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Рекомендації 
по самостійній роботі студентів при вивчені дисципліни 

«Ціноутворення» 
 

Людина, яка є носієм економічної культури, виявляє її через вчинки. 

Економіка є творчою і поведінковою наукою, тому її вивчення сприяє розвитку 

вмінь осмислювати й систематизувати безліч економічних процесів, відношень, 

подій, фактів, явищ, спостережень економічного життя, а також приймати 

відповідні рішення. 

Економічна освіта покликана сформувати сьогодні у молодих людей не 

тільки знання, діловитість, підприємницькі здібності, а й найголовніше -

економічну культуру. 

Метою цього посібника є надання студентам усіх форм навчання 

методичної допомоги під час самостійної підготовки до семінарських занять, 

виконання завдань поточного контролю знань, підготовки до іспиту. 

Вивчення  основ «Ціноутворення», забезпечується поєднанням аудиторних 

занять із самостійною роботою студентів. Самостійне вивчення предмета, як 

показує досвід, не тільки поглиблює знання студента, воно формує у нього 

уміння працювати з літературою, творчо мислити, користуватися надбаними 

знаннями. Самостійна робота студента в процесі вивчення кожної теми курсу є 

основним методом пізнання будь якої дисципліни, що вивчається студентами в 

вищих навчальних закладах 1-11 рівнів акредитації.. 

Завдання самостійної роботи до кожної теми, коментар для орієнтації 

змісту завдання, запитання для перевірки знань студентів дає можливісь 

покращити процес самостійного опанування питаннями ціноутворення. 

Самостійна робота виконується переважно в письмовому вигляді, 

(конспекту тієї інформації , що задана). Перевіряється викладачем  при 

поточному опитуванні або на семінарських заняттях. 

Слід зауважити, що питання які студенти опрацьовують самостійно,  

включені  в список питань до іспиту, як обовязкові для вивчення. 



Для самостійного опрацювання курсу «Ціноутворення» 
рекомендуються джерела, наведені у списку літератури .Завдання 

для самостійної роботи студентів 
з дисципліни «Ціноутворення» 

 
 

Тема: Теорія споживчої поведінки і попиту 
 
 
Питання для самостійного опрацювання: 

1.Коефіцієнт перехресної еластичності попиту по ціні: поняття і розрахунок. 

2. Коефіцієнт еластичності попиту по доходу. 

 

Проблемні запитання: 

1.Як буде реагувати виробник на зміну еластичності попиту при  ціноутворенні 

на товари, що він виробляє? 

2.Чи залежить доход від реалізації товару від ступеня еластичності попиту? 

 

Коментарі: Для вивчення даної теми студентам необхідно ознайомитись з всіма 

можливими варіантами еластичності попиту. Ці питання розглядаються в 

літературі по мікроекономіці. Там же є вся інформація що стосується поведки 

споживача на ринку, його реакції на зміну цін, доходу.  

 

Рекомендована література 

 1.Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебню-метод. пособие.- К.:МАУП, 

1998. 

2. Цены и ценообразование./ под ред. Есипова В.Е., Питер., 2002 г. 

3. Ценообразование. Уч. пособие./ под ред. Салимжанова И.К. М., 1996. 

 

 

Тема: Виробництво і пропозиція благ 

 

1.Ринкові періоди та поведінка виробника в кожному з них. 

2. Ринкова рівновага і рівноважна ціна. 



3.Зміна ціни ресурсів: ефект заміни і ефект випуску. 

 

Коментарі: При вивченні даної теми студенту необхідно звернути увагу на те, 

що для успішного ціноутворення виробник повинен орієнтуватися і реагувати 

на зміну цін на ресурси. При цьому освідомлювати, що для реалізаціі його 

планів потрібен певний час для залучення ресурсів. Така інформація докладно 

розглядається в підручниках по мікроекономіці. Крім того необхідно 

обов'язково повторити питання, що пов'язані з процесом виробництва і 

ресурсами, що залучаються для такого процесу. 

 

 

Рекомендована література 

  

1.Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебню-метод. пособие.- К.:МАУП, 

1998. 

2. Цены и ценообразование./ под ред. Есипова В.Е., Питер., 2002 г. 

3. Ценообразование. Уч. пособие./ под ред. Салимжанова И.К. М., 1996. 

 

 

 

Тема :Державне регулювання ціноутворення в Україні. 

1.Доведіть необхідність державного регулювання цін в ринковій економіці. 

2.Основні цілі державного регулювання цін. 

3.Охарактеризуйте методи, за допомогою яких держава впливає на процес 

ціноутворення. 

4.Як в Україні розмежовано повноваження органів державного регулювання 

цін. 

5.Щодо яких товарів в Україні запроваджується обов’язкове декларування 

зміни цін та тарифів? 

Для самоперевірки, вирішіть тести: 



1.Особи винні у порушенні порядку встановлення та застосування цін та 

тарифів: 

1.притягаються до адміністративної відповідальності; 

2.притягаються до кримінальної відповідальності; 

3.звільняються з посади. 

2.За порушення державної дисципліни цін передбачається: 

1.кримінальна відповідальність; 

2.вся необґрунтовано одержана виручка вилучається; 

3.підприємство закривається. 

 

3.У сфері дії вільних цін функція держави полягає у: 

1.контролю правомірності їх використання; 

2.невтручанні; 

3.нормування лише рівня рентабельності підприємств. 

 

Рекомендована література: 1,3,7. 

 

 

Тема .Загальна класифікація цін. 

 

1.Ознаки, за якими класифікуються ціни. 

2.Які ціни називаються оптовими, а які роздрібними? 

3.Переваги для підприємства, що дає використання трансфертних цін. 

4.Товари, на які в Україні запроваджені фіксовані ціни. 

5.Особливості формування націнок у різних сферах народного господарства. 

Вирішіть тести: 

1.Різновидом вільних цін є: 

1.ціни каталогу; 

2.ціни форвардних угод; 

3.комісійні ціни. 

 



2.Індикативні ціни – це різновид: 

1.фіксованих цін; 

2.вільних цін; 

3.твердих цін. 

 

 

Тема : Методи ціноутворення. 

1.Методи ціноутворення, що відповідають ціновій стратегії підприємства. 

2.Цілі, що ставить перед собою товаровиробник, що встановлює ціну на основі 

аналізу беззбитковості. 

3.Використання диференційованих цін. 

4.З якою метою використовуються надбавки та знижки? Основні види надбавок 

і знижок до ціни. 

5.Розрахуйте ціну реалізації при виявленому попиті на продукцію фірми 500 

од., якщо витрати виробництва складають 450 грн. на одиницю продукції, в 

тому числі змінні витрати – 70%. Фірма передбачає отримати 45 тис.грн. 

6.Визначте точну                 беззбитковості за такими даними: витрати на 

виробництво одиниці продукції постійні – 100 тис. грн., змінні – 200 грн, ціна 

реалізації одиниці продукції  - 200 грн. 

 

Рекомендована література:2,4,6. 

 

 

 

 

Тема : Цінова політика підприємства. 

1.Сутність цінової політики підприємства. 

2.Етапи загального алгоритму методики розрахунку цін. 

3.Яких цілей може досягнути суб’єкт господарювання, формуючи оптимальну 

цінову політику? 

4.Які фактори визначають верхню та нижню межу ціни на товар? 



5.Чому визначення цін і витрат конкурентів є важливим етапом цінової 

політики підприємства? 

6.Переваги та недоліки маркетингових методів ціноутворення. 

Вирішіть тести: 

1.Обсяг витрат формують: 

1.нижню межу ціни; 

2.верхню межу ціни; 

3.не впливають на рівень цін. 

 

2.Демпінговою називається ціна, яка: 

1.суттєво більш висока, ніж при звичайних операціях; 

2.суттєво більш низька , ніж при звичайних операціях; 

3.встановлюється підприємством-монополістом. 

 

3.Чуттєвість покупців до зміни цін буде нижчою, якщо: 

1.на ринку існує багато схожих товарів; 

2.споживачі можуть довго зберігати певний товар; 

3.товар не має аналогів на ринку. 

 

Рекомендована література: 1,2,3,9,10. 

 
 


