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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 "Парето-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, принципи і основні 

чинники впливу на ціноутворення. 

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, її 

джерела. 

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. 
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