
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Навчально-науковий інститут денної освіти  

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем 
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Ціноутворення» 

на 2022-2023 навчальний рік 
 

Курс та семестр вивчення 2 курс. Обов’язкова навчальна дисципліна 
Освітня програма/спеціалізація Бізнес-економіка 
Спеціальність 051 Економіка 
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Ступінь вищої освіти бакалавр 

 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                                                                                  Миколенко Інна Григорівна  

науковий ступінь і вчене звання,                                                                                                                       д.е.н., доцент 

посада                                        доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем 
 

Профайл викладача http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php 
Контактний телефон 509205 
Електронна адреса MykolenkoInna@ukr.net 
Розклад навчальних занять https://schedule.puet.edu.ua/ 
Консультації он-лайн: електронною поштою,  

пн-пт з 10.00-17.00 
Сторінка дистанційного курсу http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/personalpage/view.php?id=7 

 

Опис навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення дисципліни «Ціноутворення» 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. 

Тривалість 
5 кредитів  ЄКТС/150 годин (лекції 4 год., практичні заняття 2 год., самостійна 
робота 144 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом у 
вигляді виконання додаткових завдань 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; виконання самостійних завдань; тестування; 

поточна модульна робота. 
Підсумковий контроль: ПМК (залік). 

Базові знання Курс вимагає базових знань з MS Excel.  

Мова викладання Українська 
 

Перелік компетентностей, 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).  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і 

http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php


ПР 6. Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, 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. 

комунікаційних технологій.  

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

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

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 

  



Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Торгівля як вид економічної діяльності, її засади, форми, характеристика та товарооборот 

Тема 1. Економічна сутність 
ціни в умовах ринкових 
відносин. (лекції – 2 год, 
практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 2. Ціна в ринковій 

економіці. Загальна 

класифікація цін. 

 (лекції – 2 год, практичні – 4 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 3. Цінова політика і 

стратегія підприємства 

 (лекції – 2 год, практичні – 4 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 4. Методи ціноутворення. 

 (лекції – 4 год, практичні – 4 

год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Модуль 2. Механізм формування цін 

Тема 5. Державне регулювання 

цін та інфляції. (лекції – 2 год, 

практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 6. Особливості 

ціноутворення в базових 

галузях економіки. (лекції – 4 

год, практичні – 4 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

Написання модульної контрольної 

роботи. 

Тема 7. Особливості ціноутворення 

у сфері послуг. (лекції – 4 год, 

практичні – 6 год) 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати індивідуальні завдання. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

MS Excel 2013, 2016.  

Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Ціноутворення» на платформі «Moodle» 
 

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. Положення про академічну доброчесність 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf 

  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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport2020
http://dnb.d-nb.de/
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport2020
http://www.caseukraine.com.ua/
http://minagro.gov.ua/
https://incoterms2020.com.ua/terms
http://www.me.gov.ua/
http://www.ucci.org.ua/ua/main.html
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf


погодженням із провідним викладачем. 

  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-

osvita  

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf  

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 
 

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 

 
Шкала оцінювання 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 повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf

