ціноутворення у сфері послуг 

Поняття прибутку. Необхідний (цільовий) прибуток для забезпечення 

конкурентоздатності підприємства. Визначення загального розміру необхідного (цільового) 

прибутку для підприємства методом прямого розрахунку річних планових грошових фондів 

підприємства, які утворюються з прибутку, та методом цільової дохідності капіталу. Розподіл 

загального цільового прибутку в ціну одиниці продукції. Норматив прибутку в ціні одиниці 

продукції. Загальна схема розрахунку ціни виробництва продукції (послуг). Визначення 

мінімального та оптимального обсягу виробництва і обсягу реалізації на основі методу 

розрахунку порогу беззбитковості. 

 

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
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Тема 1. Економічна 

сутність ціни в умовах 

ринкових відносин. 

Класифікація цін. 

1. Визначення ціни і 

ціноутворення. 

2. Функції цін в 

ринковій економіці. 

3.  Принципи та види 

цін. 

4. Структура роздрібної 

ціни. 

2 

Практична робота 1.  

Теоретичні основи 

ціноутворення 

4 

Виконати тести 

самоконтролю 

знань. Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

14 

Тема 2. Ціна в ринковій 

економіці. Загальна 

класифікація цін. 

1. Види цін та їх 

характеристика. 

2. Класифікаційні 

ознаки цін. 

3. Ціни зовнішнього та 

внутрішнього ринків. 

2 

Практична робота 2. 

Система цін 

 

4 

Виконати тести 

самоконтролю 

знань. Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 
14 

Тема 3. Цінова політика 

і стратегія підприємства 

1. Зміст цінової 

політики підприємства 

та основні етапи її 

формування. 

2. Поняття та основні 

етапи розробки цінової 

стратегії. 

3. Основні види 

цінових стратегій. 

2 

Практична робота 3.  

Структура ціни 

4 

Виконати тести 

самоконтролю 

знань. Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 14 

Тема 4. Методи 

ціноутворення 

1. Поняття і 

класифікація методів 

ціноутворення. 

2. Зміст, переваги та 

недоліки витратних 

методів ціноутворення. 

3. Методи 

ціноутворення, які 

базуються на попиті. 

4. Методи 

ціноутворення з 

орієнтацією на 

конкуренцією. 

5. Ціноутворення з 

орієнтацією на 

максимальний 

прибуток. 

6. Загальна 

характеристика 

параметричних методів 

4 

Практична робота 4.  

Методичні основи 

ринкового ціноутворення 

 

МКР 2 

  

4 

 

Виконати тести 

самоконтролю 

знань. Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 

12 
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ціноутворення та їх 

види. 

Модуль 2. Механізм формування цін 

Тема 5. Державне 

регулювання цін та 

інфляції 

1. Необхідність та 

методи державного 

регулювання цін. 

2. Антиінфляційна 

політика. 

2 

Практична робота 5.  

Державне регулювання та 

контроль цін  

4 

Виконати тести 

самоконтролю 

знань. Виконати 

індивідуальні 

завдання. 
12 

Тема 6. Особливості 

ціноутворення в 

базових галузях 

економіки 

1. Особливості 

ціноутворення в 

промисловості. 

2. Особливості 

ціноутворення в 

торгівлі. 

3. Особливості 

ціноутворення в 

сільському 

господарстві. 

4. Особливості 

ціноутворення в 

будівництві. 

4 

Практична робота 6. 

Склад ціни. 

4 

Виконати тести 

самоконтролю 

знань. Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 

12 

Тема 7. Особливості 

ціноутворення у сфері 

послуг 

1. Сфера послуг: 

основні поняття. 

2. Особливості 

формування 

транспортних тарифів. 

3. Ціноутворення на 

туристичні послуги. 

4. Ціноутворення на 

медичні послуги. 

5. Ціноутворення на 

послуги громадського 

харчування. 

4 

Практична робота 7.  

Ціноутворення в 

зовнішньоекономічному 

комплексі  

 

МКР 2 

 
6 

 

 

 

Виконати тести 

самоконтролю 

знань. Виконати 

індивідуальні 

завдання. 

 

12 

Разом 20  40  90 
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Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів»   
 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни   

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1: тести  (6 балів), практичні роботи (24 балів), індивідуальні 

завдання (22 бали), поточна модульна робота (10 балів) 

62 

Модуль 2: практичні роботи (12 балів), індивідуальні завдання (16 балів), 

поточна модульна робота (10 балів) 

38 

Разом 100 
 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  

Оцінка за 

шкалою  

ЄКТС  

Оцінка за національною шкалою  

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 проведення повторного 

підсумкового контролю  

0–34  F  

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни та проведенням підсумкового 

контролю  
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