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Теми семінарських занять 
 

Тема: Теорія споживчої поведінки і попиту 
 

1.Кількісний (кардиналістичний) підхід до аналізу корисності і попиту. 

2.Показники корисності і принципи їх підрахунку. 

3.Сутність законів Госсена. 

4.Лінія граничної корисності  та лінія індивідуального попиту, їх 

взаємовідносини. 

5.Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу корисності і попиту. 

6.Реакція споживача на зміну цін, на зміну доходу. 

7.Ефект заміни та ефект доходу. 

8.Ринковий попит та його еластичність. 

9.Ефект слідування більшості, ефект “сноба”, ефект Веблена та їх вплив 

на ринковий попит. 

10.Коефіцієнт еластичності попиту по ціні, коефіцієнт еластичності 

попиту по доходу. 

 

Список рекомендованої літератури: 

 

1.Мікроекономіка. 

2.Цены и ценообразование./ под ред. В.Е.Есипова. Учебник для вузов.-

Питер-2002 

3. Ціни та ціноутворення 

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

 

Тема: Ціноутворення в сфері виробництва споживчих товарів 

1.Ціноутворення в галузях легкої та харчової промисловості та їх 

особливості. 

2.Структура відпускної ціни на споживчі товари. 

3.Особливості розрахунку ціни на вироби легкої промисловості. 

4. Особливості розрахунку ціни на вироби харчово-смакових 

підприємств. 



5. Особливості розрахунку ціни на вироби кондитерських підприємств. 

6. Особливості розрахунку ціни на вироби лікеро-горілчаних і спиртових 

підприємств. 

7. Особливості розрахунку ціни на вироби плодоовочевих підприємств. 

8. Особливості розрахунку ціни на вироби м`ясни, молочних та рибних 

підприємств. 

 

Рекомендована література: 

1. 1.Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. Навчальний 

посібник. МАУП. Київ- 2001. 

2. Цены и ценообразование./ под ред. В.Е.Есипова. Учебник для вузов.-

Питер-2002 

3.Тормоса В.І. Ціноутворення. Київ-2002. 

 

Тема: Ціноутворення в сфері обігу споживчих товарів 

1.Роздрібні ціни та їх місце в загальній системі цін. 

2.Вимоги до встановлення роздрібної ціни. 

3.Торговельна надбавка та  зміст її основних елементів. 

4.Цінова політика торговельного підприємства та її склад. 

5. Етапи розробки цінової політики торговельного підприємства. 

6.Методи визначення торговельної надбавки. 

7.Ціноутворення на продукцію підприємств масового харчування та його 

особливості. 

 

Рекомендована література: 

1. 1.Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. Навчальний 

посібник. МАУП. Київ- 2001. 

2.Тормоса В.І. Ціноутворення. Київ-2002. 

 

 



Тема: Ціноутворення в сфері послуг 

 

1. Транспортні тарифи на перевезення вантажів та їх класифікація. 

2. Транспортний тариф як елемент ціни товару. 

3. види тарифів на перевезення вантажів залізницею. 

4. Собівартість перевезення вантажів і методи їх розрахунку. 

5. Вантажні тарифи автомобільного транспорту та їх особливості. 

6. Особливості ціноутворення у сфері побутового обслуговування 

населення. 

7. Тарифна послуги житлово-комунального господарства. 

8. Методика визначення тарифів на електричну енергію, паливо та газ. 

 

Рекомендована література: 

1. 1.Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. Навчальний 

посібник. МАУП. Київ- 2001. 

2.Тормоса В.І. Ціноутворення. Київ-2002. 

 

Тема : Ціноутворення в сфері зовнішньоекономічної діяльності 

 

1. Інформаційна база для визначення ціни контракту. 

2. Принципи визначення цін контрактів. 

3. Чинники, що впливають на ціни зовнішньоекономічних угод. 

4. Методи розрахунку цін зовнішньоекономічного контракту. 

5. Світові ціни як база для визначення цін контракту та методи 

аналізу цих цін. 

Рекомендована література: 

 

1. 1.Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. Навчальний 

посібник. МАУП. Київ- 2001. 

2.Тормоса В.І. Ціноутворення. Київ-2002. 
 


