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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі 

спеціальності 051 Економіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні аспекти формування 

цін та цінової політики як на рівні підприємства, так і держави в цілому. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Ціноутворення» використовує термінологію та 

методи таких дисциплін як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка 

підприємства», «Організація виробництва». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

змістовий модуль 1 – теорія ціноутворення; 

змістовий модуль 2 – ціноутворення на рівні підприємства та держави. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ціноутворення» є викладення 

сутності та ролі цінової політики; алгоритму розрахунку цін і характеристика його 

основних етапів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ціноутворення» є: 

забезпечення теоретичних та практичних засад високого професійного рівня 

майбутніх фахівців у сфері ціноутворення; вивчення студентами відповідних понять 

та категорій (ціна, ціноутворюючі чинники, рівень цін, цінова політика та її 

стратегічна форма, моделювання ціни та ін.), особлива увага при цьому приділяється 

визначенню методів формування ціни. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати: сутність та основи ціноутворення в діяльності як підприємства, так і 

в цілому в державі; 

 вміти: працювати з основними законодавчими актами, нормами та 

правилами щодо процесів ціноутворення; аналізувати стратегії аналізу цін: види цін, 

їх зміст та умови застосування; покращувати методи ціноутворення як інструменти 

реалізації «міцності ціни» для отримання більшого прибутку; застосовувати 

математико-стохастичні методи при розв’язанні специфічних прикладних задач 
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ціноутворення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (в тому числі лекції 

– 16 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 60 год.) / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія ціноутворення 

Тема 1. Суть, види та функції цін за умов ринкової економіки 

1. Основні теорії ціноутворення. 

2. Види цін та їх диференціація. 

3. Функції цін. 

4. Характер ціноутворення залежно від типу ринку. 

Тема 2. Основні ціноутворюючі чинники 

1. Попит та пропозиція як ціноутворюючі чинники. 

2. Цінова рівновага. 

3. Еластичність попиту. 

4. Конкуренція і монополія як чинники ціноутворення. 

5. Типи ринків. 

Тема 3. Структура ціни та формування її елементів 

1. Склад та структура ціни. Види структурної побудови цін. 

2. Витрати та їх роль у формуванні ціни. 

3. Методи формування на основі різного обліку витрат. 

4. Акцизний збір. 

5. ПДВ як елемент ціни. 

6. Накидки як самостійний елемент ціни. 

Тема 4. Методи ринкового ціноутворення 

1. Основні методи ціноутворення. 

2. Методи на основі попиту. 

3. Методи, що базуються на попиті та витратах одночасно. 

4.Методи встановлення ціни з орієнтацією на конкурентів. 

Змістовий модуль 2. Ціноутворення на рівні підприємства та держави 

Тема 5. Системи цін біржової торгівлі 

1. Біржова торгівля та види біржових угод. 

2. Ціни біржової торгівлі та чинники, що впливають на них. 

3. Біржове котирування та його суть. 
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Тема 6. Ціни зовнішнього ринку 

1. Формування цін на експортно-імпортну торгівлю. 

2. Мито та його врахування у складі ціни. 

3. Правила «Інкотермс-90». 

4. Індикативні ціни та порядок їх встановлення. 

5. Світові ціни. 

Тема 7. Цінова політика підприємства 

1. Цінова політика фірми. 

2. Стратегія низьких цін. 

3. Стратегія високих цін. 

4. Стратегія нейтральних цін. 

5. Система знижок. 

Тема 8. Цінова політика держави 

1. Суть державної цінової політики. 

2. Форми та методи державного регулювання цін. 

3. Регулювання цін монопольних утворень. 

4. Державна дисципліна цін та контроль за цінами. 
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