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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. Прикладний аспект процесу 

ціноутворення вимагає від економістів вміння поєднувати теоретичні знання із 

практичними навичками формування цін на товари (послуги), врахування як 

зовнішніх, так і внутрішніх факторів в даному процесі. 

Мета курсу “Ціноутворення” дати студентам базові знання щодо процесу 

встановлення та аналізу цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих 

принципів їх регулювання, а також розширення, конкретизація знань, 

одержаних у процесі вивчення теоретичного курсу шляхом виконання 

практичних завдань, семінарів. 

Значною мірою у виконанні цього завдання належить курсу 

"Ціноутворення", який вивчається студентами  бухгалтерського відділення  

коледжу. Студенти вивчають дану дисципліну і опрацьовують за програмою 54 

годину, з яких 20 години аудиторно, і 24 годин самостійно.  

Ціни в умовах ринку являються інструментом конкуренції, перерозподілу 

ресурсів і капіталу; вони формуються не тільки під впливом попиту і 

пропозиції, а і відчувають на собі вплив багатьох факторів, починаючи від 

платоспроможності споживачів, їх смаків і закінчуючи цінами світового ринку. 

Сучасні фахівці повинні не тільки володіти методикою формування цін 

на продукцію та послуги, здійснювати детальний аналіз рівнів, динаміки і 

структури ціни, а і використовувати ці знання в маркетингових дослідженнях. 



“Затверджую” 
Заступник директора 

КППК ім. А. Макаренко 
______________________ 

«___»_____________20   р. 
 

Навчальна програма 
курсу “Ціноутворення” 

 
 

1. Тема .Теорія споживчої поведінки і попиту. 

 Реакція споживача на зміну ціни. Реакція споживача на зміну доходу. 

Чинники впливу на реакцію споживача щодо зміни цін та їх доходу. Теорії 

кількісного та порядкового підходу до поведінки споживача. Ринковий попит та 

його еластичність. Чинники впливу на еластичність попиту. Споживчий вибір в 

умовах ризику і невизначеності. 

 

2. Тема . Виробництво і пропозиція благ. 

Витрати виробництва. Ринкові періоди, що впливають на можливість 

залучення виробником додаткових ресурсів при виробництві благ. Закони: 

спадної віддачи, ефект масштабу, ефект заміни, ефект випуску. Еластичність 

пропозиції, чинники впливу на еластичність пропозиції. Ринкова рівновага. 

Чинники, що впливають на рівновагу і спричиняють розбалансованість ринку. 

Державний вплив на  ринкову рівновагу. 

 

3. Тема . Структура ринку і ціни. 

Ціноутворення на ринках факторів виробництва. Фактори виробництва, 

особливості ціноутворення на ринку праці. Види ринків: вільної конкуренції, 

монополістичної конкуренції, олігополістичної конкуренції, монополістичний. 

Загальна рівновага и суспільний добробут. Ефективний розподіл благ и 

справедливість. Паретто-ефективність. Сучасні підходи до поняття 

справедливості: ринковий підхід; утілітарний підхід; егалітарний підхід. 

 

4. Тема   Роль ціни в ринковій економіці. 



Сутність ціни, її функції. Основні принципи ціноутворення. Умови, що 

необхідні для здійснення ціноутворення в ринковій економіці на підприємстві. 

Ціноутворюючі фактори: базові, кон'юнктурні, регулюючі. Структура вільної 

ціни. Собівартість продукції, її основні елементи. Витрати підприємства, що не 

включаються до собівартості продукції. Прибуток та його економічна роль. 

Непрямі податки, що містяться в ціні. Цінові знижки. Торговельні і збутові 

надбавки. 

 

5. Тема . Система цін. 

Загальна система цін. Національна система цін. Система 

зовнішньоторговельних цін. Система світових цін. Класифікаційні ознаки цін, 

що використовуються в національній економіці. Види цін за класифікаційними 

ознаками. 

 

6. Тема . Методи ціноутворення. 

Загальна схема розрахунку цін. Фактори, що враховуються при виборі 

методу ціноутворення. Етапи розрахунку ціни. Витратні методи ціноутворення. 

Обґрунтування базисної ціни. Метод повних витрат. Метод надбавки до ціни. 

Метод цільового цінотворення. Підрахунок ціни з врахуванням точки 

беззбитковості. Ринкові методи ціноутворення: Метод визначення ціни на 

основі мінімальних витрат, максимального розміру збитків і прибутку; 

Економетричні методи ціноутворення: метод питомих показників; агрегатний 

метод. 

 

7. Тема. Цінова політика і стратегія підприємства. 

Цілі цінової політики підприємства. Основні підходи до політики 

ціноутворення. Основні фази ЖЦТ, їх характеристика і особливості 

ціноутворення на кожному з них. Цінова стратегія і загальна стратегія 

підприємства. Основні види цінової стратегії: стратегія високих цін; стратегія 

середніх цін; стратегія низьких цін; стратегія цільових цін; стратегія пільгових 



цін; стратегія “Слідування за лідером”. Стратегії незмінних цін, психологічних 

цін, цінових ліній та межі їх використання. 

 

8.Тема . Державне регулювання ринку і цін. 

Політика цін в системі державного регулювання економікою. Цілі цінової 

політики державного регулювання. Методи цінової політики. Ступінь 

регулювання цін з боку держави. Форми впливу на ціни з боку держави. Досвід 

зарубіжних країн щодо використання цінової політики як інструменту впливу 

на стан економіки країни. Можливість використання досвіду передових, 

економічно розвинутих країн в політиці регулювання цін для України. 

 

9.Тема . Ціноутворення в сфері виробництва споживчих благ. 

Ціни на вироби первинної обробки. Особливості формування ціни в 

умовах перехідної економіки. Ціни на напівфабрикати та готову продукцію. 

Структура відпускної ціни виробника. Умови за якими підприємство 

користується такими цінами. особливості розрахунку відпускної ціни на 

підприємствах харчової, легкої промисловості. 

 

10. Тема . Ціноутворення в сфері обігу споживчих товарів. 

Роздрібні ціни на споживчі товари та їх особливості. Основні соціально-

економічні функції ціни.  Основні вимоги, яких необхідно дотримуватись при 

встановленні роздрібних цін. Особливості цінової політики торговельного 

підприємства. Мета і принципи цінової політики торговельного підприємства. 

Етапи розробки ціни і чинники, що впливають  на цей процес. 

 

11. Тема . Ціноутворення в сфері сільського господарства. 

Система цін і принципи ціноутворення в сільськогосподарському 

виробництві. Класифікація цін на продукцію в сільськогосподарському 

виробництві. Методичні підходи до визначення ціни на сільськогосподарську 

продукцію. Ціни на засоби виробництва для підприємств сільського 

господарства. Перспективи рішення проблеми оздоровлення 



сільськогосподарської галузі народного господарства через реформи процесу 

ціноутворення на сільськогосподарську продукцію і засоби виробництва для 

сільського господарства в Україні. 

 

12. Тема . Ціноутворення у сфері послуг. 

Методика розрахунку цін на транспортні послуги. Класифікація 

транспортних послуг. особливості ціноутворення на залізничному, 

автомобільному та водному транспорті. Роль тарифів в сфері послуг. 

Ціноутворення у сфері побутового обслуговування. Тарифи на послуги 

житлового господарства. Перспективи розвитку і реформування системи 

ціноутворення в сфері житлового господарства.  

 

13. Тема . Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Інформаційна база ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Умови, які потрібно враховувати при визначенні ціни в 

зовнішньоекономічній діяльності. методи визначення цін 

зовнішньоекономічних контрактів. 

 

14.Тема 14. Макроекономічні проблеми цін. 

Ціна як фактор економічного зростання. Раціональне використання 

факторів виробництва – природних і людських ресурсів, капіталовкладень, 

НТП і інновацій – як результат рівноваги сукупного попиту и сукупної 

пропозиції  і система цін, що діє.. Показники виміру рівня інфляції. методи 

запобігання прискоренню інфляційних процесів. Роль держави в стабілізації 

ринкових процесів. Ринкова кон'юнктура і тіньова економіка в системі 

ринкових відносин. Основні сфери народного господарства, де особливу роль 

відіграє тіньова економіка.  

 

Розглянуто і схвалено на засіданні комісії загальних економічних дисциплін.  

Протокол №_ від “__”_____20 __ року. 

Голова комісії                                          Оверченко В.І. 
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