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Пояснювальна записка 

 

В останні роки в Україні відбулися і відбуваються глибокі економічні 

зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За роки, що минули 

від початку радикального реформування адміністративно-командної економіки, 

значною мірою трансформувалися умови функціонування всіх складових ланок 

економіки, в тому числі і, в першу чергу, підприємства. Тим часом 

професійним економістам неабияк бракує навичок з ідентифікації, підготовки 

та реалізації рішень, щодо ефективного використання ресурсів. Це вимагає від 

професійної школи підготовки фахівців, що володіють сучасними методами 

пізнання, вміють творчо мислити, аналізувати, узагальнювати, самостійно 

знаходити ефективні економічні рішення.  

Значною мірою у виконанні цього завдання належить курсу 

"Ціноутворення", який вивчається студентами бухгалтерського відділення 

коледжу. Студенти заочної форми навчання вивчають дану дисципліну і 

опрацьовують за програмою, виконують контрольну роботу, а потім складають  

залік. В допомогу студентам-заочникам для оволодіння курсом і спрямування 

їх самостійної роботи на з‘ясування основних теоретичних положень 

ціноутворення та підготовці контрольної роботи розроблені дані методичні 

рекомендації. 

Рекомендації містять навчальну програму курсу, завдання та 

рекомендації для виконання контрольної роботи, питання для підготовки до 

заліку, завдання для самостійного вивчення курсу і самоперевіки та список 

рекомендованої літератури.  



 

Рекомендації 

по написанню контрольної роботи 

з дисципліни “Ціноутворення” 

для студентів заочної форми навчання 

 

При виконанні контрольної роботи студенти поповнюють свої знання, 

вчаться працювати з літературою, пов‘язувати теоретичні положення з 

сучасною дійсністю, розв‘язувати задачі. Для кращого опанування основними 

темами дисципліни, студентам необхідно обов‘язково ознайомитись з 

навчальною програмою курсу , списком рекомендованої літератури. Крім тих 

джерел літератури, що надані в списку, бажано використовувати додаткову 

нову літературу, яка з‘являється в бібліотеках міста де  проживають  студенти 

та періодичною економічною літературою. 

Написання контрольної роботи можна розпочинати тільки після 

опрацювання основних тем курсу. Рівень виконання роботи, її зміст, структура 

та об‘єм, а також її оформлення повинні відповідати вимогам, що є 

стандартними для даного навчального закладу. Основною вимогою, що 

пред‘являється до контрольної роботи, являється її самостійне творче 

виконання. Не вдавайтеся до переписування в контрольну роботу текстів 

підручника. Якість роботи і знання теми залежить від того, наскільки ретельно 

була опрацьована література і вірно та самостійно дана відповідь. 

Обсяг контрольної роботи повинен бути 18–20 сторінок учнівського 

зошиту. Допускається написання контрольної за допомогою ПК. 

За своєю структурою робота повинна складатися з плану, викладення 

змісту теоретичних питань, виконаної практичної частина роботи та списку 

використаної літератури. 

 

 



Щоб вибрати завдання для виконання контрольної роботи згідно 

Вашого варіанту, вам необхідно: 

1. Вибрати з таблиці визначення номерів теоретичних питань  

згідно варіантів, свій, і переписати  ці номери для себе. 

 

2. З списку теоретичних питань виберіть номери, що відповідають 

Вашому завданню.  

 Наприклад: Ваш варіант №14, тоді номери Ваших питань - 8. 20, 39, це: 

 8.Структурні елементи роздрібної ціни. 

20.Методи ціноутворення. 

39.Непрямі податки, що включаються в ціни. 

 

3.Потім переходьте до виконання практичної частини контрольної роботи і 

з запропонованого списку завдань виберіть свій (в нашому прикладі це 14) 

 

При вирішенні задач студенти повинні дотримуватися наступних вимог: 

1. Спочатку потрібно викласти умови задачі. 

2. Всі вихідні дані повинні бути позначені літерами з визначенням 

відповідної розмірності. 

3. Рішення необхідно проводити по окремими діям. 

4. Кожна дія повинна спочатку бути пояснена та розписана у вигляді 

загальної формули, а вже потім виконана за допомогою вирішення за 

формулою з конкретними цифрами і відповідною розмірністю. 

5. Після вирішення останньої дії задачі потрібно дати шукану 

відповідь. 

Наприклад:  Задача № N.  

Умова: Собівартість дорівнює 200 грн.; можлива рентабельність складе 

10%; ставка акцизу –30%; торговельна надбавка – 15%. 

Який рівень роздрібної ціни? 

Рішення: 



1. Розрахуємо відпускну ціну на виріб для підприємства (без ПДВ). 

Вона буде складатися з собівартості і прибутку. 

Ціна відпускна = с/в + прибуток = 200 грн. + 200грн. * 0,1 = 

200грн. + 20грн. = 220грн. 

2.Розрахуємо оптову ціну виробу з податками: 

Оптова ціна = ціна відпускна + ПДВ + Акциз = 220грн. + 220грн. 

* 0,2 + 220грн. * 0,3 = 220грн. + 44грн. + 66грн. = 330 грн. 

3.Розрахуємо роздрібну ціну 

Роздрібна ціна = оптова ціна + торговельна надбавка = 330 грн. + 330 

грн.* 0,15 = 330грн. + 49,5грн. = 379,5 грн. 

Відповідь: орієнтовна роздрібна ціна складе 379,5 грн. 

 

4.Список використаної літератури подається в кінці роботи і 

оформлюється відповідно стандарту. Приклад складання списку літератури ви 

можете взяти в даних рекомендаціях. Не допустимо повторення в точності 

наданого списку, в списку повинні бути перелічені тільки ті джерела з якими 

Ви працювали під час підготовки і виконання вашої контрольної роботи. 

 

5.Виконана робота здається на перевірку в методичний кабінет заочного 

відділення у термін, що встановлений навчальним планом вашої групи. 

6. В разі необхідності в  міжсесійний період студент може відвідати 

консультацію викладача, що проводиться згідно графіку надання консультацій 

групі в який Ви вчитесь..  

7. Якщо робота виконана з серйозними помилками, вона віддається 

студенту з рецензією-зауваженням для переробки і тільки після цього 

зараховується. 

 Несвоєчасне або неякісне виконання контрольної роботи може 

призвести до недопуску студента до навчального процесу. 



Задачі 
для виконання контрольної роботи 

з дисципліни "Ціноутворення" 

для студентів  заочників  

Варіант №1 
Структура собівартості по статтях калькуляції в розрахунку на 1000 

виробів така: 

1.Сировина і основні матеріали                        3000грн. 

2.Паливо на технологічні потреби                   1500 грн. 

3.Оплата праці основних робочих                    2000 грн. 

4.Нарахування на оплату праці               40% до оплати основних робочих 

5.Загально виробничі витрати                10% до оплати основних робочих 

6.Загальногосподарські витрати            20 до оплати основних робочих 

7.Витрати на транспортування і упаковку     5% до виробничої 

собівартості 

Розрахуйте ціну виробника на один виріб і прибуток від реалізації, якщо 

рентабельність продукції складає 15%. 

 

Варіант №2 

Формування ціни знаходиться під впливом багатьох факторів, тому деякі 

спеціалісти вважають, що систематизація цих факторів неможлива, тому не 

може бути правил ціноутворення. Поряд с тим вважається що на сучасному 

етапі питанням ціноутворення приділяється дуже мало уваги. Яка з цих точок 

зору є вірною? Як пояснити наявність різних точок зору? 

 

Варіант №3 

 Проаналізуйте ціноутворюючі фактори по таким видам благ: 

 природні ресурси 

 витвори мистецтва 

 робоча сила 



 ссудний процент. 

 

Варіант №4 

Загально відома зарубіжна практика підтримки фермерів за допомогою 

державних закупівельних цін. В Україні ж закупівельні ціни не забезпечують 

необхідної підтримки вітчизняного сільськогосподарського виробника. 

Чи означає це, що в Україні проводиться невірна політика закупівельних 

цін? Які задачі повинні вирішуватись за допомогою закупівельних цін? 

 

Варіант №5 

В  масовій літературі поширено визначення, що біржове котирування це 

ціна хаосу, гри, спекулятивних угод. Разом с цим в науковій літературі 

рекомендується в якості цінового орієнтиру використовувати саме біржові 

котирування. Як пояснити це протиріччя? 

 

 

Варіант №6 

Деякі спеціалісти розглядають зміну ставок непрямих податків (ПДВ, 

Акцизів) як фінансовий важель. Відповідно іншій точки зору – це важель 

регулювання цін.  Хто правий?  Відповідь аргументуйте. 

 

 

Варіант №7 

Собівартість дорівнює 494 грн, вільна відпускна ціна з ПДВ складає 790 

грн. ; ПДВ – 20%. 

Розпишіть повну структуру вільної відпускної ціни. 

 

Варіант №8 

Собівартість випуску продукції дорівнює 4000 грн. за одиницю, 

мінімальна для виробника рентабельність складає 20%, ставка ПДВ – 20%, 

ставка акцизу –20%. Визначте мінімальну відпускну ціну товару. 



 

Варіант №9 

Собівартість дорівнює 405 грн.; вільна відпускна ціна з ПДВ складає 700 

грн. ПДВ – 20%; акциз-15%. 

Яка структура відпускної ціни? 

 

Варіант №10 

Собівартість дорівнює 200 грн.; норматив рентабельності – 15%; ПДВ – 

20%. 

За якою ціною буде здійснюватися закупка, якщо передбачена готівкова 

форма розрахунку, а податок з продаж дорівнює 4%? 

 

Варіант №11 

Собівартість дорівнює 120 грн.; ПДВ – 20%; акциз –30%; вільна 

відпускна ціна з ПДВ –400 грн.; посередницька надбавка – 15%; торгова 

надбавка – 25%. 

Визначте повну структуру роздрібної ціни, якщо податок з продажу 

дорівнює 4%. 

 

Варіант №12 

Роздрібна ціна одиниці товару 10 грн.; торгова надбавка складає 20%; 

ставка акцизу – 30%; ПДВ – 20%. 

Визначте суму акцизу, що підлягає оплаті в бюджет виробником від 

одиниці товару та його питому вагу в роздрібній ціні. 

 

 

 

Варіант №13 

Собівартість дорівнює 100грн.; рентабельність повинна скласти 10%; 

ПДВ –20%; максимально можливий розмір ціни –150 грн. 

Який відсоток торговельної скидки, торговельної надбавки? 



 

 

Варіант №14 

Собівартість дорівнює 200 грн.; можлива рентабельність складе 20%; 

ставка акцизу –30%; торговельна надбавка – 15%. 

Який рівень роздрібної ціни, якщо податок з продажу дорівнює 5%? 

 

Варіант №15 

 Собівартість дорівнює 200 грн.; акциз – 30%; ПДВ – 20%; відпускна ціна 

без ПДВ – 300 грн.; торговельна надбавка – 20%. 

Який рівень роздрібної ціни? 

 

Варіант №16 

Об‘єднання реалізує продукцію по вільній ціні 10 грн. за одиницю 

продукції з ПДВ при собівартості 5 грн. і ставці ПДВ 20%. 

Як зміниться прибуток від реалізації одиниці продукції, якщо органи 

влади встановлять межу рентабельності 10%? 

 

Варіант №17 

Собівартість дорівнює 500 грн.; можлива рентабельність – 30%; ставка 

акцизу – 10%; ставка ПДВ – 20%. 

 Представте повну структуру відпускної ціни. 

 

Варіант №18 

 Собівартість дорівнює 100 грн.; акциз – 15%; відпускна ціна з ПДВ – 400 

грн.; посередницька надбавка –25%. 

Представте структуру вільної відпускної ціни і ціни закупки. 

 

Варіант №19 



Чи має сенз посередницька діяльність, якщо ваша ціна закупки дорівнює 

100 грн.; витрати обігу – 50 грн.; мінімально можлива рентабельність – 20%; 

максимально можлива ціна реалізації – 180 грн.? 

 

Варіант №20 

Собівартість дорівнює 206 грн.; можлива рентабельність – 20%; ПДВ – 

18%; акциз – 10%. 

 Чи влаштує вас ціна з ПДВ в розмірі 300 грн.? 

 

Варіант №21 

 Чи можливе одночасне рішення трьох задач митної політики – 

фіскальної, стимулюючої, захисної? Відповідь обгрунтуйте. 

 

Варіант №22 

 Собівартість одиниці продукції, що експортується дорівнює 10 грн.; 

можлива рентабельність – 20%; ставка ПДВ – 20%; ставка акцизу – 10%; 

внутрішні витрати експортера в розрахунку на один виріб по доставці до 

митниці дорівнює 5 грн.; митний збір складає 35 грн.; можлива контрактна ціна 

за партію 10000 виробів – 5 тис.дол. США; курс 5 грн. за 1 дол. 

Чи має сенз для експортера така угода?   

 

Варіант №23 

Яка рентабельність продукції, якщо відпускна ціна без ПДВ дорівнює 9 

грн.; ставка ПДВ – 20%; собівартість – 6 грн? 

 

Варіант №24 

Роздрібна ціна одиниці товару 35 грн.; торгова надбавка складає 20%; 

ставка акцизу – 30%; ПДВ – 20%. 

Визначте суму акцизу, що підлягає оплаті в бюджет виробником від 

одиниці товару та його питому вагу в роздрібній ціні. 

 



Варіант №25 

Собівартість дорівнює 85грн.; рентабельність повинна скласти 12%; ПДВ 

–20%; максимально можливий розмір ціни –160 грн. 

Який відсоток торговельної скидки, торговельної надбавки? 

Варіант №26 

Собівартість дорівнює 136 грн.; можлива рентабельність складе 17%; 

ставка акцизу –39%; торговельна надбавка – 15%. 

Який рівень роздрібної ціни? 

 

Варіант №27 

 Собівартість дорівнює 1200 грн.; акциз – 25%; ПДВ – 18%; відпускна 

ціна без ПДВ – 1300 грн.; торговельна надбавка – 20%. 

Який рівень роздрібної ціни? 

 

Варіант №28 

Собівартість дорівнює 190 грн.; можлива рентабельність – 20%; ПДВ – 

18%; акциз – 10%. 

 Чи влаштує вас ціна з ПДВ в розмірі 260 грн.? 

 

 

 

 



Питання  

для виконання контрольної роботи 

з дисципліни "Ціноутворення",  

1. Сутність кількісного підходу до оцінки корисності благ. 

2.. Сутність порядкового підходу до оцінки корисності благ. 

3. Реакція споживача на зміну цін, доходу. Крива Енгеля. 

4..Ринковий попит , пропозиція, їх еластичність. 

5.Споживчий вибір в умовах ризику і невизначеності.. 

6. Теорія виробництва, витрати виробництва в різні ринкові періоди. 

7.Ринкова рівновага, її види. 

8. Державний вплив на ринкову рівновагу, методи впливу. 

9. Особливості ціноутворення на ринку чистої конкуренції. 

10. Особливості ціноутворення на ринку монополістичної конкуренції 

11. Особливості ціноутворення на ринку олігополістичної конкуренції. 

12. Особливості ціноутворення на ринку  чистої монополії. 

13.В чому сутність поняття "Паретто-ефективність". 

14.Підходи в економіці до поняття "справедливість" 

15.Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні. 

16 Принципи ціноутворення та їх зміст. 

17.Зміни напрямку та характеру ціноутворення залежно від типу ринку. 

18.Функції ціни та їх зміст. 

19.Структура вільної ціни. 

20.Прибуток підприємства, як складовий елемент ціни, його суть. 

21.Податки, які входять до складу ціни. 

22.Торговельно-посередницькі надбавки, їх зміст і процес утворення. 

23.Цінові знижки, їх економічна суть і  використання. 

24.Основні елементи з яких складається загальна система цін. 

25.За якими ознаками класифікуються ціни в Україні. Види цін. 

26.Політика цін, що традиційно використовує країна з ринковою економікою. 

27.Методи прямого і непрямого впливу на ціноутворення з боку держави. 

28.Досвід регулювання цін в зарубіжних країнах. 



29.Підходи на яких базується цінова політика, та її основні цілі. 

30.Характерні особливості політики ціноутворення на різних стадіях ЖЦТ. 

31.Характеристика стратегій високих та середніх цін, стадії ЖЦТ, на яких вони 

використовуються. 

32.Сутність стратегій низьких та цільових цін, цілі таких стратегій. 

33.Сутність і цілі стратегій пільгових цін і "слідування за лідером". 

34.Політика ціноутворення та її суть. 

35.Етапи розрахунку цін при будь якому методі ціноутворення. 

36.Основні витратні методи ціноутворення, їх призначення. 

37.Основні методи ціноутворення орієнтовані на ринок, їх призначення. 

38. Основні економетричні методи ціноутворення, їх призначення. 

39.Класифікація цін сільськогосподарського виробництва. 

40.Методи розрахунку цін в сільському господарстві. 

41.Особливості ціноутворення в сільському господарстві,  

42.Ціни на засоби виробництва для сільськогосподарського виробництва, 

особливості і проблеми постачання сільського господарства. 

43.Особливості ціноутворення на транспортні послуги. 

44.Ознаки, за якими класифікуються транспортні послуги. 

45.Особливості формування транспортних тарифів. 

46.Методика розрахунку собівартості перевезення вантажів. 

47.Класифікація побутових послуг. 

48.Особливі чинники, що впливають на ціноутворення в сфері послуг. 

49.Особливості формування тарифів на послуги житлового господарства. 

50.Особливості формування тарифів на комунальні послуги. 

51.Чинники, що слід враховувати при визначені цін зовнішніх угод. 

52.Принципи ціноутворення зовнішньоекономічних угод. 

53. Інформаційна база ціноутворення у сфері зовнішньоекономічних угод 

54.Основні методи і особливості утворення цін в зовнішньоекономічних 

відносинах. 

55.Місце системи цін в проблемі економічного зростання. 

56.Зв‘язок ціни з інфляцією, тіньовою економікою. 



 

Таблиця визначення номерів теоретичних питань згідно варіантів 

Номер варіанту Номери питань Номер варіанту Номери питань 

1 1, 24, 48 18 18, 41, 56,  

2 2, 25, 49 19 19, 42, 36 

3 3, 26, 50 20 20, 43, 17 

4 4, 27, 51 21 21, 44, 8 

5 5, 28, 52 22 22, 45, 9 

6 6, 29, 53 23 23, 46, 7 

7 7, 30, 54 24 24, 47, 11 

8 8, 31, 55 25 25, 48, 2 

9 9, 32, 56 26 1, 25, 53 

10 10, 33, 51 27 2, 24, 54 

11 11, 34, 48 28 3, 27, 51 

12 12, 35, 55 29 4, 28, 52 

13 13, 36, 50 30 5, 29, 53 

14 14, 37, 1 31 6, 30, 54 

15 15, 38, 52 32 7, 31, 56 

16 16, 39, 3 33 8, 32, 47 

17 17, 40, 54 34 9, 34, 53 
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