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«Навчання – найграціозніша, найцікавіша 

 і найвеселіша гра в житті і розвага…  

і більше того – лише в неї й варто грати»  

(Гленн Доман) 

 

ВСТУП 

 

    В освоєнні навчального матеріалу з предмету «Ціноутворення» надзвичайно 

важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на аудиторних лекційних, 

семінарських та практичних заняттях, а й їх самостійна робота, яка має за мету  

забезпечити розширення й поглиблення теоретичних знань та практичних навичок з 

предмету, повинна привчити студента застосовувати сучасну методику розрахунків 

та комп’ютерної техніки, самостійно працювати з різними джерелами 

інформації(підручниками, навчальними посібниками, монографіями,мережею 

Internet тощо). 

   У роботі над навчальним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно 

підбирати необхідні джерела інформації, наполеглива робота у цьому аспекті 

виробить у студентів аналітичне мислення, сформує власний погляд на проблемні 

питання предмету, навчить робити правильні висновки та надавати обґрунтовані 

пропозиції під час вирішення актуальних питань. Це необхідно майбутньому 

спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи 

володіє економіст самостійним економічним мисленням, чи здатний він з 

дотриманням вимог науково-теоретичних засад використовувати конкретну суму 

знань в умовах мінливих економічних відносин.   

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

   В умовах ринкової економіки важливе значення мають ціни на продукцію, роботи 

та послуги. Лише ціни визначають структуру виробництва, утворюють визначний 

вплив на рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси, рівня добробуту 

населення.  

   Вірна методика встановлення ціни, розумна цінова тактика, послідовна реалізація 

глибоко обґрунтованої цінової стратегії складають необхідні компоненти успішної 

діяльності будь-якого підприємства, працюючого на ринок, незалежно від форми 

власності. 

   Метою вивчення дисципліни є надання ґрунтовних знань з теоретичних основ 

ціноутворення та практики формування і регулювання цін. 

   Завдання: вивчення теоретичних засад ціноутворення, методів формування цін у 

ринкових умовах, методології розробки цінової політики підприємства та 

державного регулювання цін. 

   Предметом ціноутворення є цінова політика і механізм формування цін. 

   Після вивчення курсу «Ціноутворення» студенти повинні  знати: 

- методику формування гуртової ціни та роздрібної ціни; 

- склад ціни та формування її елементів  і різних сферах господарської 

діяльності; 

- фактори, які впливають на ціноутворення; 

- види та класифікацію цін; 
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- поняття модифікації цін; 

- цінові стратегії підприємства. 

На основі отриманих знань студенти повинні вміти: 

- будувати цінові лінії і аналізувати їх, 

- розраховувати показники впливу ціноутворюючих факторів; 

- визначати мінімальну та оптимальну ціну, критичний обсяг продаж; 

- складати проектну калькуляцію за методом повних витрат; 

- вірно застосовувати метод прямих витрат при ціноутворенні; 

- визначати байдужу ціну; 

- складати таблиці життєвого циклу товарів. 

Дисципліна «Ціноутворення» спирається на знання, отримані студентами з таких 

предметів: «Економіка підприємства», «Політекономія», «Статистика». В той же 

час є базою для таких дисциплін: «Економічний аналіз», «Основи маркетингу». 

Зміст дисципліни розкривається в розділах: 

  1. Суть, види і функції цін у ринковій економіці. 

  2. Цінова політика держави. 

  3. Цінова політика підприємства. 

  4. Основні ціноутворюючі чинники. 

  5. Структура ціни і формування її елементів. 

  6. Методи ринкового ціноутворення. 

  7. Система цін біржової торгівлі. 

  8.  Ціни зовнішнього ринку.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 
1,2 Тема 3  Основні види цін 

3.1.Система цін.  

3.2.Класифікація внутрішніх цін. Види цін без 

певної класифікації. 

2 

2 

3 Тема 4  Урядові заходи, пов’язані з 

ціноутворенням 

2 

4,5 Тема 8  Конкуренція та монополія як фактори 

ціноутворення 

8.1. Поняття монополії.  

8.2. Сутність та види конкуренції. Вплив 

конкуренції  на процес ціноутворення. 

2 

2 

6,7,8 Тема 9  Витрати та прибуток як основні складові 

та фактори ціноутворення 

9.1.Витрати підприємства як основа формування 

ціни. 9.2. Собівартість: її склад та види.  

Класифікація витрат за елементами та статтями 

калькуляції.  

9.3.Поняття прибутку та рентабельності 

продукції, рентабельності продажу.  

 

 

2 

1 

 

2 

9 Тема 11  Система цінових знижок 2 

10 Тема 12  Торгівельні надбавки і націнки 2 

11 Тема 14  Основні моделі ціноутворення у 

ринковому середовищі 

2 

12,13 Тема 16  Ціноутворення у сфері виробництва 

споживчих товарів легкої та харчової 

промисловості 

16.1.Ціноутворення при виробництві споживчих 

товарів. 

16.2. Особливості розрахунку відпускних цін на 

підприємствах легкої та харчової 

промисловостей.  

 

 

2 

 

2 
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14,15 Тема 18  Ціна у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції 

18.1.Система цін та принципи ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію. Класифікація 

цін на продукцію в АПК.  

18.2.Оптово-посередницькі ціни на 

сільськогосподарську сировину. Ціна на засоби 

виробництва в АПК. 

 

 

2 

 

 

 

2 

16,17 Тема 20  Ціноутворення у сфері обігу споживчих 

товарів 

20.1.Роздрібні ціни на споживчі товари та їх 

особливості. Цінова політика підприємств 

торгівлі.  

20.2.Ціноутворення на підприємствах масового 

харчування. 

 

 

2 

 

2 

 

18 Тема 22  Ціноутворення у сфері послуг 

22.1.Транспортні послуги та методика 

розрахунку вантажних тарифів на різних видах 

транспорту. Поняття цін «франко».  

 

 

2 

 

19 22.2.Ціноутворення у сфері побутового 

обслуговування населення. Тарифи на послуги 

підприємств побутового та житлового 

господарства. 

2 

20 Тема 23 Біржові ціни 2 

21,22 Тема 24  Світові ціни, демпінг та антидемпінгове 

законодавство 

24.1. Світові ціни та специфіка їх формування. 

Транспортний фактор ціноутворення у світовій 

торгівлі. Характеристика та види світових цін. 

Методи визначення світових цін та їх 

особливості. 

24.2. Поняття демпінгу. Антидемпінгове 

законодавство. 

 

 

2 

 

 

 

2 

23 Тема 25  Ціноутворення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

2 

 Всього 45 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Основні види цін 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Система цін. 

2.Класифікація внутрішніх цін. 

3.Види цін без певної класифікації. 

  

Основні поняття теми: фіксована ціна, регульована ціна, вільна ціна, оптова ціна, 

кошторисна ціна, тариф, закупівельна ціна, роздрібна ціна, трансфертна ціна, 

відпускна ціна, місцева ціна, внутрішня ціна, заставна ціна, сезонна ціна, 

довідникова ціна, стартова ціна, система цін і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

     В умовах вітчизняної економіки всі ціни складають єдину цілісну систему, яка 

безупинно змінюється і розвивається. Зміна рівня ціни на один який-небудь вид 

продукції досить швидко впливає на величину, структуру та динаміку всіх цін в 

економіці.  

     Дослідження системи цін у вітчизняній економіці показали, що взаємозв’язок і 

взаємозалежність цін у ній визначається: 

1) Єдністю процесу формування витрат у всіх сферах і галузях економіки; 

2)  Характеристикою взаємодії всіх елементів ринкового механізму 

господарювання із сектором державної економіки; 

3) Взаємозв’язком усіх суб’єктів вітчизняної економіки в процесі реалізації 

продукції. 

    Всю систему цін слід поділити на ціни внутрішнього та світового ринку. 
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    Внутрішні ціни можна класифікувати за рядом ознак: 

1. За рівнем свободи: 

-   фіксовані (встановлюються державою); 

- регульовані – межі змін яких встановлює держава, такі види цін      

встановлюють на продукцію монопольних підприємств. Держава визначає 

перелік товарів та послуг, на які встановлені регульовані ціни; 

-    вільні ціни.  

2. Залежно від сфери обігу або галузевої форми продукції розрізняють: 
         - оптові ціни – продукція здійснює обіг між промисловими підприємствами, 

фірмами і організаціями інших галузей незалежно від форм власності, при 

цьому продукція продається великими партіями; 

         - закупівельні ціни – це ціни, за якими сільськогосподарська продукція 

великими партіями реалізовується державними, кооперативними та 

фермерськими господарствами для подальшої переробки; 

         - кошторисна вартість (ціна на продукцію будівництва); 

         - тарифи – ціни на послуги вантажного і пасажирського транспорту тощо; 

         - роздрібні – ціни реалізовані через роздрібно-торгівельну мережу. 

3. За стадіями товаропросування ціни поділяються: 

         - ціна підприємства; 

         - трансферна ціна – різновид оптової ціни. Вона застосовується всередині 

підприємства при здійсненні операцій між його підрозділами; 

         - ціна реалізації – ціна, за якою продукція надходить до покупців; 

         - відпускна – ціна реалізації, за якою продукція надходить до вироб. 

споживача (крім населення).  

4. Залежно від території поширення ціни поділяються: 

         - загальнодержавні; 

         - місцеві – ціни встановлюються з урахуванням витрат виробництва і реалізації 

у відповідному регіоні; 

         - загальні:  

                а) ціни, що встановлюються на деякі види продукції добувних галузей; 

                б)єдині ціни, за якими постачальник реалізовує продукцію всім        

споживачам. 

5. Залежно від частки витрат на доставку продукції, які включаються до ціни, 

ціни поділяються за різними видами франко («вільний від оплати»).  

  Вид франко, наданий у ціні, вказує до якого пункту на шляху просування товару до 

споживача транспортні витрати несе постачальник (витрати будуть компенсовані 

постачальнику покупцем після оплати вартості придбаної продукції). 

6. Відповідно до характеру використання ціни поділяються на: 

        - довідникові – є відправною точкою для встановлення, як правило, договірної 

ціни (базисні ціни); 

        - стартові – вихідні ціни, показують нижню їх межу; 

        - лімітні – верхня їх межа, визначається на стадії розроблення нової продукції; 

        - заставна ціна – ціна товару, який підлягає поверненню; 

        - сезонні – змінюються протягом року посезонно; 

     Система цін для окремої підприємницької структури складається з трьох 

блоків взаємозалежних і взаємодіючих цін: 
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1) Ціни, за якими підприємство закуповує економічні ресурси; 

2) Ціни, що використовуються підприємницькою структурою для здійснення 

внутрішньогосподарських розрахунків між структурою підрозділів за 

продукцією, роботу й послуги проміжного характеру; 

3) Ціни, за якими підприємство реалізовує кінцеву продукцію, роботу, послуги. 

    Тісний взаємозв’язок і взаємозалежність цін, які входять у систему, 

обумовлюються двома обставинами: 

1) Усі ціни формуються на єдиній методологічній основі; 

2)  Господарська діяльність усіх підприємств, сфер виробництва і галузей 

економіки тісно взаємопов’язані і в кінцевому підсумку утворюють єдиний 

господарський компонент. 

       Крім цього, система цін тісно пов’язана з економічним середовищем, в якому 

вона функціонує. Таке середовище включає: товарне виробництво, різні форми 

власності, конкуренцію та інше. 

        Для командно-адміністративної економіки характерне функціонування 

централізованої системи цін. Її ознаки: 

- ціни встановлює держава; 

- слабке врахування дії об’єктивних економічних законів; 

- формування цін у сфері виробництва; 

- відсутність конкуренції; 

- диспропорція у рівні оптових, закупівельних і роздрібних цін; 

- обмежена мережа каналів реалізації, яка спричинювала обмежену кількість видів і 

різновидів цін. 

Ознаки ринкової системи цін: 

- вільне встановлення цін; 

- врахування дії об’єктивних економічних законів; 

- формування цін у сфері товарного обміну; 

- елементи державного регулювання ринкових цін; 

- конкурентні основи встановлення ринкових цін і диктат споживача; 

- динамічна підтримка пропорційності рівних цін і тарифів; 

- розгалужена мережа каналів реалізації продукції та послуг, яка породжує 

різноманітні види цін.  

  

                 Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 

 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання 

1.Що таке система цін? 

2.Дати визначення поняттю “внутрішні ціни”. 

3.Які ознаки(критерії) полягають в основу класифікації внутрішніх цін? 

4.Як поділяють ціни за:  

 - сферою обслуговування; 
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 - територією дії; 

 - терміном дії? 

ІІ. Теми рефератів(доповідей) 

1.Різноманітність цін, що діють в Україні. 

2.Необхідність регулювання цін державою та поділ(види) цін за цим критерієм. 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Дати пояснення: 

 - “франко – склад споживача”; 

 - “франко – вагон станція відправлення”; 

 - “франко – порт”; 

 - “франко – кар’єр”. 

2.Наведіть приклади загальнодержавних цін. 

3.Складіть власну таблицю або схему класифікації внутрішніх цін. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Урядові заходи, пов’язані з ціноутворенням . 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Цілі та методи державного регулювання цін. 

2.Вплив державного регулювання цін на економічні процеси. 

3.Поняття цінової політики. 

 

Основні поняття теми: державне регулювання цін, прямі та непрямі методи 

регулювання цін, форми та методи регулювання цін, економічні та адміністративні 

методи регулювання цін  і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

   Державне регулювання цін являє собою діяльність держави, спрямовану на 

встановлення і збереження такого рівня цін, який забезпечував би рентабельну 

діяльність суб’єктів господарювання, паритет цін різних галузей народного 

господарства, реальність заробітної плати, стійкість валюти та інші економічні 

параметри в державі.  

   Державне регулювання цін – це не разовий акт встановлення рівня цін, їх 

динаміки, співвідношення, а комплекс заходів щодо активізації всіх 

ціноутворюючих факторів. 

       Перехід будь-якої економіки до ринкових відносин у кінцевому підсумку сприяє 

розвитку економіки. Однак при цьому збільшується кількість кризових ситуацій, 

тому держава повинна втручатися в економічні процеси з метою пом’якшення 

наслідків негативних явищ, адже, впливаючи на ціни, держава намагається 

зменшити циклічні коливання процесів виробництва та реалізації, а також 
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перерозподілити фінансові ресурси між галузями та підприємствами. Загалом такий 

вплив має антикризовий характер. При цьому важливого значення набуває 

правильно обрана мета державного регулювання ціноутворення. 

       Мета державного регулювання цін у будь-якій країні залежить від багатьох 

чинників: національних особливостей, кліматичних умов, наявності сировини, 

матеріалів, політичної ситуації в країні, становища держави у світовому поділі 

праці. 

      Досягнення поставлених цілей(мети) державне регулювання ціноутворення 

здійснюється системою, через вирішення основних завдань економічного розвитку 

країни, формування державної політики ціноутворення, визначення пріоритетів 

регулювання. 

      Отже, державне регулювання цін – це гнучка виважена система заходів впливу 

на процеси ціноутворення, спрямована на забезпечення: 

- рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, 

економічної самостійності підприємств і регіонів; 

- збалансування ринку засобів виробництва і предметів споживання; 

- протидії монопольним тенденціям виробництва товарів; 

- об’єктивних співвідношень у цінах на промислову і 

сільськогосподарську продукцію, що сприяє еквівалентному обміну; 

- розширення сфери застосування вільних цін; 

- підвищення якості продукції; 

- соціальних гарантій; 

- створення необхідних економічних гарантій для виробників; 

- орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світових цін. 

 

Форми і методи державного регулювання цін: 

     Форма – це спосіб організації та взаємодії елементів і процесів явища як між 

собою, так і з зовнішніми умовами. 

      Метод – це спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність. 

Регулювання цін може бути прямим та непрямим. 

      Суть прямих методів: в умовах ринкової економіки підприємство-виробник 

самостійно встановлює ціни на свої вироби, однак воно має також враховувати 

чинні державні законодавчі та нормативні акти. Здійснюється в так званих галузях 

суспільного користування.  

      Непрямі методи передбачають зміну кон’юктури, встановлення оптимального 

співвідношення між попитом і пропозицією. Ці методи не мають безпосередньої дії, 

але сприяють уповільненню підвищення цін у масштабах економіки. 

      Методи, за допомогою яких держава впливає на процеси ціноутворення 

поділяються на економічні та адміністративно-командні.  

      До економічних методів належать: 

- насичення ринку споживчими товарами; 

- надання податкових пільг; 

- система кредитування підприємств; 

- суворе дотримання чинного антимонопольного законодавства; 

- державна інвестиційна політика; 

- виважена імпортно-експортна та митна політика; 
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- державні замовлення. 

   До адміністративних методів належать: 

- встановлення фіксованих цін; 

- встановлення регульованих цін; 

- встановлення дотацій виробникам окремих видів товарів. 

      У цілому застосування кожного з перелічених методів державного регулювання 

має свої позитивні та негативні наслідки. 

   В умовах ринку ціна здебільшого визначається в процесі вільних торгів між 

продавцем і покупцем. Така узгоджена ціна за умов збігу між попитом і 

пропозицією називається рівноважною. Але в деяких випадках до цього процесу 

підключається держава, установлюючи остаточну величину ціни на іншому рівні. 

       Основні напрямки втручання держави в процес вільного ціноутворення: 

1) встановлення фіксованих або граничних цін; 

2) введення товарних податків; 

3) підтримка цін і доходів шляхом застосування дотацій виробниками продукції 

або субсидій її споживачам.  

       І. Найбільш жорстоким методом цінового регулювання є встановлення 

фіксованих або граничних цін. При цьому такі ціни можуть бути встановлені на 

рівні, що перевищує ціну рівноваги або нижче її. У першому випадку виникає 

надлишок продукції, а в другому – її дефіцит.  

       Введення фіксованих або граничних цін знижує ефективність використання 

виробничих можливостей суспільства. При встановленні ціни на рівні, що 

перевищує рівноважний, держава має покривати витрати на виробництво 

надлишкової продукції, а введення ціни нижчої за її рівноважне значення веде до 

втрат, які пов’язані з виникненням «чорного» ринку та зниженням якості продукції.          

      ІІ. Податки поділяються на прямі та непрямі. 

      ІІІ. Уряд може регулювати ціни шляхом установлення дотацій виробникам 

продукції або субсидій споживачам товарів та послуг. 

    Дотація – це асигнування з державного бюджету на покриття виробником 

збитків, що з’являються в результаті реалізації ним своєї продукції за державними 

цінами, які не покривають витрати підприємства. Вона має обернену дію в 

порівнянні з податками.   

    Ціна була і залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень. 

      Суть цінової політики полягає у встановленні на товари фірми таких цін і 

вмінні так варіювати ними залежно від попиту на ринку, щоб оволодіти його 

певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутку і вирішувати інші 

стратегічні та оперативні завдання.  

      Цінова політика фірми визначається в першу чергу її власним потенціалом, 

наявністю достатнього капіталу, кваліфікованих кадрів, організацією діяльності, а 

не лише станом попиту і пропозиції на ринку. 

      Політика цін і управління ціноутворенням є одним із елементів, що відіграють 

важливу роль у діяльності фірми і це є основним моментом її стратегічного 

розвитку. 

      На політику цін великий вплив мають керівники службою збуту, завідуючі 

виробництвом, керівники фінансовим відділом, бухгалтерія. 
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      Існує два підходи до ринкового ціноутворення: встановлення індивідуальних або 

єдиних цін. Перший формується на договірній основі в результаті переговорів між 

покупцем і продавцем. Другий – тим, що покупці купують товар за однаковою 

ціною. 

      Незалежно від того, яким чином формуються ціни на продукцію, до уваги 

беруться деякі загальноекономічні критерії, які визначають відхилення від рівня цін 

вверх чи вниз від споживчої вартості товару.  

      Алгоритм методики розрахунку ціни: 

1. Постановка завдань ціноутворення. 

2. Визначення попиту. 

3. Оцінка витрат. 

4. Аналіз цін і витрат конкурентів. 

5. Вибір методу ціноутворення. 

6. Встановлення остаточної ціни.            

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 

 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І.Контрольні питання 

1.Що таке цінова політика держави? 

2.У чому полягає мета і завдання державного регулювання цін? 

3.Які методи відносяться до прямого державного регулювання цін? 

4.Які методи відносяться до непрямого державного регулювання цін? 

5.Чим відрізняються економічні методи державного впливу на ціни від командно-

централізованих? 

6.Як залежить політика ціни від стадії життєвого циклу товару? 

ІІ. Теми рефератів(доповідей) 

1.Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення державної дисципліни 

цін. 

2.Способи регулювання цін у зарубіжних країнах. 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Наведіть реальні приклади прямого та непрямого регулювання цін державою. 

2.Наведіть основні цілі державного регулювання цін. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Конкуренція і монополія як фактори ціноутворення 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Поняття монополії. 

2.Сутність та види конкуренції. 

3.Вплив конкуренції на процес ціноутворення. 

 

Основні поняття теми: монополія, досконала монополія, досконала конкуренція, 

монополістична конкуренція, олігополія  і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001. 

 

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

      Існуванню конкуренції загрожує монополія. Монополія – це така ситуація, за 

якої кількість продавців стає настільки малою, що кожний продавець уже в змозі 

впливати на загальний обсяг пропозиції та на ціну продукту, що реалізується. 

      Формування цін значною мірою залежить від типу ринку, на якому працює 

підприємство. Розрізняють чотири типи ринків: досконала конкуренція, 

монополістична конкуренція, олігополія та досконала монополія. 
      Монополія виникає там і тоді, коли існують значні бар’єри для входження в 

ринок або коли вона є природною. 

      Оскільки монополіст тримає в своїх руках весь випуск продукції, він стоїть 

перед альтернативою: або обмежити обсяг виробництва з метою встановлення 

високої ціни, або знизити її для збільшення обсягу продукту. Але контролюючи 

випуск продукції, монополіст не завжди зацікавлений у встановленні найвищої ціни, 

бо він прагне максимізувати сукупний прибуток, а не отримати найбільший дохід з 
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одиниці продукції. Тому при формуванні конкретної ціни треба виходити з того, до 

якого виду монополії належить підприємство і якої мети воно прагне досягти за 

допомогою цін. 

      Якщо це державна монополія, то щоб соціально захистити певні верстви 

населення продавець може встановити ціну, яка навіть менша собівартості товару чи 

послуги. 

      Якщо діяльність монополії підлягає державному регулюванню, то, як правило, 

ціна встановлюється на рівні, який забезпечує підприємству отримання 

“нормального” прибутку, тобто достатнього для підтримки або подальшого 

розвитку виробництва. В умовах нерегульованої монополії фірма самостійно 

визначає ціну без обмеження її рівня. У цьому випадку тільки попит на товар може 

бути чинником, що стримує подальше зростання цін. До чинників, які також 

стримують монополіста від встановлення на товар максимальних цін, слід віднести 

побоювання щодо їхнього державного регулювання, небажання привертати високою 

ціною прагнення конкурентів невисокими цінами швидко завоювати ринок. 

      У деяких випадках монополія застосовує принцип так званої «цільової 

дискримінації». Це відбувається тоді, коли така сама продукція реалізується 

споживачем за різними цінами, хоча витрати на її виробництво однакові. У такому 

разі він вживається лише для того, щоб розрізняти позначене ним явище від 

диференціації цін залежно від якісних характеристик товарів та послуг. 

      Досконалої монополії практично не існує. Її прикладом може слугувати 

виробництво, яке захищено платежами. 

            Ринок досконалої конкуренції складається із значної кількості покупців та 

продавців будь-якого подібного товару. При цьому частка кожної фірми на ринку 

незначна і тому жодна з них не здатна істотно вплинути на ціну товару. Продавець 

не може запросити за свій товар ціну, яка вище ринкової, оскільки покупці 

спроможні вільно придбати необхідну кількість продукції за діючою ринковою 

ціною. На такому ринку роль цінової стратегії мінімальна і продавці не витрачають 

багато часу на її розроблення. 

      Важливою передумовою функціонування ринку доскональної конкуренції є 

свобода вступу до ринку і виходу з нього, відсутність цінової дискримінації, 

виробництво однорідної стандартної продукції та абсолютна інформованість 

виробників та споживачів. На практиці досконала конкуренція є винятковим явищем 

і лише деякі з ринків наближаються до неї. 

      Певні специфічні особливості має ринок монополістичної конкуренції, який 

складається із значної кількості продавців та покупців, які здійснюють операції 

купівлі-продажу не за єдиною ринковою ціною, а в широкому їхньому діапазоні. 

Наявність значної диференціації цін зумовлена різною пропозицією різних варіантів 

товарів, які відрізняються між собою не тільки якісними характеристиками, а й 

упаковкою, гарантійним обслуговуванням. 

      На відміну від досконалої конкуренції кожний виробник(продавець) може 

впливати на ціну свого товару. При цьому визначаючи обсяги своєї продукції та її 

ціни, вони можуть не враховувати реакцію конкурентів, бо завдяки значній кількості 

продавців, рішення одного з них не може вплинути на становище інших.            
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Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 

 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І.Контрольні питання 

1.Що таке монополія? 

2.Які Ви знаєте типи монополії? 

3.Що таке конкуренція? 

4.Які види конкуренції Ви знаєте? 

5.У чому полягає сутність цінової конкуренції? 

6.Яким чином монополізація впливає на ціни? 

7.Які заходи застосовує держава, щоб обмежити дію монополій з питань 

ціноутворення? 

8.Який вплив має конкуренція на процес ціноутворення? 

 

ІІ. Теми рефератів(доповідей) 

1.Концентрація виробництва і капіталу як головний чинник виникнення монополії. 

2.Методи конкурентної боротьби за умов цінової конкуренції. 

 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Загальні витрати монополіста представлені функцією: 

С=100+3*Q 

де, Q – кількість одиниць продукту, що виробляється за певний період. 

Функція попиту на продукцію монополіста:  

P=200-Q 

де Р – ціна продукції в грн.. Необхідно визначити виторг монополіста, якщо він 

випускає 50 одиниць продукції на місяць. 

2.Складіть кросворд, використовуючи термінологію даної теми(не менше, ніж  15 

термінів). 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Витрати та прибуток як основні складові та фактори ціноутворення 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Витрати та прибуток як основа формування ціни. 

2.Собівартість: її склад та види. 

3.Класифікація витрат за елементами та статтями калькуляції. 

4.Поняття прибутку та рентабельності продукції, рентабельності продажу. 

 

Основні поняття теми: витрати, прибуток, собівартість, рентабельність продукції, 

рентабельність продаж  і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001. 

4.Н.М.Бондар“Економіка підприємства”,К.,2004. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

      Витрати, що входять до собівартості продукції можуть бути згруповані за 

різними ознаками. За економічним змістом витрати поділяються на окремі 

елементи, за цільовим призначенням –   на калькуляційні статті, за способом 

віднесенням – на окремі види продукції на прямі та непрямі, за обсягом 

виробництва – на постійні та змінні. Використання різних підходів до розподілу 

витрат дає змогу визначити результати діяльності окремих підрозділів підприємства 

та їхній внесок у формування собівартості та прибутковості виробничої продукції. 

Таке групування дає можливість визначити ефективність використання ресурсів та 

виявити їх вплив на обсяги виробництва, а звідси і на ціни товарів. 

      Поряд з витратами не менш важливим елементом ціни є прибуток, що являє 

собою форму чистого доходу, який отримує підприємство від реалізації продукції 

після відшкодування своїх витрат. Отримання прибутку є головною 

метою(головним стимулом) будь-якої форми підприємництва, що в умовах ринкової 
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економіки націлює кожне підприємство на отримання максимальної величини 

доходу. 

      Собівартість, як обов’язковий елемент ціни, відіграє різну роль у її формуванні. 

      Згідно з Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 16”Витрати“, 

собівартості продукції складається з виробничої собівартості та витрат, які пов’язані 

з операційною діяльністю. Виробнича собівартість містить прямі та 

загальновиробничі(непрямі) витрати. 

      Адміністративні витрати – це такі загальні витрати, які пов’язані з 

обслуговуванням підприємства та управлінням ним. 

      В основі групування витрат за статтями калькуляції лежить принцип їхнього 

розподілу за цільовим призначенням, згідно з яким виділяються виробничі витрати 

управлінського характеру. 

      Класифікація витрат за калькуляційними статтями нерозривно пов’язана з їхнім 

розподілом на прямі та непрямі(накладні). 

      Прямі – це витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на певний вид 

продукції, робіт чи послуг. До непрямих належать витрати, які не можуть бути 

безпосередньо віднесені на конкретні вироби і тому розподіляються між ними 

відповідно до встановленої на підприємстві бази розподілу. Як правило, такою 

базою є загальна сума прямих витрат або зарплата основних виробничих робітників. 

      Залежно від продажу формування цін прибуток може бути визначений 

нормативними або залишковими методами. 
      Розрахункові нормативи рентабельності визначаються підприємством 

самостійно на основі величини прибутку який вона планує отримати в певному 

періоді(як правило за рік). Необхідний розмір прибутку для підприємства 

визначається потребами його розвитку і має бути достатнім для забезпечення, як 

мінімум, нормального процесу відтворення. Тому величина очікуваного прибутку 

може бути визначена через суму витрат, які підприємство має намір здійснити за 

його рахунок. 

      Граничні нормативи рентабельності застосовуються при формуванні 

регульованих цін з метою утримання їхнього зростання шляхом обмеження їхнього 

зростання шляхом обмеження рівня прибутку в ціні. Вони встановлюються, як 

правило, місцевими органами влади на окремі види продукції. 

      Підприємства, яким доводяться такі нормативи рентабельності, можуть 

застосовувати при формуванні цін і інші нормативи, але не вище граничного. 

Прибуток, одержаний підприємством, у розмірі, що перевищує цю межу, 

вилучається до бюджету. 

      Розрахункові і граничні нормативи рентабельності застосовуються як інструмент 

визначення прибутку, який зараховується в ціну конкретного виробу: 

 

              П= С х РН /100, де  

РН – норматив рентабельності, % 

      При формуванні вільних цін рівень прибутку в них не обмежується. Тому його 

розмір може бути визначений залишковими методами, тобто як різниця між ціною 

та сумою собівартості, товарних податків та торгово-посередницьких надбавок. Цей 

метод ефективний тоді, коли підприємство бажає визначити доцільність продажу 

продукції за діючою ринковою ціною при власних витратах на її виробництво.  
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Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 

 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І.Контрольні питання 
1.Що таке загальні втрати виробництва? 

2.Як Ви розумієте поняття “витрати на одиницю продукції”? 

3.Наведіть класифікацію витрат за економічними елементами. 

4.Наведіть класифікацію витрат за статтями калькуляції. 

5.Наведіть класифікацію витрат за способами віднесення на собівартість. 

6.Як поділяються витрати за принципом залежності витрат від обсягів виробництва? 

7.Що таке кошторис виробництва? 

8.Які ви знаєте методи визначення собівартості продукції? 

9.Що таке прибуток підприємства? Які є різновиди прибутку? 

10.Наведіть методику розрахунку балансового прибутку. 

11.Що таке рентабельність продукції? Наведіть методику розрахунку. 

12.Що таке рентабельність продажу? Наведіть методику розрахунку. 

13.Наведіть методику визначення валового прибутку, операційного прибутку. 

 

ІІ. Теми рефератів(доповідей) 

1.Витрати підприємства за системою “директ-кост”. 

2.Необхідність складання кошторису витрат підприємства. 

 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Місячний кошторис витрат підприємства за планом має такий вигляд: 

 

№ 

п\п 

 

 

Елементи витрат 

 

Сума, тис.грн. 

 

1 Матеріальні витрати 100 

2 Заробітна плата 50 

3 Відрахування на соціальні заходи 20 

4 Амортизація основних фондів 15 

5 Інші витрати 5 

Передбачається, що до складу інших витрат входять: 

 - Втрати від браку – 0,6 тис.грн.; 

 - Сплачена за рік наперед орендна плата за приміщення офісу – 44,4 тис.грн.,з яких 

на витрати поточного місяцю буде віднесено тільки 1\12; 

 - Сплачені працівникам відпускні у сумі 3,6 грн.;  
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У результаті впровадження нової технологічної лінії планується зменшити залишки 

незавершеного виробництва на 20 тис.грн.. 

Загальний обсяг позавиробничих витрат(адміністративних та пов’язаних зі збутом) 

очікується на рівні 32 тис.грн.. Обчислити повну планову собівартість продукції 

підприємства. 

 

2.Підприємство виготовляє за рік три види продукції в таких обсягах: продукція А – 

200 тис.шт., продукція Б – 90 тис.шт., продукція В – 140 тис. шт.. Собівартість 

виготовлення одиниці продукції: А – 42 грн., Б – 61 грн., В – 43 грн.. Обчислити 

повну річну собівартість товарної продукції. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Система цінових знижок 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Поняття цінової знижки. 

2.Шкала знижок. 

3.Види знижок. 

4.Поняття товарообмінного заліку. 

 

Основні поняття теми: знижка, товарообмінний залік, шкала знижок і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001. 

4.Н.М.Бондар“Економіка підприємства”,К.,2004. 

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

      Ефективним інструментом цінової політики підприємства є система цінових 

знижок. Головна мета застосування цінових знижок полягає у створенні додаткових 

стимулів для покупців у придбанні товарів. Розмір знижок залежить від характеру 

угод, умов поставок та платежів, кон’юктури ринку на момент підписання 

контрактів та інших чинників.  

       У практиці встановлення цін поширені такі види цінових знижок:  

      Знижка за кількість придбаної продукції – це зменшення ціни для покупця, 

який купує партію товару, розмір якої перевищує певну величину. Така знижка, як 

правило, встановлюється у % зменшення номінальної ціни або в натуральних 

одиницях товару, який може бути наданий безкоштовно. Величина цих знижок має 

не перевищувати суми економії витрат продавця, яка викликана реалізацією товару 

значними партіями. Знижки за кількість проданої продукції діляться на звичайні та 

кумулятивні.   
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      Знижки за швидкість платежів – вони надаються покупцю, який оперативно 

сплачує рахунки, тобто розмір раніше встановленою угодою кінцевого терміну. 

Знижка за швидкість платежів складається з трьох елементів: розміру самої знижки, 

періоду її дії та кінцевого терміну сплати вартості придбаного товару, якщо 

покупець не використав надану можливість в отриманні знижки. Величина знижок 

за швидкість платежу, як правило, визначається рівнем банківської процентної 

ставки за кредити на поновлення обігових коштів,  

З = БС/365 ∙ Д, де: 

БС – банківська ставка за кредит, %; 

Д – кількість днів, на які скорочується оплата за товар у порівнянні з кінцевим 

терміном рахунків. 

      Застосування такої знижки прискорює надходження коштів за реалізовану 

продукцію та скорочує витрати продавця, пов’язані зі стягненням дебіторської 

заборгованості. 

      Сезонні знижки встановлюються для споживачів, які купують товари в 

міжсезоння. Величина сезонної знижки визначається витратами продавця та 

покупця на зберігання відповідно виробленої та завчасно придбаної продукції до 

початку сезону її реалізації. Ця величина не може перевищувати суму витрат від 

зберігання товару на своєму складі. Водночас така знижка має забезпечувати 

покупцю більшу економію, ніж витрати на зберігання товару до початку зростання 

сезонного попиту на нього. 

      Дилерські знижки надаються виробниками своїм постійним представникам або 

посередникам за виконання операцій з реалізації продукції споживачам. Становлять 

у середньому 15-20 % роздрібної ціни. 

      Спеціальні знижки, що надаються покупцям при комплексній закупці, 

використовують для реалізації взаємодоповнюючих товарів. Сутність такої знижки 

полягає в тому, що ціна кожного з виробів у складі набору встановлюється на 

меншому рівні, ніж коли вони продаються окремо.  

     Товарообмінний залік - це особливий вид цінових знижок, а саме зменшення 

ціни товару(нового) для покупця за умови здавання ним раніш придбаної і вже 

застарілої моделі даної фірми. Товарообмінний залік набув найбільшого поширення 

в торгівлі автомобілями, телевізорами та іншими виробами довгострокового 

використання. 

           Припустимо, що спочатку планується встановити двопроцентну знижку на 

партію товару, розмір якої перевищує 15 тис. виробів. Якщо ціна одиниці продукції 

становить 40 грн., а змінні витрати в її складі дорівнюють 15 грн., то беззбитковий 

приріст продажу внаслідок зменшення ціни на 2 % або на 0,8 грн. становитиме 3,3 %  

((0,8/(39,2-15)) ∙100) або 495 шт.. Таким чином, за умови двопроцентної знижки з 

ціни реалізація кожної одиниці товару, що перевищує партію в 15495 шт., буде 

приносити підприємству додатковий прибуток. Припустимо, що наступну знижку 

планується виповнити на рівні п’ятипроцентної ціни, що становить 2 грн.. Тоді 

беззбитковий обсяг продажу буде дорівнювати 8,7 %((2/(38-15)) ∙ 100) або 11305 

шт.. Таким чином, знижку у розмірі 2 % можна встановити на партії товарів у межах 

15495 – 16305 шт.. Проведення таких розрахунків за умов встановлення знижок на 

рівні 8 % і 12 % дало змогу розробити шкалу знижок. 
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Величина разової партії, тис.грн. Знижка ціни, % 

до 15,5 0 

15,51 – 16,31 2 

16,32 – 17,21 5 

17,22 – 18,57 8 

понад 18,57 12 

 Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 

 

 Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання 

1.Що таке цінова знижка? 

2.Які види(типи) знижок Ви знаєте? 

3.Яка мета надання знижок при продажу товарів? 

4.Які максимальні знижки використовують у практиці реалізації товарів? 

5.Як використання знижок впливає на фінансовий стан підприємства? 

6.Визначте можливості накладання знижок при продажу товарів. 

 

ІІ. Теми рефератів(доповідей) 

1.Застосування знижок в торгівельній діяльності. 

2.Надання знижок покупцям підприємствами – виробниками. 

 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Роздрібна ціна холодильника, який до зниження ціни коштував 1200 грн. без ПДВ, 

складається з таких елементів: 

 

Елементи роздрібної ціни 

До 

зниження 

ціни 

Після 

зниження 

ціни 

1.Витрати на виробництво і збут продукції на 

промисловому підприємстві, грн.. 

966 960 

2.Прибуток промислового підприємства 81 69 

3.Витрати торгово-посередницької фірми 36 30 

4.Прибуток торгово-посередницької фірми 27 24 

5.Роздрібна націнка ? ? 



 

24 

 

6.% роздрібної націнки ? 

Визначте величину та тип торгівельної знижки. 

 

2.Розрахуйте % знижки за швидкість платежу, якщо банківська ставка за кредит 

дорівнює 15%, а термін сплати за товар скорочується на 5 днів. 

 

3.В умовах договору на поставку товару обумовлено: «5\20 netto 60». Що це 

означає? 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Торгівельні надбавки і націнки 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Склад торгівельної націнки. 

2.Порядок та методика розрахунку націнки. 

3.Поняття торгівельної надбавки. 

 

Основні поняття теми: надбавка до ціни, націнка, метод надбавок і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001. 

4.Н.М.Бондар“Економіка підприємства”,К.,2004. 

 

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

      Надбавка до ціни   встановлюється залежно від особових вимог покупця при 

виконанні спеціального, індивідуального замовлення, за підвищену якість товару, 

надання додаткових сервісних послуг, розстрочку платежу і таке інше. 

      Метод надбавок є поширеним методом ціноутворення, згідно з яким до ціни на 

визначений продукт додають надбавку, яка відповідає додатковим витратам та 

престижності отриманого унікального товару.  

    Підвищення цін обов’язково повинно супроводжуватись роз’яснювальною 

роботою серед потенційних споживачів через рекламу. За допомогою базисних цін і 

систем знижок та надбавок у сільському господарстві, зокрема, стимулюються 

підвищення якості продукції для розрахунку кінцевої ціни, встановлюється 

безмежна ціна та базисна кондиція. 

      Знижки та надбавки встановлюються як у натуральному, так і в грошовому 

вираженні. Так, як зернові і олійні культури, вони нараховуються в натуральних 
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одиницях до базисної кондиції і розраховуються до фізичної маси виробу залежно 

від ступеня вологості та забруднення. Якщо ці показники нижчі передбачених 

базовою кондицією, нараховується надбавка до фізичної маси виробу, якщо вищі – 

знижка. 

      Грошові знижки(націнки) застосовуються тоді, коли спостерігаються відхилення 

від базової кондиції якісних показників: пошкодження зерна, її зараженість. 

      При встановленні ціни на картоплю враховуються такі показники, як розмір 

бульб, харчова цінність, смакова якість, забрудненість. Ціни на молоко залежать від 

базисних кондицій за такими показниками, як жирність і сортність, наявність 

бактерій, кислотність. 

      На текстильних підприємствах при визначенні сортності пряжі встановлюється 

надбавка до ціни пряжі на вищі сорти та знижки на нижчі сорти. Існують надбавки 

за фарбування на інші види обробки. 

      У взуттєвому виробництві, на великі розміри взуття або підвищеної повноти 

може бути встановлена надбавка за розмір до 20 %  від ціни. 

      Таким чином, надбавки і знижки як важливі елементи ціни, суттєво 

впливають на політику ціноутворення, адже саме через ціну формується переважна 

більшість економічних відносин у сучасному суспільстві. Вони допомагають 

маркетинговим дослідженням(сприяють зниженню Витрат виробництва, 

стимулюють замовлення у великих обсягах). 

Посередницько- збутові націнки (Нп) та роздрібні націнки (Нр) 

складаються з :  

Нп(Нр)= ВО + П+ ПДВ , де 

ВО - витрати обігу посередницької або торговельної організації, грн.; 

П – її прибуток, грн..; 

ПДВ – податок на додану вартість, грн. 

Розрахунок ціни з націнкою здійснюється наступним чином : 

Наприклад : 

Магазин придбав у виробника одиницю товару за відпускною ціною 360 грн. 

і встановив до неї надбавку 15 % . Тоді роздрібна ціна магазину 414 грн. (360* ( 1+ 

0,15 )), а торгівельна надбавка 54 грн. ( 414 -  360 ).   

Ціну придбання можна визначити : 

)
100

3
1(  ЦрЦП , де  

З - Торгівельна ( посередницька ) знижка , % . 

 Наприклад; 

Постачальник пропонує продавцю встановити роздрібну ціну 414 грн, , то 

при знижці в 13 % ціна придбання для нього має не перевершувати 360 грн.  (414* ( 

1- 0,13 )). У такому разі магазин одержав на свою користь знижку - 54грн. (414 - 360 

). 

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 
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Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

 

І. Контрольні питання 

1.Що таке цінова надбавка? 

2.У яких випадках продавець використовує надбавки до ціни? 

3.Що таке націнка, торгівельна націнка? 

4.Які види торгівельних націнок Ви знаєте? 

5.Наведіть методику розрахунку торгівельної націнки. 

6.Які елементи включає в себе торгівельна націнка? 

 

ІІ. Теми рефератів(доповідей) 

1.Застосування націнок в торгівельній діяльності. 

2.Використання надбавок підприємствами-виробниками: цілі, методи та випадки 

застосування. 

 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Виробнича собівартість продукції – 10 грн., адміністративні витрати - 1,2 грн., 

витрати на збут – 7,4 грн., інші витрати – 5,4 грн.. Вільна відпускна ціна з ПДВ – 42 

грн., постачальницько-збутова націнка – 25%, роздрібна торгівельна націнка – 30%. 

Розрахуйте:  

А)прибуток виробника 

Б)роздрібну ціну виробу за умови, що він постачається: 

 - через двох посередників; 

- одного посередника. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Основні моделі ціноутворення у ринковому середовищі  

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Ціноутворення в умовах олігополії. 

2.Ціноцтворення в умовах монополії. 

3.Встановлення ціни на базі відчутної цінності товару. 

4.Ціноутворення в процесі закритих торгів. 

5.Встановлення кінцевої ціни пропозиції на товар. 

6.Ціноутворення на рівні поточних ринкових цін. 

7.Встановлення диференційованих цін, цін по стимулюванню збуту. 

8.Формування вільних роздрібних цін на підакцизні товари, що мають     специфічну 

надбавку. 

9.Встановлення регульованих цін. 

10.Встановлення проектної та граничної ціни виробу. 

11.Формування надбавки до базової ціни за якість. 

12.Ціноутворення за методом зворотної калькуляції. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001. 

4.Н.М.Бондар“Економіка підприємства”,К.,2004. 

5.И.М. Петрович « Економіка виробничого підприємництва »,К., 2002. 

6.С.Ф. Покропивний « Економіка підприємства »,К., 1999. 

 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

Ціноутворення в умовах олігополії. 

      Ціноутворення в цьому ринку здійснюється за наявності невеликої кількості 

підприємств(щонайбільше 5), його особливості: 
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 лише кілька підприємств мають абсолютну частку на ринку(70%) для 

виробництва чи реалізації виробів, чи забезпечення потреби споживачів. Товар 

може бути як стандартизований, так і диференційований. 

 з усіх підприємств, які діють на ринку, хоча б одне має найбільшу частку(понад 

30%) і може істотно впливати на ринкову ціну товару, змінюючи обсяги 

продажу або встановлювати цю ціну. 

 підприємства, що діють на ринку, залежать від конкурентів. Формулюючи 

цінову політику, розробляючи стратегію, визначаючи обсяги виробництва та 

реалізації, встановлення ціни тощо, підприємства повинні враховувати реакцію 

конкурентів. 

 вийти на олігопольний ринок дуже важко. 

      Ціноутворення на такому ринку здійснюється з урахуванням дій конкурентів або 

за угодами, які вони уклали. Ціни можуть встановлюватись також внаслідок цінових 

війн. Суть їх полягає у поступовому зниженні ціни на товар між підприємствами до 

межі собівартості або до межі, нижче якої виробляти і реалізовувати товар 

невигідно. 

 Ціноутворення в умовах монополії. 

      Ціну визначає суб’єкт-монополіст, який отримує величезний прибуток. Однак і 

це підприємство, встановлюючи ціну, повинно враховувати закон попиту. Якщо 

підприємство пропонуватиме ціну, яка перевищуватиме доходи споживачів, воно 

ризикує втратити їх. Споживачі шукатимуть альтернативу, тобто дешевші товари, 

відмовившись від товарів підприємства-монополіста. Зі збільшенням обсягів 

реалізації товару підприємство-монополіст знижуватиме ціну на нього, а в цьому 

разі відповідно зменшуватиметься граничний дохід підприємства.  

 Формування вільних роздрібних цін на підакцизні товари, що мають 

специфічну надбавку. 

      Роздрібні ціни виконують важливі соціально-економічні функції, що 

відбиваються в державній політиці управління, яка полягає у встановленні:                                                                                                                                                                                                  

1)роздрібних цін на основні продукти харчування, товари першої необхідності 

нижче за їх вартість; 

2)регульованих цін  на дитячий одяг і взуття, підручники, ліки; 

3)роздрібних цін на товари, що не є товарами першої необхідності, але 

задовольняють потреби населення, тобто на товари широкого вжитку.  

      4)роздрібних цін на товари ірраціональної потреби населення. 

      Одним з елементів роздрібної ціни товару є торгова надбавка, яка визначає ціну 

торговельної послуги, торговельного підприємства під час реалізації товарів. Цю 

частину ціни торговельного підприємства в умовах ринкової економіки формують 

самостійно, якщо їх не регулює держава. Торговельна надбавка складається з трьох 

елементів: 

 - витрати обігу; 

 - прибуток торговельного підприємства; 

 - ПДВ та інші обов’язкові платежі. 

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 
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2.Розв’язати контрольні завдання. 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання 

1.Які методи ціноутворення в умовах олігополії Ви знаєте? 

   Охарактеризуйте їх. 

2.Які методи ціноутворення в умовах монополії Ви знаєте? 

   Охарактеризуйте їх. 

3.Які елементи містять в собі регульовані ціни? 

4.Для яких товарів застосовується метод зворотної калькуляції? 

   Наведіть методику розрахунку цих цін. 

5.Який чинник треба враховувати при встановленні надбавки до базової          

   Продажної ціни за якість продукції? 

6.Наведіть методику розрахунку прогнозованої граничної ціни на новий виріб. 

7.Перерахуйте витратні методи ціноутворення. 

8.Перерахуйте методи ціноутворення, що спираються на попит. 

9.Перерахуйте методи з орієнтацією на конкурентів. 

10.У чому полягає методика встановлення ціни на рівні поточних цін? 

11.Що передбачає метод тендерного ціноутворення? 

 

ІІ. Контрольні завдання  

1.Повна собівартість телевізора(підакцизного товару, в ціну якого включена 

надбавка за використання програм теле- і радіомовлення) становить 400 грн.; рівень 

рентабельності – 30%, надбавка до оптової ціни за організацію програм – 20%, 

ставка акцизного збору – 20%, ПДВ – 20%, торгівельна надбавка 25%. Розрахуйте 

роздрібну ціну телевізора. 

 

2.Фірма випускає побутову техніку(пральні машини) за ціною 400дол.. Ціна 

конкурента на подібний товар – 320 дол.. Визначити надбавки та знижку, якщо за 

підвищену довговічність – 50 дол., за надійність – 25 дол., за сервіс – 10 дол., за 

гарантійне обслуговування – 15 дол.. 

3.Фірма планує випускати пило всмоктувачі та реалізовувати їх у роздрібній 

торгівлі через посередників. Покупці можуть сплатити за пило всмоктувач 350 грн.. 

А рівень торговельної надбавки 20%. Розрахуйте кінцеву ціну пропозиції. 

 

4.Розрахуйте диференційовану ціну та визначте ступінь диференціації ціни, якщо 

товаровиробник за 1 т. міді 99-% вмісту встановив ціну 950 грн.. Вміст міді 

коливається в межах +, - 0,8%. На дату покупки вміст міді складає 99,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Ціноутворення у сфері виробництва споживчих товарів легкої та 

харчової промисловості. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Ціноутворення при виробництві споживчих товарів. 

2.Особливості розвитку відпускних цін на підприємствах легкої та харчової 

промисловості. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001.  

4.Р.В.Фещур“Статистика”,Львів, 2001. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

     Система цін і методика ціноутворення на підприємствах легкої та харчової 

промисловості мають особливості, зумовлені місцем цієї галузі. 

      Ціни, що застосовуються на цих підприємствах, умовно поділяються на дві 

групи: 

 - ціни на вироби первинної обробки сільськогосподарської сировини; 

 - ціни на напівфабрикати та готові вироби. 

      Загалом підприємства легкої та харчової промисловості є сировинними та 

матеріаломісткими; вартість сировини тут становить 80-90% ціни виробу. У зв’язку 

з цим кінцева ціна на виріб залежить від ціни сировини та матеріалів. При цьому 

велике значення мають особливості ціноутворення в АПК та диференціація в ньому 

продукції. Нині сировина закуповується здебільшого за закупівельними, 

регульованими та вільними цінами. 

      Ціни на напівфабрикати та готову продукцію, що виробляється на переробних 

підприємствах, поділяється на роздрібні та відпускні (структура: повна собівартість, 

прибуток, акцизний збір, податок на додану вартість). 
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      Ціни на готові вироби та напівфабрикати можуть бути вільними або 

регульованими. 

      Оскільки для більшості споживчих товарів діє конкурентний ринок, кінцева 

відпускна ціна стає на ньому середньою.  

2. Підприємства легкої промисловості поділяються на підгалузі й мають певні 

особливості. 

      Текстильні підприємства. У текстильній промисловості ціни розраховуються 

як на напівфабрикати, на оброблену сировину, так і на готові вироби. 

      Трикотажні підприємства. Формування цін на таких підприємствах має певні 

особливості. Ціни на напівфабрикати встановлюються лише тоді, коли ці 

напівфабрикати реалізуються для подальшої переробки. 

      Швейні підприємства. На підприємствах цієї галузі встановлюються, як 

правило, вільні відпускні ціни. 

      Шкіряно-взуттєве виробництво. При встановленні цін на продукцію цих 

галузей враховують вид, якість шкіри і матеріали, що використовуються для 

підстилки та устілки. 

      Особливість підприємств харчової промисловості полягає в тому, що вони 

перероблюють сировину, після чого вона набирає форми продовольчих товарів. 

Підприємства харчової промисловості умовно поділяються на три групи: 

- до першої групи належать підприємства, що перероблюють безпосередньо 

сільськогосподарську сировину. Здебільшого сировина надходить на підприємства 

за вільними цінами на основі угоди між підприємствами-переробниками та 

сільськогосподарськими підприємствами, але окремих випадках діють державні 

закупівельні ціни; 

- до другої групи належать підприємства галузей, де сировиною є продукція, що вже 

пройшла первинну промислову переробку на інших підприємствах. У цьому разі 

відпускна ціна не залежить істотно від закупівельних цін, тому що ці товари навіть 

можна купити за роздрібними цінами; 

- до третьої групи належать підприємства переробної промисловості, що 

використовують корисні копалини.  

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Розв’язати контрольні завдання. 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання 

1.Особливості ціноутворення на підприємствах легкої та харчової промисловості. 

2.Структура відпускної ціни на споживчі товари. 

3.Особливості розрахунку ціни на вироби: 

 - текстильних та трикотажних підприємств; 

 - швейних та шкіряно-взуттєвих підприємств; 

 - харчово-смакових підприємств; 

 - цукрових та кондитерських підприємств; 

 - соляних, лікеро-горілчаних і спиртових підприємств;  
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 - плодово-овочевих підприємств; 

 - м’ясних, м’ясо переробних, молочних та рибних підприємств. 

 

 

ІІ. Контрольні завдання 

1.За даними, наведеними у таблиці 1 розрахувати індивідуальні та зведені індекси 

цін, кількості та обсягу виробленої продукції: 

 - індивідуальний індекс цін; 

 - індивідуальний індекс кількості продажу; 

 - індивідуальний індекс обсягу продажу; 

 - індекс Ш.Дюто; 

 - індекс Д.Карлі;  

 - індекс С.Джевонса; 

 - індекс Е.Ласпейреса; 

 - індекс Г.Пааше; 

 - індекс А.Маршалла(Еджворта); 

 - індекс І.Фішера; 

 - зведений індекс товарообігу. 

Зробити висновки.                                                Табл.1 

Показник 

 

 

Період Значення показника 

М’ясокомбінат Швейна 

фабрика 

Лікеро-

горілчаний 

завод 

1.Кількість 

виготовленої 

продукції, од. 

База 340 8405 12080 

Звіт 286 9500 13500 

2.Обсяг 

виготовленої 

продукції, 

тис.грн.. 

 

База 102,0 67,3 120,8 

Звіт 100,1 76,0 160,0 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Ціноутворення у сфері  виробництва сільськогосподарської продукції. 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

План вивчення теми 

1.Система цін та принципи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. 

2.Класифікація цін на продукцію в АПК. 

3.Оптово-посередницькі ціни на сільськогосподарську сировину. 

4.Ціна на засоби виробництва в АПК.  

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001.  

4.Г.М.Азаренкова“Бухгалтерський облік”, К., 2004. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

   Ціни в с/г мають велике значення для системи ціноутворення загалом. Вони є 

вихідними для системи цін на споживчі товари, що виробляються із с/г сировини. 

Такі ціни впливають на кінцеві роздрібні ціни, темпи розвитку с/г, промисловості, 

рівень оплати праці працівників галузі. 

   Принципи ціноутворення в АПК: 

 - відображення витрат усіх ресурсів; 

 - урахування в ціні дії природних чинників; 

 - урахування в собівартості особливостей галузей АПК; 

 - взаємозв’язок рівня цін і співвідношення цін за галузями; 

 - стимулювання виробництва якісної продукції. 

   Класифікація цін на продукцію в АПК. 

   Ціни на продукцію підприємств-виробників АПК поділяються на дві великі групи 

– на продукцію рослинництва та тваринництва. У свою чергу продукція 

рослинництва та тваринництва класифікується за різними ознаками:  

 сезонами виробництва та реалізації; 

 якістю продуктів. 

   Оптово-посередницькі ціни на сільськогосподарську сировину. 

   Базою для розрахунку оптових цін на сільськогосподарську сировину є вартість 

цієї сировини в районах споживання.  
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       Оптово-посередницькі ціни на с/г сировину визначаються виходячи з таких 

показників: 

 витрати на придбання с/г виробництва у виробників за вільними цінами; 

 витрати на транспортування продукції; 

 прибутку, що має забезпечити розширене відтворення та стимулювання 

виробників до збільшення обсягу випуску продукції. 

    Ціна на засоби виробництва в АПК. 

   На рівень цін АПК значною мірою впливають також ціни підприємств 

машинобудування, ціни на добриво, паливо, мастило, тарифи на електроенергію й 

послуги, що подаються с/г підприємствам.  

      Велике значення для розрахунку кінцевої роздрібної ціни на 

сільськогосподарську продукцію мають ціни на с/г техніку. 

      Здебільшого ціни на техніку для с/г підприємств встановлюються вільні, 

договірні.  

      В окремих випадках с/г техніка або комплектуючі до неї реалізуються на 

аукціонах, біржових торгах. У цьому разі ціна формується здебільшого під впливом 

попиту та пропозиції. 

   

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Розв’язати контрольні завдання. 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

 

І.Контрольні питання  

1.Відускні та оптові ціни на сільськогосподарську сировину. 

2.Ціни на засоби виробництва для сільськогосподарських виробників. 

3.Визначення цін на комбікорми, добриво, електроенергію, ПММ. 

4.Розрахунок вартості послуг, що надаються сільськогосподарським виробникам 

різними підприємствами та організаціями. 

 

ІІ. Контрольні завдання 

1.Сільськогосподарське підприємство «Зоря» отримало продукцію від утримання 

основного стада худоби молочного напряму продуктивності: 

  - 1000 ц молока за плановою собівартістю 130 грн\ц; 

  - 100 голів приплоду за плановою собівартістю 380 грн\голова. 

Розрахуйте: 

  - фактичну собівартість продукції (1 л молока та 1 голови приплоду), якщо 

відхилення склали: - по молоку – 10000 грн., - по приплоду – 2000 грн. 

  - ціну 1 л молока, якщо рентабельність продукції – 15%, ПДВ – 20%. 

2.У господарстві зібрано 20000 ц повноцінного зерна озимої пшениці та 1500 ц 

зерно відходів із вмістом зерна 60%. Витрати на вирощування цієї культури (без 

вартості соломи) становили 1254000 грн. Розрахуйте ціну зерна  та зерно відходів, 

якщо прибуток складає – 25% від собівартості зерна. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Роздрібні ціни на споживчі товари та їх особливості. 

2.Цінова політика підприємств торгівлі. 

3.Ціноутворення на підприємствах масового харчування. 

 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001.  

4.Г.М.Азаренкова“Бухгалтерський облік”, К., 2004. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

 Роздрібні ціни на споживчі товари та їх особливості. 

У загальній системі цін роздрібні ціни посідають найважливіше місце. Роздрібна 

ціна є кінцевою ціною, за якою споживчі товари реалізуються населенню, 

вибувають зі сфери виробництва та обігу у сферу приватного користування.  

Вимоги до встановлення роздрібних цін: 

1)відповідність рівня роздрібних цін витратами виробництва; 

2)урахування особливостей виробництва та реалізації; 

3)відображення в ціні ступеня дефіцитності виробів;  

4)встановлення співвідношення між попитом і пропозицією; 

5)урахування ступеня соціальної значущості товару. 

      Встановлюючи роздрібні ціни, важливо визначити їх співвідношення, що має 

відбивати різницю: 

 у витратах виробництва та реалізації різних товарів; 

 в якості та інших вартостях виробів; 

 у співвідношенні попиту та пропозиції. 
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       Цінова політика підприємства в торгівлі. 

Прибуток необхідний торгівельному підприємству для його розвитку, розширення 

сфери діяльності, стимулювання праці і зменшення негативних наслідків від дій 

конкурентів. Прибуток торгів підприємства визначається як різниця між валовими 

доходами й валовими витратами. Цінова політика торгового підприємства 

спрямовується не на ціну загалом, а лише на окремі її елементи – торгову надбавку.  

      Мета цінової політики підприємства – встановити такий рівень торгових 

надбавок, який би забезпечував відшкодування витрат обігу торгового 

підприємства, отримання певного прибутку… 

       Ціноутворення на підприємствах масового харчування. 

      Ціноутворення на підприємствах масового харчування має особливості, що 

пов’язані з особливостями їх виробничої діяльності, одночасно виконують три 

функції:  

 виготовлення страв та іншої продукції; 

 реалізація виготовлення продукції; 

 організація споживання продукції як власного виробництва, так і купленої. 

      Собівартість продукції та кінцева продажна ціна розраховуються за допомогою 

калькуляційних карток. При цьому одиницю вимірювання продукції на 

підприємствах масового харчування є одна страва. 

      На підставі даних, наведених у калькуляційній картці, розраховується кінцева 

продажна ціна страви. 

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Розв’язати контрольні завдання. 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

 

І. Контрольні питання 

1.Назвіть етапи розробки цінової політики торгівельного підприємства. 

2.Перерахуйте методи визначення торгівельної надбавки. 

3.Структура продажної ціни підприємств масового харчування. 

4.Калькуляційна картка підприємств масового харчування, її склад і методика 

розрахунку. 

 

ІІ. Контрольні завдання 

1.За даними калькуляційної картки 1 порція салату “Дністро” складає 100 г. На 1 кг 

салату витрачено:   

- 400 г капусти за ціною  - 4 грн. за кг.; 

- 300 г ковбаси копченої – 19 грн. за кг.; 

- 100 г зеленого горошку – 3,50 грн. за 200 г.; 

- 200 г майонезу – 2 грн. за 100 г. 

       За розподілом накладних витрато бігу на дану страву припадає 10 грн. витрат. 

Націнка – 10%, ПДВ – 20%. Визначте кінцеву продажну ціну 1 порції салату.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Ціноутворення у сфері послуг 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Транспортні послуги та методика розрахунку тарифів на різних видах транспорту. 

2. Поняття цін «франко». 

3.Ціноутворення у сфері побутового обслуговування населення. 

4.Тарифи на послуги підприємств комунального та житлового господарства. 

 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001.  

4.Г.М.Азаренкова“Бухгалтерський облік”, К., 2004. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

 Транспортні послуги на перевезення вантажів і методика їх розрахунку. 

   Перевезення вантажів – дуже важлива ланка національної економіки держави. 

Транспорт не створює продуктів, однак продовжує процес виробництва у сфері 

послуг. Транспорт забезпечує зв’язки між галузями та підприємствами національної 

економіки, регіонами держави. 

      Ціни на транспортні послуги класифікуються за різними ознаками: 
 - за видами транспорту: наземні, водні, повітряні; 

 - видами сполучень: залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний; 

 - видами перевезень: залізничний, водний, автомобільний; 

 - швидкістю перевезень: залізничний, водний, повітряний; 

 - типами вагонів: залізничний, автомобільний; 

 - відстанню перевезень: короткі, середні, довгі. 

      Для перевезення вантажів і розрахунку за послуги транспортні підприємства 

встановлюють вантажні тарифи. 
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      Собівартість транспортного тарифу розраховується за формулою:  

Ст.т = Вп.н. + Вр.В. 

        Поняття цін «франко» 

    «Франко» – комерційний термін, який означає, що визначена частина витрат з 

транспортування товару включається в ціну виробника. 

       Існує 6 видів франко:  

- ціна “франко” – склад постачальника;    

- ціна “франко” – станція відправника; 

- ціна “франко” - вагон станції відправлення; 

- ціна “франко” – вагон станції призначення; 

- ціна “франко” – станція призначення; 

- ціна “франко” – склад покупця. 

 

 

        Ціноутворення у сфері побутового обслуговування населення. 

     Одним із показників добробуту населення країни є ступінь розвитку сфери 

побутових послуг. 

      Побутові послуги умовно поділяються на дві групи:  

 - виробничого характеру; 

 - послуги невиробничого характеру. 

      За ступенем регулювання ціни на послуги поділяються на три групи: 

 - послуги, ціни на які регулюються державою; 

 - послуги, ціни на які регулюються різними об’єднаннями; 

 - послуги, тарифи на які формуються лише ринковими умовами. 

       Комплекс послуг складається з трьох груп: 

1)туристичні послуги; 

2)банківське обслуговування; 

3)обслуговування споживачів програмним забезпеченням. 

        Тарифи на послуги житлового господарства. 

     Згідно з Конституцією України кожному громадянинові держави гарантується 

право на житло. Витрати відшкодовують споживачі у формі квартирної плати (за 

користування). Розмір квартплати встановлює Рада Міністрів АРК, області, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. 

      Окремим категоріям мешканців будинків встановлюються пільгові тарифи. 

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Розв’язати контрольні завдання. 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання 

1.Наведіть класифікацію транспортних тарифів на перевезення вантажів . 

2.Особливості транспортних тарифів на:  

   А) залізничному транспорті; 

   Б) автомобільному транспорті; 
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   В) річковому та морському транспорті. 

3.Назвіть складові ціни послуги: 

   А) у сфері побутового обслуговування; 

   Б) житлового господарства; 

   В) комунального господарства. 

4.Наведіть методику визначення тарифів на електроенергію, паливо, газ. 

 

ІІ. Контрольні завдання 

1.Знайдіть вартість 1 т\км на перевозку вантажу автомобілем на 3 доби на відстань 

800 км автомобілем МАЗ-500, якщо витрати на початково-кінцеві операції: 

   - заробітна плата водія – 700 грн. в місяць; 

   - нарахування на з\пл – 40 %; 

   - добові – 17 грн.; 

   - амортизація автомобіля – 100 грн. у міс. 

А рухомі (шляхові) витрати: 

   - диз.паливо – 40 л на 100 км за ціною 3,50 грн. 

Прибутковість перевезень – 30%, ПДВ – 20%. 

Формули для розрахунку: 

1. Собівартість 1 т\ км: 

С т\км = Вп.к.\В + Вр, 

Де Вп.к. – початково-кінцеві витрати; 

      Вр – рухомі витрати на 1 км відстані; 

      В – відстань перевезення вантажів. 

2. Вартість 1 т\км: 

В т\км = С т\км + П + ПДВ, 

Де П – прибуток, ПДВ – податок на додану вартість. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Біржові ціни 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Поняття товарної біржі. 

2.Класифікація та види біржових цін.  

 

Основні поняття: біржова угода, товарна біржа і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001.  

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

 Поняття товарної біржі. 

    Сучасні товарні, фондові та валютні біржі відіграють вирішальну роль при 

формуванні основних ринкових цін та курсів. Біржова торгівля забезпечує 

можливість того, що при існуючих на даний момент цінах не буде ні дефіциту, ні 

затоварювання. 

       Товарна біржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які 

здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в 

укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозиції товарів, 

вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу та пов’язаних з ним 

торговельних операцій. 

       Товарна біржа – це акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю 

(частіше - товариство на рівних паях). Вона діє на основі самоврядування, 

господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, 

печатку із зображенням свого найменування. Товарна біржа не займається 

комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. 
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       Її діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та 

чинного законодавства України, статуту біржі, правил біржової торгівлі та 

біржового арбітражу.  

       Товарна біржа здійснює свою діяльність за такими принципами: 

 - рівноправності учасників біржових торгів; 

 - застосування вільних ринкових цін; 

 - публічного проведення біржових торгів. 

       Права товарної біржі: 

 - встановлювати власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є 

обов’язковими для всіх учасників торгів; 

 - створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них; 

 - розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові 

контракти; 

 - зупинити на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня 

відхиляються більше, ніж за визначений біржовим комітетом розмір; 

 - встановлювати вступні та періодичні внески для учасників біржі, плату за 

послуги, що надаються біржею; 

 - встановлювати інші грошові збори; 

 -  та інші права. 

       Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів. У поточній 

діяльності біржі управління нею здійснює біржовий комітет (рада біржі). 

        Класифікація та види біржових цін. 

       На ринку сировини, капіталу та валюти є декілька видів цін. Усі вони 

публікуються в періодичних економічних виданнях щоденно. Це ціни ф’ючерсних 

та аукціонних угод, спотові та форвардні ціни на реальні активи. 

       На купівлю-продаж товару на біржі складається біржова угода. 

       Біржова угода – це письмово оформлений документ на реальний товар зі 

встановленими строками поставки. Зміст біржової угоди (за винятком найменування 

товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю 

інформацію може бути надано лише на вимогу органів слідства і суду. Угода 

вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Біржові операції мають 

право здійснювати тільки члени біржі або брокери. 

       Біржовий торг ведеться публічно, голосом і жестом. 

       На кожен вид біржового товару ціни визначаються залежно від співвідношення 

попиту і пропозиції на даний момент біржових торгів. На біржі використовують такі 

поняття ціни: ціна продавця (пропозиції), ціна покупця (попиту), ціна біржової 

угоди, котирувальна ціна. 

       Залежно від типів угод, які укладаються на товарній біржі, розрізняються два 

види біржових цін: ціна на реальні товари і ціни на ф’ючерсні, або строкові 

угоди. У свою чергу, ціни на реальні товари поділяються на ціни за спотовими 

(“кеш”-угоди) і форвардними контрактами. 

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 
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Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання 

1.Яка основна мета діяльності товарної біржі? 

2.Яке значення біржових цін у світовому господарстві? 

3.Які вимоги ставляться до біржового товару? 

4.Які види біржових цін Вам відомо? 

5.Опишіть процедуру укладання біржових угод. 

6.Чим різняться офіційне та поза офіційне котирування? 

7.В чому особливості діяльності аграрної біржі в Україні? 

 

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1.Фундаментальний аналіз біржових цін. 

2.Сучасна товарна біржа. 

 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Заповнити заявку на продаж товару учасника біржових торгів (дані вибрати 

самостійно) та розрахувати розмір комісійного збору, який стягує біржа. (див. 

навчальний посібник “Ціни і ціноутворення” Л.О.Шкварчук, К., «Кондор», 2004р. 

стор.206). 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема.  Світові ціни, демпінг та антидемпінгове законодавство. 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Світові ціни та специфіка їх формування. 

2.Транспортний фактор ціноутворення у світовій торгівлі. 

3.Характеристика та види світових цін. 

4.Методи визначення світових цін та їх особливості. 

5.Поняття демпінгу. Антидемпінгове законодавство. 

Основні поняття: світова ціна, демпінгова ціна і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001.  

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

   Світові ціни та специфіка їх формування. 

Світова ціна – грошове відбиття інтернаціональної вартості товару, реалізованого 

на світовому ринку, яка складається з національних вартостей внаслідок 

конкуренції.  

       Світова ціна формується з урахуванням двох основних принципів: 

1)вона повинна бути доступною для будь-якого продавця чи покупця; 

2)має бути показовою для світового товарного співтовариства. 

        Транспортний фактор ціноутворення у світовій торгівлі. 
Перевезення вантажів – дуже важлива ланка національної економіки держави. 

Транспорт не створює продуктів, однак продовжує процес виробництва у сфері 

послуг. Транспорт забезпечує зв’язки між галузями та підприємствами національної 

економіки, регіонами держави. 

      Ціни на транспортні послуги класифікуються за різними ознаками: 

 - за видами транспорту: наземні, водні, повітряні; 

 - видами сполучень: залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний; 

 - видами перевезень: залізничний, водний, автомобільний; 

 - швидкістю перевезень: залізничний, водний, повітряний; 
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 - типами вагонів: залізничний, автомобільний; 

 - відстанню перевезень: короткі, середні, довгі. 

        Характеристика та види світових цін. 

До світових цін належать: довідкові, прейскурантні, біржові, аукціонні, ціни 

каталогів, проспектів, торгів, пропозиції, фактичні ціни і розрахунок ціни. 

       Прейскуранти ціни представляють фірми-експортери у відповідь на запитання 

імпортерів, надсилаючи їм прейскуранти своєї продукції. Біржові котирування та 

ціни аукціонів використовуються у світовій торгівлі стосовно широкого кола 

сировини, товарів мінерального та сільськогосподарського походження. 

       Ціни товарів – ціни, які існують у торгівлі, що заснована на видачі замовлень на 

поставку товарів. 

       Ціни фактичних угод – ціни, які віддзеркалюють конкретні умови реалізації 

товару і є найвагомішим критерієм для визначення рівня цін у контракті. 

        Поняття демпінгу. Антидемпінгове законодавство. 

В практиці міжнародної торгівлі існує поняття демпінгу – продажу товарів за 

демпінговими цінами.  

Демпінгова ціна – ціна на товар, суттєво більш низька, ніж при звичайних 

комерційних операціях. Використання демпінгових цін обмежується 

антимонопольним законодавством – Законом України «Про обмеження монополізму 

та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 

18.02.1992р.  

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

 

І. Контрольні питання 

1.Як класифікуються ціноутворюючі чинники у зовнішній торгівлі? 

2.Які види цін використовуються у зовнішній торгівлі? 

3.Які різновиди світових цін Вам відомі? 

4.Як практично можна визначити світові ціни на товари? 

5.Які особливості використання умов «ІНКОТЕРМС» у зовнішній торгівлі? 

6.Які з базових умов можна використовувати лише при транспортуванні водним 

транспортом? 

 

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1.Оптимізація умов постачання у зовнішній торгівлі. 

2.Особливості визначення митної вартості із застосуванням умов «ІНКОТЕРМС»  

 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Розв’язати задачі  №8, №10, №11 з навчального посібника «Ціни і ціноутворення» 

Л.О.Шкварчук, К., «Кондор», 2004 р. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема.  Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 

План вивчення теми 

1.Методи визначення ціни зовнішньоекономічних контрактів. 

2.Специфіка встановлення цін на експортну та імпортну продукцію. 

3.Поняття експортного мита, індикативних цін, митної вартості. 

4.Митні платежі. 

5.Ковзаюча (плинна) ціна. 

 

Основні поняття: індикативні ціни, митний тариф, ковзаючи ціна і т.д. 

 

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Література  

1.Л.О.Шкварчук “Ціни і ціноутворення”, К.,2004. 

2.Ю.Г.Тормос “Ціни та нова політика”, К.,2001. 

3.Я.В.Литвиненко “Сучасна політика ціноутворення”, К., 2001.  

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 Методи визначення цін зовнішньоекономічних контрактів. 

Світовий ринок складається з різноманітних ринків галузевих, товарних груп і 

підгруп, окремих виробів.  

       Одним з найпоширеніших методів встановлення цін є:  

1)метод аналогій з поправками; 

2)поправка на уторовування товарів; 

3)поправка на строк постачання; 

4)поправка на дату постачання та встановлення ціни; 

5)поправка на серійність виробу; 

6)поправка на умови платежу. 

        Специфіка встановлення цін на експортну та імпортну продукцію. 

В основу розрахунку експортних цін на продукцію лежать передусім власні витрати 

виробництва експортера, до яких додаються витрати на транспортування, митні 

збори, вивізне мито.  
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       Ціна імпорту складається з ціни держави-постачальника та тих елементів, які до 

неї включає держава-отримувач. 

        Поняття експортного мита, індикативних цін, митна вартість. 

Індикативні ціни – різновид фіксованих цін, що встановлюються державними 

органами влади в особі Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків на основі 

дійсних цін, які склалися на даний товар на ринку експорту та імпорту. 

       Нарахування мита на товари проводяться на базі їхньої митної вартості – ціни, 

яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного 

кордону України. 

        Митні платежі. 

Митний тариф -  систематизований перелік ставок мита, яким обкладаються товари 

чи інші послуги, які ввозяться або вивозяться з території України. 

       Основними елементами Митного тарифу є: товарна класифікація, методи оцінки 

вартості імпорт. товарів, методи визначення країни походження товару, митні 

ставки. 

        Ковзаюча ціна. 
Ковзаюча ціна – ціна, яка змінюється впродовж дії контракту узгодження між його 

сторонами способом. 

       Ковзаюча ціна залежить від зміни економічного стану країни-експортера. 

       Формула ковзання: Ц1 =Ц0*(А*М1/М2+В*Б1/Б2+Д…) 

       Ковзаюча ціна застосовується в контрактах на продукцію, що потребує 

тривалого строку виконання. 

 

Хід самостійної роботи 

1.Дати відповіді на запитання. 

2.Підготувати доповіді до семінарського заняття. 

3.Розв’язати контрольні завдання. 

 

Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 
 

І. Контрольні питання 

1.Визначте складові елементи експортної ціни. 

2.Як формується імпортна ціна? 

3.Як визначається митна вартість товарів? 

4.Охарактеризуйте систему індикативних цін, що використовуються в Україні. 

5.Опишіть процедуру визначення митної вартості залежно від умов поставки 

товарів. 

 

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

1.Особливості укладання зовнішньо-торгівельних контрактів. 

2.Сертифікеат походження у зовнішньоекономічній діяльності. 

 

ІІІ. Контрольні завдання 

1.Розв’язати задачі №9, №12 з навчального посібника «Ціни і ціноутворення» 

Л.О.Шкварчук, К., «Кондор», 2004р. 
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ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ПОВТОРЕННЯ 

1. Теорії ціноутворення. 

2. Процес ціноутворення у ринковій економіці. 

3. Поняття ціни, її сутність, значення, функції. 

4. Загальна структура ціни. 

5. Методика розрахунку гуртових та роздрібних цін. 

6. Система та класифікація цін. 

7. Модифікація цін. 

8. Цінова політика держави: цілі, методи та значення.  

9. Поняття та види цінової політики підприємства. 

10. Цінові стратегії та їх види. 

11. Розробка цінової стратегії. Цінова тактика. 

12. Поняття цінових ліній та діапазону цін. 

13.  Кон’юктура ринку: поняття та її основні елементи. 

14. Поняття еластичності попиту та пропозиції. 

15. Вплив споживачів(попиту) на рішення по цінам. 

16. Ціна рівноваги. 

17. Конкуренція і монополія як фактори ціноутворення. 

18. Витрати підприємства як основа формування ціни.Класифікація витрат за 

елементами та статтями калькуляції. 

19. Собівартість: її склад та види. 

20. Поняття прибутку та рентабельності. Визначення прибутку у ціні. 

21. Формування у ціні товарних податків. 

22. Система цінових знижок. 

23. Торгівельні надбавки і націнки. 

24. Методи ціноутворення: їх класифікація та зв'язок з  ціновою політикою 

підприємства. 

25. Основні моделі ринкового ціноутворення. 

26. Ціноутворення на базі повних витрат(за системою «стандарт-кост»). 

27. Ціноутворення на базі прямих витрат(за системою «директ-кост»). 

28. Встановлення ціни у показник життєвого циклу товару. 

29. Поняття «байдужих» цін. 

30.  Етапи встановлення ціни з врахуванням конкурентоспроможності товару. 

31. Особливості розрахунку відпускних цін на підприємствах легкої та харчової 

промисловості. 

32.  Цінова політика підприємств торгівлі. 

33. ціноутворення на підприємствах громадського харчування. 

34. Система цін та принципи ціноутворення на сільськогосподарську 

продукцію. 

35. розрахунок вантажних тарифів на різних видах транспорту. Поняття цін 

«франко». 

36. Ціноутворення у сфері побутового обслуговування населення. 

37. Поняття товарної біржі. Класифікація та види біржових цін. 

38. Світові ціни та специфіка їх формування. 

39. Демпінг та антидемпінгове законодавство. 

40. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
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