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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3,5 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

за вибором 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 8 2-й 3-й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

105   

4-й 5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1\3 

самостійної роботи 

студента –0,75\2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

14 год. 22 год. год. 

Практичні  

 2 год. 8 год. год. 

Семінарські  

6  год. 6 год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

15 год. 30 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

2 год. 

Вид контролю:  

екз.- залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –57/43 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» є надання 

ґрунтовних знань з теоретичних основ ціноутворення та практики формування і 

регулювання цін. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ціноутворення» є вивчення 

теоретичних засад ціноутворення, методів формування цін у ринкових умовах, 

методології розробки цінової політики підприємства та державного регулювання 

цін. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати:    

- методику формування гуртової (оптової) ціни та роздрібної ціни; 

- склад ціни та формування її елементів  і різних сферах господарської 

діяльності; 

- фактори, які впливають на ціноутворення; 

- види та класифікацію цін; 

- поняття модифікації цін; 

- цінові стратегії підприємства. 

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. 

 

 

 

 

3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  Суть, види і функції цін у ринковій економіці 

 

Тема1  Історичний аспект ціноутворення 

Теорії ціноутворення. Ціноутворення в умовах ринкової економіки. 

 

Тема 2  Поняття ціни, її функції і складові 

Поняття ціни, її сутність та значення. Функції ціни. Загальна структура ціни. 

Методика розрахунку оптової(гуртової) та роздрібної цін. 

 

Тема 3  Основні види цін 
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Система цін. Класифікація внутрішніх цін. Види цін без певної класифікації. 

 

Змістовий модуль 2  Цінова політика держави 

 

Тема 4  Урядові заходи, пов’язані з ціноутворенням 

Цілі та методи державного регулювання цін. Вплив державного регулювання цін 

на економічні процеси. Поняття цінової політики. 

 

Змістовий модуль 3  Цінова політика підприємства 

 

Тема 5  Політика цін у діяльності підприємства 

Довгострокові цілі політики цін. Наслідки прийняття рішень по ціні. Розробка 

цінової стратегії. Цінова тактика підприємства. 

 

Тема 6  Розробка політики ціноутворення на підприємстві 

Цілі ціноутворення. Види цінових стратегій. Поняття цінових ліній. Діапазон 

цін. 

 

Змістовий модуль 4  Основні ціноутворюючі чинники 

                 

Тема 7  Кон’юктура ринку та кон’юктурообразуючі фактори 

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

кон’юктурообразуючих факторів. Вплив споживачів(попиту) на рішення по цінам. 

Вплив пропозиції на формування ринкових цін. Поняття еластичності попиту та 

пропозиції. Ціна рівноваги. 

 

Тема 8  Конкуренція та монополія як фактори ціноутворення 

Поняття монополії. Сутність та види конкуренції. Вплив конкуренції  на процес 

ціноутворення. 

 

Тема 9  Витрати та прибуток як основні складові та фактори ціноутворення 

Витрати підприємства як основа формування ціни. Собівартість: її склад та види.  

Класифікація витрат за елементами та статтями калькуляції. Поняття прибутку та 

рентабельності продукції, рентабельності продажу.  

 

Змістовий модуль 5  Структура ціни і формування її елементів 

        

Тема 10  Склад ціни та формування її елементів 

Витрати та їх вплив на формування ціни. Визначення прибутку у ціні. 

Формування у ціні товарних податків. Посередницькі надбавки та знижки у ціні. 

 

Тема 11  Система цінових знижок 

Поняття цінової знижки. Шкала знижок. Види знижок. Поняття товарообмінного 

заліку. 
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Тема 12  Торгівельні надбавки і націнки 

Склад торгівельної націнки. Порядок та методика розрахунку націнки. Поняття 

торгівельної надбавки. 

 

Змістовий модуль 6  Методи ринкового ціноутворення 

 

Тема 13  Застосування різноманітних методів встановлення ціни 

Класифікація методів ціноутворення. Модифікація цін. Зв'язок методів 

ціноутворення з політикою та цілями підприємства. 

 

Тема 14  Основні моделі ціноутворення у ринковому середовищі 

Ціноутворення в умовах олігополії( «лідерство в цінах», «витрати плюс 

прибуток»). Ціноутворення в умовах монополії(«лімітуюче ціноутворення», «цінова 

дискримінація»). Встановлення ціни на базі відчутної цінності товару. 

Ціноутворення в процесі «закритих торгів». Встановлення кінцевої ціни пропозиції 

на товар. Ціноутворення на рівні поточних ринкових цін. Встановлення 

диференційованих цін, цін по стимулюванню збуту. Формування вільних 

роздрібних цін на підакцизні товари, що мають специфічну надбавку. Встановлення 

регульованих цін. Встановлення проектної та граничної ціни виробу. Формування 

надбавки до базової ціни на якість. Ціноутворення за методом зворотної калькуляції. 

 

Тема 15  Ціноутворення на базі повних витрат 

 Класифікація витрат за елементами. Розрахунок ціни по методу повних витрат. 

Складання проектної калькуляції. 

 

Тема 16  Ціноутворення у сфері виробництва споживчих товарів легкої та 

харчової промисловості 

Ціноутворення при виробництві споживчих товарів. Особливості розрахунку 

відпускних цін на підприємствах легкої та харчової промисловостей. 

 

Тема 17  Ціноутворення на базі прямих(змінних) витрат 

Класифікація витрат за системою «директ-костінг». Поняття беззбитковості. 

Визначення оптимального рівня ціни та мінімального(беззбиткового) рівня ціни. 

Математичні та маркетингові методи аналізу залежності  обсягу продаж та прибутку  

від ціни. Визначення критичного обсягу продаж. Поняття маржинального доходу. 

 

Тема 18  Ціна у сфері виробництва сільськогосподарської продукції 

Система цін та принципи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. 

Класифікація цін на продукцію в АПК. Оптово-посередницькі ціни на 

сільськогосподарську сировину. Ціна на засоби виробництва в АПК. 

 

Тема 19  Встановлення ціни у показник життєвого циклу товару(ЖЦТ) 

Поняття і етапи ЖЦТ. Основні характеристики ЖЦТ. Визначення оптимального 

рівня ціни для кожного етапу ЖЦТ, використовуючи певну цінову лінію. 
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Тема 20  Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів 

Роздрібні ціни на споживчі товари та їх особливості. Цінова політика 

підприємств торгівлі. Ціноутворення на підприємствах масового харчування. 

 

Тема 21  Встановлення ціни з врахуванням конкурентоспроможності товару 

Оцінка технічного рівня товару. Оцінка параметрів конкуруючих товарів. 

Поняття параметричного, приведеного параметричного та вагового індексів. 

Визначення «байдужих» цін на товар. 

 

Тема 22  Ціноутворення у сфері послуг 

Транспортні послуги та методика розрахунку вантажних тарифів на різних видах 

транспорту. Поняття цін «франко». Ціноутворення у сфері побутового 

обслуговування населення. Тарифи на послуги підприємств побутового та 

житлового господарства. 

 

Змістовий модуль 7   Система цін біржової торгівлі   

  

Тема 23 Біржові ціни 

Поняття товарної біржі. Класифікація та види біржових цін. 

 

Змістовий модуль 8  Ціни зовнішнього ринку 

 

Тема 24  Світові ціни, демпінг та антидемпінгове законодавство 

Світові ціни та специфіка їх формування. Транспортний фактор ціноутворення у 

світовій торгівлі. Характеристика та види світових цін. Методи визначення світових 

цін та їх особливості. Поняття демпінгу. Антидемпінгове законодавство. 

 

Тема 25  Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

Методи визначення цін зовнішньоекономічних контрактів. Специфіка 

встановлення цін на експортну та імпортну продукцію. Поняття експортного мита, 

індикативних цін, митної вартості. Митні платежі. Ковзаюча (плинна) ціна.     
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд\ 

к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1  Суть, види і функції цін у ринковій економіці 

 Тема1  Історичний аспект ціноутворення 2 2      

Тема 2  Поняття ціни, її функції і складові 2 2      

Тема 3  Основні види цін 

Система цін. Класифікація внутрішніх 

цін. Види цін без певної класифікації. 

2 

2 

    2 

2 

 

Тема семінара 1 Суть, види і функції цін у 

инковій економіці  

2    2   

Змістовий модуль 2  Цінова політика держави 

Тема 4  Урядові заходи, пов’язані з 

ціноутворенням 

2     2  

Змістовий модуль 3  Цінова політика підприємства 

Тема 5  Політика цін у діяльності 

підприємства 

2 2      

Тема 6  Розробка політики ціноутворення на 

підприємстві 

2 2      

Тема семінара 2 Цінова політика держави та 

цінова політика підприємства 

2 

 

   2 

 

  

Змістовий модуль 4  Основні ціноутворюючі чинники 

Тема 7  Кон’юктура ринку та 

кон’юктурообразуючі фактори 

Кон’юктура ринку: поняття та її 

основні елементи. Класифікація 

кон’юктурообразуючих факторів.  Вплив 

споживачів(попиту) на рішення по цінам. 

Вплив пропозиції на формування ринкових 

цін. Поняття еластичності попиту та 

пропозиції. Ціна рівноваги. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

     

Тема 8  Конкуренція та монополія як 

фактори ціноутворення 

Поняття монополії. Сутність та види 

конкуренції. Вплив конкуренції  на процес 

ціноутворення. 

2 

2 

    2 

2 

 

Тема 9  Витрати та прибуток як основні 

складові та фактори ціноутворення 

Витрати підприємства як основа 

 

 

2 

     

 

2 
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формування ціни. Собівартість: її склад та 

види.  Класифікація витрат за елементами 

та статтями калькуляції.  

Поняття прибутку та рентабельності 

продукції, рентабельності продажу.  

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

Тема практичної роботи 1  Загальні поняття 

цін та ціноутворення  

2  2     

Тема семінара 3 Основні ціноутворюючі 

чинники  

2    2   

Змістовий модуль 5  Структура ціни і формування її елементів 

Тема 10  Склад ціни та формування її 

елементів 

Витрати та їх вплив на формування ціни. 

Визначення прибутку у ціні. Формування у 

ціні товарних податків. Посередницькі 

надбавки та знижки у ціні. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

     

Тема 11  Система цінових знижок 2     2  

Тема 12  Торгівельні надбавки і націнки 2     2  

Тема практичної роботи 2  Фaктopи, щo 

впливaють нa ціноутворення 

2  2     

Тема семінара 4 Структура ціни і 

формування її елементів  

2    2   

Змістовий модуль 6  Методи ринкового ціноутворення 

Тема 13  Застосування різноманітних 

методів встановлення ціни 

Класифікація методів ціноутворення. 

Модифікація цін.  

Зв'язок методів ціноутворення з політикою 

та цілями підприємства. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

    

 

 

 

Тема 14  Основні моделі ціноутворення у 

ринковому середовищі 

2     2  

Тема 15  Ціноутворення на базі повних 

витрат 

2 2      

Тема 16  Ціноутворення у сфері виробництва 

споживчих товарів легкої та харчової 

промисловості 

Ціноутворення при виробництві споживчих 

товарів. 

Особливості розрахунку відпускних цін на 

підприємствах легкої та харчової 

промисловостей.  

 

 

 

2 

 

2 

     

 

 

2 

 

2 

 

Тема 17  Ціноутворення на базі 

прямих(змінних) витрат 

Класифікація витрат за системою 

2 

2 

2 

2 
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«директ-костінг». Поняття беззбитковості. 

Визначення оптимального рівня ціни та 

мінімального(беззбиткового) рівня ціни. 

Математичні та маркетингові методи 

аналізу залежності  обсягу продаж та 

прибутку  від ціни. Визначення критичного 

обсягу продаж. Поняття маржинального 

доходу. 

Тема 18  Ціна у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції 

Система цін та принципи ціноутворення 

на сільськогосподарську продукцію. 

Класифікація цін на продукцію в АПК. 

Оптово-посередницькі ціни на 

сільськогосподарську сировину. Ціна на 

засоби виробництва в АПК. 

 

 

2 

 

 

2 

     

 

2 

 

 

2 

 

Тема 19  Встановлення ціни у показник 

життєвого циклу товару(ЖЦТ) 

 Поняття і етапи ЖЦТ. Основні 

характеристики ЖЦТ. Визначення 

оптимального рівня ціни для кожного етапу 

ЖЦТ, використовуючи певну цінову лінію. 

 

2 

2 

2 

2 

     

Тема 20  Ціноутворення у сфері обігу 

споживчих товарів 

Роздрібні ціни на споживчі товари та їх 

особливості. Цінова політика підприємств 

торгівлі. Ціноутворення на підприємствах 

масового харчування. 

 

 

2 

 

 

2 

     

 

2 

 

 

2 

 

Тема 21  Встановлення ціни з врахуванням 

конкурентоспроможності товару 

Оцінка технічного рівня товару. Оцінка 

параметрів конкуруючих товарів.  

Поняття параметричного, приведеного 

параметричного та вагового індексів. 

Визначення «байдужих» цін на товар. 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

     

Тема 22  Ціноутворення у сфері послуг 

Транспортні послуги та методика 

розрахунку вантажних тарифів на різних 

видах транспорту. Поняття цін «франко». 

Ціноутворення у сфері побутового 

обслуговування населення. Тарифи на послуги 

підприємств побутового та житлового 

господарства. 

 

2 

 

 

2 

 

 

     

2 

 

 

2 
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Тема практичної роботи 3  Математичні та 

маркетингові методи аналізу у ціноутворенні 

на основі методу беззбитковості та цінових 

ліній 

2 

 

 2 

 

    

Тема практичної роботи 4  Витратні методи 

ціноутворення  

Тема практичної роботи 5  Маркетингові 

методи ціноутворення 

2  2     

Тема семінара 5 Методи ринкового 

ціноутворення 

2    2   

Змістовий модуль 7   Система цін біржової торгівлі 

Тема 23 Біржові ціни 2     2  

Змістовий модуль 8  Ціни зовнішнього ринку 

Тема 24  Світові ціни, демпінг та 

антидемпінгове законодавство 

Світові ціни та специфіка їх 

формування. Транспортний фактор 

ціноутворення у світовій торгівлі. 

Характеристика та види світових цін. 

Методи визначення світових цін та їх 

особливості.Поняття демпінгу. 

Антидемпінгове законодавство. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

     

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема 25  Ціноутворення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

2     2  

Тема практичної роботи 6 Встановлення 

ціни на експортно-імпортну продукцію  

2  2     

Тема семінара 6  Встановлення правильної 

економічно обґрунтованої ціни  як ринкова 

необхідність та запорука ефективної 

діяльності підприємства 

2    2   

Підсумкова контрольна робота 2      2 

 Підсумкове  заняття 2 2      

УСЬОГО годин 108 36 10  12 45 2 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема семінара 1 Суть, види і функції цін у инковій 

економіці  

2 

2 Тема семінара 2 Цінова політика держави та цінова 

політика підприємства 

2 

3 Тема семінара 3 Основні ціноутворюючі чинники  2 

4 Тема семінара 4 Структура ціни і формування її 

елементів  

2 

5 Тема семінара 5 Методи ринкового ціноутворення 2 

6 Тема семінара 6  Встановлення правильної економічно 

обґрунтованої ціни  як ринкова необхідність та запорука 

ефективної діяльності підприємства 

2 

 Всього 12 

 

                                                                                                     

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1  Загальні поняття цін та 

ціноутворення  

2 

2 Тема практичної роботи 2  Фaктopи, щo впливaють нa 

ціноутворення 

2 

3 Тема практичної роботи 3  Математичні та 

маркетингові методи аналізу у ціноутворенні на основі 

методу беззбитковості та цінових ліній 

2 

 

4 Тема практичної роботи 4  Витратні методи 

ціноутворення  

Тема практичної роботи 5  Маркетингові методи 

ціноутворення 

2 

 

5 Тема практичної роботи 6 Встановлення ціни на 

експортно-імпортну продукцію  

2 

 Всього 10 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   
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8. Самостійна робота 

№ 

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 

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 
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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 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Навчальним планом вивчення дисципліни «Ціноутворення» передбачено 

написання комплексної контрольної роботи.   Метою комплексної контрольної 

роботи є перевірка теоретичних знань та практичних навичок студентів з предмету 

«Ціноутворення».  

Контрольні завдання комплексної контрольної роботи з предмету 

«Ціноутворення» складені у відповідності з вимогами освітньо-професійної 

програми та навчальної програми з предмету «Ціноутворення». 

Завдання комплексної контрольної роботи з предмету «Ціноутворення» 

містять питання теоретичного та термінологічного змісту, практичного та 

графоаналітичного напрямку, що дозволяє проконтролювати як теоретичні знання 

так і практичні вміння і навички студентів з предмету.  

В ході виконання контрольної роботи студенти вирішують проблемні задачі, 

які відповідають рівню підготовки зі спеціальності і показують навички 

самостійного рішення питань ціноутворення. Завдання ККР мають професійне 

спрямування і їх вирішення вимагає від студентів творчої розумової діяльності.  

Завдання ККР мають комплексний характер, що дозволяє оцінити знання 

кожного студента за весь період вивчення предмета в цілому, як майбутнього 

спеціаліста. Вони складені згідно рекомендацій по змісту комплексної контрольної 

роботи і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики спеціальності 

«Економіка підприємства».  

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, 

підготовка глосаріїв, словників, розробка та виконання кросвордів та інших творчих 

завдань, виступи на конференціях, участь в олімпіадах. 
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10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Ціноутворення»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 

2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
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3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   чи 

нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практично-семінарських робіт. 

5. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи. 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Нормативно – правова: 

1. П (С)БО 16 "Витрати" // Все про бухгалтерський облік. - № 37. – 2001. 

2. Про акцизний збір: Декрет КМУ від 26.12.92. 

3. Про внесення змін до Закону України: Про ціни і ціноутворення. Закон 

України від 17 березня 1999. №495-ХШ / Урядовий кур'єр. – 1999. - № 104. – 8 

червня. - С. 4. 

4. Про збір та обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 

26.06.97 р. № 400/97 - ВР // Відомості ВРУ // 1997. - № 37. 

5. Про збір та обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 

26.06.97р. № 402/97 - ВР // Відомості ВРУ // 1997. - № 37. 

6. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції 

у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.1992. № 2133-12 та 

доповнення до нього. 

7. Про оподаткування прибутку підприємства: Закон України від 1.01.2003р. 

8. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97. № 168/97 –ВР 

// Відомості ВРУ // 1997. - №21. 

9. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990р. №   (із змінами і 

доповненнями) // Закони України Т.1. К., 1996р. 

10. Про ціноутворення в умовах реформування економіки: Постанова КМУ від 

21 жовтня 1994. №733. 

11. Про товарну біржу: Закон України від 15 квітня 1992р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. - №10. – С.139. 

 

Базова: 

1. Ерахумович М.Л. Ценообразование: Учебно-методическое пособие. – К.: 

МАУП, 1998. – 100 с. 

2. Корінев В. Л. Особливості калькулювання витрат при формуванні 

цінової політики підприємства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - 

№ 9. – С. 78, 79. 
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3. Корінев В. Л. Ринкова ціна та цінова політика підприємства // Вчені 

записки: Наук. зб. – 1999.-№2. – С. 134-140. 

4. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний 

посібник. – К.: МАУП, 2001. – 149 с. 

5. Писаченко Т.М.Ціноутворення. Збірник задач та конкретних ситуацій. – 

Черкаси: 2005. - 82 с.  

6. Термоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч. метод, посібник. – К.: 

КНЕУ, 2003. - С.87. 

7. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор, 

2003. –  248с. 

 

Допоміжна: 

1. Бойчик І.М.Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 

2004. – 321-338 с. 

2. Будановська С. Кілієвич О. Мікроекономіка і макроекономіка: 

Підручник – К.: Основи, 1999 – 452с. 

3. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – 

Вид. 2-ге, перероб. та доп. –К.: КНЕУ, 2001.-528с. 

4. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. 

С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.-457с. 

5. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних 

ситуацій: /Навч. посібник/ С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О.С.Федонін та 

ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328с. 

6. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний 

посібник. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2004. – 216с. 

7. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін. Економіка підприємства: 

Підручник/ За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: “Магнолія плюс”, 

видавець В.М.Піча. – 2004. – 608с. 

8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. 

ред. А.І.Кредісова. – К., 1997. – 448с. 

9. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М., Коробов 

М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Либідь, 2003. – 384с. 
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