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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

   Мета методичних вказівок полягає в підготовці студентів до виконання 

комплексної контрольної роботи та вихідного контролю знань і наданні допомоги 

студентам в самостійному опануванні практичних вмінь і навичок по предмету 

«Ціноутворення». 

   Розв’язок та аналіз наведених у даній методичній розробці завдань та ситуації, 

опрацювання питань до самоконтролю, проблемних питань, підготовка до 

семінарських занять, написання рефератів та доповідей – є ефективним засобом 

організації роботи студентів і перевірки отриманих ними знань. 

   Сучасний спеціаліст повинен не лише знати нормативні документи та інструкції, 

теорію та термінологію предмету, а й бачити за їх змістом реальні економічні 

процеси, вміти розв’язувати ситуації та завдання, передбачати наслідки своїх дій. 

   Успішне оволодіння категоріями і логікою дисципліни дозволить студентам у 

майбутньому застосувати надбанні знання в практичній професійній діяльності. 

    Методичними вказівками передбачена самостійна робота студентів по підготовці 

до семінарських занять, розв’язування задач домашнього завдання, написання 

доповідей, опрацювання питань самоконтролю знань з використанням підручників, 

науково-економічної і нормативно-методичної літератури, інформації з мережі 

Internet.   
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Практична робота №1 

 

Тема: Загальні поняття цін та ціноутворення. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст ціни, цінової політики, усвідомити необхідність 

урядових заходів по регулюванню ціни, 

 вміти розраховувати гуртову та роздрібну ціну, застосовувати набутті    

знання щодо складу ціни та формування її елементів (товарних податків, 

надбавок та знижок). 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, методична 

розробка додатків до практичних робіт. 

Джерела інформації (література):  
1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки до розв’язку задач 

1. Гуртова ціна підприємства-виробника  гпЦ   

               ПСЦ ГП  , де 

               С – собівартість, грн. 

              П – прибуток, грн. 

2. Відпускна ціна виробника 

             ПДВПСЦ ГВ  , де 

             ПДВ – податок на додану вартість. 

             ПДВГП СЦПДВ * , де 

              ПДВС - ставка ПДВ у %. 

3. Відпускна ціна виробника підакцизного товару 

                 а) ПДВАЗПСЦ А

ГВ  , тут 

                       ПДВСАЗПСПДВ *  



 

3 

 

                 б) 
 

ПДВ
С

ПС
Ц

АЗ

А

ГВ 



 %100*

100
, тут  

                     
  ПДВ

АЗ

С
С

ПС
ПДВ *%100*

100 













 , де 

                 в) 
%100

* АЗСV
АЗ  , де 

                     АЗ  - сума акцизного збору, грн.; 

                     АЗC  - ставка акцизного збору, %; 

                      V  - обсяг реалізованого підакцизного товару. 

4. Ціна підприємства гуртової торгівлі (оптово-торгівельних посередників)  

                   ПДВНЦЦ ГТГВГТ  , де 

                       ГТГВГТ ПВН  , де 

                       ГТН  - націнка гуртової торгівлі, грн.; 

                       ГТВ  - витрати гуртової торгівлі, грн.; 

                      ГТП  - прибуток гуртової торгівлі, грн.; 

5. Ціна роздрібної торгівлі 

                 РТГТРТ НСЦ  , де 

                       РТТРРТ ПВН  , де 

                       РТН  - націнка роздрібної торгівлі, грн.; 

                       РТВ  - втрати роздрібної торгівлі, грн.; 

                      РТП  - прибуток роздрібної торгівлі, грн. 

6. Рівень торгівельної надбавки 

                   %100*%100*
З

Т

З

ЗР
Н

Ц

Н

Ц

ЦЦ
R 


 , де 

                           рЦ  - роздрібна ціна реалізації, грн.; 

                           ЗЦ  - ціна закупівлі, грн.; 

                           ТН  - торгівельна надбавка, грн. 

7. Рентабельність продукції  

                    
С

П
RПР   

     8.   Рентабельність продажу 
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*3,0
, де 

                           ЧП  - чистий прибуток, грн.; 

                           V  - обсяг реалізації, грн.  

 

ІІ. Розглянути приклади розв’язку типових практичних завдань 

Задача1 

На виготовлення пристрою підприємство витрачає: 

- основних матеріалів – 5300 грн., 

- напівфабрикатів – 3600 грн., 

- основна з\п робітників – 1200 грн., 

- сума амортизаційних відрахувань – 1000 грн., 

плановий прибуток – 40%, ПДВ – 20%. Обчислити гуртову ціну промисловості та 

гуртову відпускну ціну виробника цього пристрою. 

Послідовність виконання: 

1. Визначити собівартість пристрою. 

2. Розрахувати суму планового прибутку, використовуючи формулу №7 

(рентабельність продукції) з методичних вказівок до практичної роботи №1 

3. Обчислити гуртову ціну промисловості (формула №1) 

4. Розрахуємо ПДВ 

5. Обчислити гуртову відпускну ціну виробника( формула № 2) 

6. Сформулювати відповідь. 

 

Задача 2 

Оптово – збутова організація реалізує вибір А за ціною 520 грн. Рівень 

торгівельної надбавки 15% .Рівень витрат обігу 10 % від  товарообігу, а 

обсяг продаж 1 тис виробів. 

Необхідно визначити: 

1. ціну закупівлі виробу 

2. прибуток торгівельної організації 

 

Послідовність виконання: 

1.Знаходимо ціну закупівлі виробу, спростивши формулу № 6 ( практична 

робота № 1 ) 

2.Знаходимо витрати обігу,використовуючи формулу № 3 (практична робота № 

2 ) 

3.Знаходимо виторг (обсяг реалізації ) за формулою:  

V=Q*Ц р 

4.Знаходимо прибуток торгівельної організації за формулою: 

 

П=V- ВО, де 

П – прибуток, грн. 

Цр – ціна реалізації ,грн. 

V – обсяг реалізації, грн. 
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ВО – витрати обігу,грн.. 

Q – кількість реалізованого товару,грн. 

5. Сформулювати відповідь. 

 

Задача  3 

Повна собівартість одного килима 300 грн. Прибуток 30 % від собівартості,акциз 25 

% , ПДВ – 20 % . Торгова надбавка – 22%. Визначити роздрібну ціну килима та суму 

акцизного збору, якщо за місяць виготовлено 100 килимів. 

 

Послідовність виконання: 

1. Розрахуємо суму прибутку (формула № 7). 

2. Розрахуємо гуртову ціну виробника підакцизного товару, використовуючи 

формулу № 3 б, для цього: 

а) обчислюємо суму ПДВ підакцизного товару; 

б) обчислюємо гуртову ціну виробника підакцизного товару. 

     3. Розраховуємо ціну роздрібної торгівлі, використовуючи формулу № 5,                                                         

для цього необхідно спочатку розрахувати торгівельну надбавку (формула № 6). 

     4. Обчислюємо обсяг реалізованого підакцизного товару за формулою:  

                                        V=Цр*Q 

5. Розраховуємо суму акцизного збору, використовуючи формулу (№ 3 в). 

6. Формулюємо висновок. 

Домашнє завдання 

1. Виконати задачу № 1, якщо зміняться такі показники: 

Показник I варіант II варіант III варіант 

1. Плановий 

прибуток 

30% 25% 10% 

 

2. Виконати задачу № 2, якщо зміняться такі показники: 

Показник I варіант II варіант III варіант 

1. Ціна реалізації, грн. 500 600 550 

2.Рівень торгівельної надбавки, 

% 

20 25 10 

3.Обсяг продаж, од. 10000 5000 2000 

4.Рівень витрат обігу, % 15 20 10 

 

3. Виконати задачу № 3, якщо зміняться такі показники: 

Показник I варіант II варіант III варіант 

1. Прибуток, % 20 40 35 

2.Акциз, % 30 35 20 

3.Торгова надбавка,% 25 20 30 

4.Обсяг виробництва, 

шт.. 

50 200 150 

 

 



 

6 

 

ІІІ. Виконати тестове завдання 
 

1. Політику цін в Україні визначає слідуючий нормативний акт: 

              А) Закон України «Про ціни і ціноутворення» 

              Б)  Закон України «Про податок на додану вартість» 

              В)  Закон України « Про підприємництво» 

     2. Ціна – це з точки зору сучасної теорії маркетингу: 

             А) Грошовий вираз вартості товару; 

             Б) Продукт впливу на товар; 

             В) і перше і друге визначення. 

     3. Сутність ціни полягає у тому, що вона: 

             А) Забезпечує виторг від продажу товару; 

             Б) Перекриває витрати виробництва; 

             В) Розподіляє матеріальні блага; 

     4. Оптова ціна підприємства складається: 

             А) Собівартість та прибуток; 

             Б) Собівартості, прибутку та торгівельних надбавок; 

             В) Собівартість та податок на додану вартість; 

     5. Собівартість, прибутку, ПДВ, акцизний збір та оптово –збутові                                                                 

надбавки – це складові елементи: 

             А) Роздрібної ціни; 

             Б) Оптової ціни реалізації; 

             В) Ціни придбання; 

     6. Головна мета підприємства – це: 

             А) Одержання максимального прибутку при мінімальних витратах; 

             Б) Максимальний важливий рівень цін; 

             В) Висока якість товару; 

     7. Монопольні підприємства використовують цінову політику, яка називається: 

             А) «Швидкі гроші»; 

             Б) «Заняття сливок» («вершків»); 

             В) «Цінове лідерство»; 

     8. Дослідне моделювання – це: 

             А) Довгострокова мета політики цін; 

             Б) Тактика цінової політики; 

             В) Один із методів виробу стратегії цінової політики; 

     9. Слідством політики цін «Укорінювання (втручання) у ринок» є: 

             А) Високі ціни; 

             Б) Низькі ціни та невеликий обсяг виробництва; 

             В) Низькі ціни та великий обсяг виробництва; 

     10. «Атака» - це цінова політика, яка використовується: 

             А)Фірми, які хочуть зайняти лідируюче положення на ринку; 

             Б) Невеликими фірмами; 

             В) Монопольними фірмами; 

      11. Скільки груп маркетингових стратегій існує?: 

               А) Три; 
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               Б) Дві; 

               В) Їх не існує взагалі; 

     12. Встановлення високих цін на товар при високому рівні стимуляції   збуту – це 

ознаки стратегії: 

              А) Інтенсивного маркетингу; 

              Б) Вибіркового проникнення; 

              В) Пасивного маркетингу;           

 

ІV. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів на 

занятті 

 

Варіант 1 

Задача 1 

На виготовлення пристрою підприємство витрачає основних матеріалів на 

суму 6200грн., для закупки напівфабрикатів – 5200грн.Вартість використаних 

відходів – 685грн. Основна заробітна плата робітників по виготовленню 

пристрою – 1200грн., сума амортизаційних відрахувань  1020грн., плановий 

прибуток – 40% . Обчислити ціну цього пристрою. 

Задача 2 

        Розрахувати відпускну ціну на товар А та суму акцизного збору, якщо 

відомо,що виробнича собівартість становить 231грн., комерційна – 69грн., 

рентaбeльнiсть   виготoвлення пpoдyкцiї 1,5%, стaвкa акцизного збopy -  25%, 

ПДВ - 20%. 

Bapiaнт 2 

   3aдaчa 1  

Оптoвo-збутoвa оpгaнiзaцiя  виpiбA   зa цiнoю 518  зa одиницю. Рiвень 

торгівельної надбавки 14%.Bизнaчиги ціну закупiвлi виpобy. Bизнaчити 

piвень торгівельної надбавки, якщо цiнa виробника 450 гpн.,                                                      

а тaкoж визначити прибуток оптової організації, якщо рівень витрат обігу 

оптової організації 8% від товарообігу, а обсяг продаж 2 тис. виробів. 

         Зaдaчa2  

      Pозpaxувати вiвідпускну ціну нa дитячій шoкoлaд, якщo його виробнича 

сoбiвapтicть   станoвитъ 0,85 гpн., пoзa  виpoбничi  витpaти – 3% виpобничої 

собiвapтoстi,   рентабельність – 25% і ПДВ – 20% . 

Bapiaнт 3 

         Задaчa 1  

     Пiдпpиємствo виpoбляє  світильники. Повнa собiвapтiсть oднoгo 

свiтильникa 25 гpн. Чaсткa пpибyткy 38% вiд сoбівapтoстi.CтaвкaПДВ – 

20%. Cклaсти кaлькyляцiю oптoвoї цiни  

         Зaдaчa 2  

     Пiдпpиємство «Bектop» виготовляє пoбyтoвy тexнiкy. Пoвнa собiвapтiсть   

Bиготoвлення кoльopoвoгo телевiзоpa – 800 гpн. Bитpaти oбiгy – 50 грн. 

Poздрiбнa цiнa 1600 гpн. a тopгoвa нaдбaвкa – 25%. Pозpaхувaти суму тоpгoвoi 

знижки, пpибyткy, ПДB i рентабельність виpобy.  

Bapiaнт 4 
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         Зaдaчa 1  

     Повнa собiвapтiстьoднoгo килима 200 гpн. Пpибутoк 28% від сoбiвapтoстi, 

акциз – 20%, ПДВ – 20%.Tоpговa нaдбaвкa – 25%.Bзнaчити pоздpiбнy ціну 

килимa. 

         Зaдачa  2  

Bитрaти нa виготовлення ювeлipних виpoбiв, вигoтoвляємих нa 

вiтчизнянoму   пiдпpиємствi. Склaдає 1000 тис. грн. зa мiсяць. Pентaбельнiсть 

30%. Cтaвкa aкцизнoгo збopy 55%.Bизнaчити вiдпyскнy цiнy виробникa тa 

суму акцизнoгo збopy, якщoзa мiсяць вигoтoвленo 50 виpобiв. 
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Практична робота №2 

 

Тема: Фaктopи, щo впливaють нa ціноутворення. 

 

Мета:  

 poзpiзняти фaктopи, якi впливaють нa пpoцес фopмyвaння цiни, 

застосовувати на практиці поняття елaстичнoстi пoпитy тa елaстичнoстi 

пpoпoзицii;  

 вмiти  poзpaxoвувaти кoeфiцiєнт цiнoвoї елaстичностi, розраховувати цiнy 

piвнoвaги, вмiти будувaти кpивy попиту та кpивy пpoпoзицiї. 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках, охайність та сумлінне 

ставлення при виконанні свої обов'язків 

Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, методична 

розробка додатків до практичних робіт. 

Джерела інформації (література):  
1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

 

Хід роботи: 

І. Опрацювати метoдичні вкaзівки до виконання задач 

 

1.Формули для розрахунку коефіцієнта еластичності (Кел.) 

   а) за відносними показниками 

       
%

%

P

Q
Кел




 , де 

                 %Q  - зміна кількості товару,%. 

                 %Р  - зміна ціни,%. 

   б) за абсолютними показниками 

        
21

21
/

21

21

PP

PP

QQ

QQ
Keл








 , де 

                   Q1 та Q2 – кількість товару відповідно за старою (Р1) та новою (Р2) 

цінами. 

2.Гуртова ціна (Цг) і роздрібна ціна (Цр) розраховуються за формулами: 
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Q

ПВОВТQЦз
Цг




*
; 

 

 

     
Q

ПВОВТQЦз
Цр




*
, де 

             Цз – ціна закупівлі, грн.; 

             Q – обсяг реалізації, нат. од.; 

             ВТ – транспортні витрати, грн.; 

             П – прибуток, грн. 

3. Рівень витрат 

        
QЦ

C

V

C
Rв

*
 або 

       
QЦз

Во
абоRв

QЦз

ВТ
Rв

**
  

4. Рівень прибутку 

       
QЦз

П
Rn

*
  

 

ІІ. Виконати письмову роботу запропоновану викладачем (тестове завдання, 

технічний диктант, кросворд, термінологічний диктант). 

 

ІІІ. Розглянути приклади розв’язку типових практичних завдань(задач) 

Задача 1 

В таблиці наведені дані про певний вид товару 

(Кел) цінова еластичність х (Кел1) (Кел2) 

(Q) Обсяг попиту, шт. 10(Q1) 20(Q2) 30(Q3) 

(Р) Ціна, грн. 50(Р1) 40(Р2) 30(Р3) 

(V) Виторг,грн.    

Необхідно розрахувати коефіцієнт еластичності та виторг, зробити висновок. 

 

Послідовність виконання: 

1. Розраховуємо суму виторгу та занесемо у відповідну клітинку таблиці 

         V=Ц*Q 

2. Розраховуємо коефіцієнти еластичності за абсолютними показниками, 

використовуючи формулу № 1б (практична робота № 2) 

     
21

21
/

21

21

PP

PP

QQ

QQ
Keл
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32

32
/

32

32

PP

PP

QQ

QQ
Keл








  

3. Робимо висновок за слідуючими позиціями; 

а) вид еластичності (тобто яким буде попит при зміні ціни відповідно 

розрахованим раніше коефіцієнтом); 

б) як зміниться сума виторгу, зі зміною ціни та попиту. 

   

Задача  2 

Необхідно розрахувати гуртову та роздрібну ціну, якщо: 

1. Ціна виробника – 160 грн.; 

2. Обсяг продажу – 5000 од.; 

3. Транспортні витрати – 15500 грн.  

4. Рівень витрат обігу до товарообігу: 

а)  для гуртової ціни – 5%; 

б)  для роздрібної ціни – 10% 

               5. Рівень прибутку до товарообігу: 

                     а) для гуртової ціни –15% 

                     б)  для роздрібної ціни –20% 

Послідовність виконання: 

1. Розрахуємо витрати обігу, окремо для гуртової та роздрібної торгівлі, 

використовуючи формулу № 3; 

2. Розраховуємо прибуток окремо для гуртової та роздрібної торгівлі, 

використовуючи формулу № 4; 

3. Розрахуємо гуртову та роздрібну ціну, використовуючи формулу № 2. 

 

ІV.  Розглянути питання для самоконтролю 

I. Яким бyде попит (пpoпoзицiя), якщo:  

        1) цiнa нa aвтoмoбiлi зpoслa нa 5%, a кiлькiсть пpoдaниx aвтoмoбiлiв 

зменшилась на 2%;  

        2) цiнa нa лизельне паливо підвищилась нa пoпит не змiнився нa цeй вид 

палива; 

        3) цiнa зменшилась на 5%, a пpoпoзицiя знизилacя нa 7%;  

        4) цiнa нa кaвy зpoслa, як змiниться пoпит нa чaй?  

        5) цiнa нa xлiб  зpoслa нa 20%, як змiниться попит тa пpoпoзицiя?  

        II. Як змiниться цiнa тoвapy з poстoм пoстiйниx витpaт в зaгaльному 

         обсяry виpoбництвa при незмiнниx iншиx склaдoвих тa oбсягiв   виpoбництвa?  

            III. Як змiниться цiнa тoвapy зi знижеенням змiнниx витpaт нa одиницю пpoдyкції?  

        IV. Щo тaкe цiнa piвновaги?  

 

V. Виконати тестове завдання 

1.Кoн’юктура  ринку – це  

   А) cпiввiношення попиту та пропозиції; 

   Б) джерела виникнення;  

   B) кoнкуpенцiя та монополія 
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2. Оснoвнi елементи кoн’юктури – це   

   А)  товарообіг;  

   Б)  попит; 

   В) пропозиція; 

   Г) продукція; 

   Д) ціна; 

   E) конкуpенцiя;  

   Ж)  виpoбництво 

 

3. Якi  iснуюmьpiвнi каналiв збуту:  

   А) 0, 1, 2, 3;      

   Б) 1, 2; 

   В) 0,1; 

   Г) 0,2;  

   Д) 1,2,3; 

 

4.  Оснoвнi фази економічного циклу 

   А) криза;  

   Б) заготівля;  

   B) депресія; 

   Г) оживання; 

   Д) завмирання; 

   E) підйом; 

   E)  виробництво 

 

5. Платіжеспроможна необхідність мати той чи інший товар це : 

   А) пропозиція;  

   Б) сегментація; 

   B} конкуpeнцiя;  

   Г) попит;  

   Д) коефіцієнт еластичності 

6.  Звopoтнiй зв'язок між ціною і кількістю проданого товару називається: 

   А) закoнoм вартості; 

   Б) ціновою еластичністю; 

   B) законом пропозиції; 

   Г) законом попиту 

7. Абсолютна нееластичність попиту при: 

А)Эц>l; 

   Б)Эц<1;  

   B) Эц=0;  

   Г) Эц=1;  

   Д)Эц    

 

8.  Кoефiцiїнт  еластичoсmi розраховується за формулою: 
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А) Эц= %/% PQ  ; 

Б) Эц= %/% QP  ; 

В) Эц=ВП1-ВП2/ВП1+ВП2/Ц-Ц2/Ц1+Ц2; 

Г) Эц=Ц1-Ц2/Ц1+Ц2/ВП1-ВП2/ВП1-ВП2 

 

9. Ціна, яка нижче за ціну рівноваги потягне за собою виникнення: 

А) дефіциту товару; 

Б) максимальний прибуток; 

В) надлишку товару; 

Г) доскональної конкуренції; 

Д) зниження обсягу виробництва. 

 

10. Операційні витрати – це: 

А) непрямі витрати; 

Б) адміністративні витрати; 

В) витрати на збут. 

 

VІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів на 

занятті 

1 варіант 

Задача 1. 

  Оптово-збутова організація реалізує товар А по ціні 18 грн. за од.. 

Закупівельна ціна товару   14 грн. за од. Визначте суму та рівень торгівельної 

надбавки. 

Задача 2 

В таблиці наведені дані попиту на підручники на протязі навчального року.  

                                                                                                              Табл..1 

Коефіцієнт еластичності Х           

Обсяги реалізації, шт 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ціна за один підручник, грн. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

Виторг, грн.            

Формула для розрахунків:  /Эn/=/ PQ  / 

 

Необхідно розрахувати коефіцієнти цінової еластичності за відносними 

показниками та виторг, зробити висновки. 

Задача 3 

Необхідно розрахувати гуртову та роздрібну ціни за наступними даними:                                      

1. Ціна виробника                                                                             - 200 грн.;  

2. Обсяг продажу                                                                               - 3000 ед.; 

3. Транспортні витрати                                                                     - 1100 грн.;  

4.Рівень витрат обігу                                   для гуртової торгівлі – 12%; 

                                                                       для роздрібної торгівлі – 8%;                                                                               

5.Рентабельність продаж                            для гуртової торгівлі – 5%; 

                                                                       для роздрібної торгівлі – 6% ;    
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2 варіант 

Задача 1. 

Оптово-збутова організація реалізує товар Б по ціні 73 грн. за од.. Рівень 

торгівельної надбавки – 20%.  Визначте суму торгівельної надбавки та закупівельну 

ціну товару.  

Задача 2 

 В таблиці наведені дані попиту на морозиво на протязі року.  

                                                                                                              Табл..1 

 

Коефіцієнт 

еластичності 

Х         

Обсяги реалізації, шт 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Ціна за одну пачку 

морозива, грн. 

1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,5 

Виторг, грн.          

 Формула для розрахунків:  /Эn/=/ PQ  / 

Необхідно розрахувати коефіцієнти цінової еластичності за відносними 

показниками та виторг, зробити висновки 

 

Задача 3 

Необхідно розрахувати гуртову та роздрібну ціни за наступними даними:                                      

1. Ціна виробника                                                                             - 150 грн.;  

2. Обсяг продажу                                                                               - 10000 ед.; 

3. Транспортні витрати                                                                     - 11000 грн.;  

4.Рівень витрат обігу                                   для гуртової торгівлі – 10%; 

                                                                       для роздрібної торгівлі – 5%;                                                                               

5.Рентабельність продаж                            для гуртової торгівлі – 8%; 

                                                                       для роздрібної торгівлі – 7% ;    

Домашнє завдання 

Задача № 1. 

Внаслідок підвищення податку роздрібна ціна пляшки напою зросла з 4 до 5 грн., а 

обсяг збуту зменшився з 15 до 12 млн. пляшок на рік. Розрахувати коефіцієнти 

еластичності та зробити відповідні висновки. 

Задача № 2 

Збутова організація реалізує оптом кухонні комбайни по ціні 200 грн. Рівень 

торгівельної надбавки 15%. Визначити ціну закупівлі цього виду товару, та 

визначити рівень рентабельності збутової організації від цієї операції, якщо рівень 

витрат до товарообігу складає 7%, а обсяг продаж 1000 виробів. 
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Практична робота №3 

 

Тема: Математичні та маркетингові методи аналізу у ціноутворенні на основі 

методу беззбитковості та цінових ліній. 

 

 

Мета:  

 засвоїти поняття «змінних» та «постійних витрат», «критичний обсяг 

продаж», «цінова лінія»; 

 вміти визначити точку беззбитковості, мінімальну та оптимальну ціну, 

точку беззбитковості, визначати  діапазони цін. 

 виховувати  посидючість та точність у  розрахунках, охайність та сумлінне 

ставлення при виконанні свої обов'язків 

Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, методична 

розробка додатків до практичних робіт. 

Джерела інформації (література):  
1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

 

Хід роботи: 

І. Опрацювати метoдичні вкaзівки до виконання задач 

1.Визначення оптимальної ціни. 

     
Q

ПQЗВОПВ
P




*
, де 

     CQЗВОПВ  *  

     Р – оптимальна ціна, грн. 

     ЗВО – змінні витрати на одиницю, грн. 

     ПВ – постійні витрати, грн. 

     П – прибуток, грн. 

     С – собівартість та повні витрати, грн. 

     Q – обсяг продаж у нат. од. 

2.  Оптимальний обсяг продаж. 

     
ЗВОР

ППВ
Q




  

3. Визначення мінімальної ціни за методом беззбитковості, тобто П=0 
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Q

QЗВОПВ
P

*
min


  

1. Критичний обсяг реалізації. 

     
ЗВОР

ПВ
Q


min  

2. Рентабельність продукції. 

      
QЗВОПВ

П

С

П
R

*
  

3. Рентабельність продукції. 

     
ПQЗВОПВ

ПП

QР

ПП

V

ПП
Rn









*

*3,0

*

*3,0
 , оскільки 

     ПQЗВОПВQPV  ** , 

     V – обсяг реалізації, грн. 

 

ІІ. Дати відповіді на питання до самоконтролю 

1. Як впливає структура витрат на виробництво на ефективність стратегії 

низьких цін? 

2. Які є сегменти ринку? 

3. До якої групи стратегії ціноутворення відносяться стратегія виживання? 

4. Що таке стратегія ціноутворення? 

 

ІІІ. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів на 

занятті 

Задача 1 

       Побудувати цінову лінію для автомобілів, якщо при ціні 18000 грн. було 

продано 200 штук, при ціні 25000 грн. – 150 шт., при ціні 30000 – 130, при ціні 

40000 грн. – 50, за ціною 45000 грн. автомобілі такої моделі взагалі не 

купуються. 

Розвязати задачу за допомогою комп’ютера 

Алгоритм розв’язання  

 

1. Для розв’язання даної задачі необхідно побудувати таблицю наступного 

вигляду: 
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2. Далі обираємо вкладнику ВСТАВИТЬ і обираємо: 

 

 
 
 

3. Знаходимо піктограму ВЫБРАТЬ ДАННЫЕ і натискаємо ДОБАВИТЬ: 

 

 
4. У вікні, що з’явилось, вводимо наступні значення: 
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5.Отримуємо наступний результат. 
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Задача 2 

Фірма випускає виріб Б. Постійні витрати становлять 75000 грн., а змінні  

витрати на одиницю продукції – 45 грн.  

1. Визначити обсяг продаж при ціні за одиницю продукції 60 грн. та 

прибутку 5000 грн. 

2. Визначити min ціну при попиті та виріб 500 шт.  

3. Визначити ціну при попиті на товар у діапазоні 200 шт.<Q<1000 шт. і 

рівні рентабельності 15%. 

Методичні вказівки та формули для розв’язку задачі №3 

1. К = (ПВ + П)/(Ц – ЗВО); 

2. Ц мін = (ПВ + ЗВО*К)/К; 

3.1. Ц1 = (ПВ + ЗВО*К1 + П1)/К1,де 

       П1 = (ПВ + ЗВО*К1)*R/100; 

3.2. Ц2 = (ПВ + ЗВО*К2 + П2)/К2,де 

       П1 = (ПВ + ЗВО*К2)*R/100; 

Алгоритм розв’язання задачі №1: 

1. Формуємо таблицю з наступними даними:  

 

2. Далі за допомогою значень введених у комірках створюємо формули для 

розрахунку необхідних значень, а саме: 
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Задача 3 

   Визначити критичний обсяг продажу , якщо постійні витрати складають 5000 грн., 

питомі змінні – 15 грн., а ціна – 30 грн. 

Задача 4 

   Визначити оптимальну ціну на виріб, якщо попит на нього складає 350 шт., 

прибуток 2500 грн., постійні витрати 25000 грн., питомі змінні – 20 грн. 

Задача 5 

   Якщо постійні витрати на підприємстві складають 8000 грн., питомі змінні 

витрати 50 грн., обсяг випуску 500 шт., яка буде мінімальна ціна на цей виріб. 

 

Задача 6 

  Визначте критичний обсяг реалізації при ціні 160 грн., повних витратах 33000 грн., 

змінних загальних витратах 25000 грн. 

Задача 7 

  Розрахувати значення точки беззбитковості, якщо відомо, що постійні витрати 

становлять 20000 грн., питомі змінні – 80 грн., ціна – 100 грн. 

 

Задача 8 

   Розрахувати ціну товару, якщо відомо, що очікуваний обсяг виробництва і збуту – 

50000 од., питомі змінні витрати – 20 грн., постійні витрати – 600000 грн., передбачу 

вальна частка прибутку – 20%. 

 

 

 

Домашнє завдання 

 

Задача 1 

Побудувати цінову лінію по даним задачі №2, практичної роботи №2. Зробити 

відповідні висновки. 

 

Задача 2 

У базисному році торгова фірма реалізувала 200 відеомагнітофонів за ціною 450 

грн., за що отримала прибуток у розмірі 25000 грн. Постійні витрати фірми склали 

10000 грн. Розрахуйте змінні витрати та собівартість відеомагнітофона. 

 

Задача 3 

Рентабельність на вироби з хутра суворо регламентована у розмірі 30%. Ставка 

акцизного збору 40%. Потрібно визначити ціну виготовлення такого виробу, якщо 

витрати на виготовлення складають 200000 грн. 
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Практична робота №4 

Тема: Витратні методи ціноутворення. 

 

Мета:  

 засвоїти методику встановлення ціни методом повних та методом прямих 

витрат; 

 вміти визначити точку беззбитковості, мінімальну та оптимальну ціну, 

точку беззбитковості, визначати  діапазони цін. 

 виховувати  посидючість та точність у  розрахунках, охайність та сумлінне 

ставлення при виконанні свої обов'язків 

Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, методична 

розробка додатків до практичних робіт. 

Джерела інформації (література):  
1. 1.Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

Хід роботи: 

І. Опрацювати метoдичні вкaзівки до виконання задач 
 

1. Маржинальний дохід. 

МД=ПВ+П, де 

ПВ – Постійні витрати 

     П – прибуток. 

2. Ставка маржинального доходу 

     
ПС

ППВ

V

МД
CМД




  

3. Ставка маржинального доходу на одиницю продукції 

     
Р

ЗВО
CМД  11

 

           

11 МДС

ЗВО
Р


   

ІІ. Розглянути приклади розв’язку типових практичних завдань 

Задача № 1 

    Встановити гуртову ціну підприємства на рентабельність виробу на кожному 

підприємстві, що випускають однакову продукцію, якщо середня рентабельність 

виробу в галузі становить 15%,  

- повна собівартість виробу на: 

а) I підприємстві – 60 грн. 
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б) II підприємстві – 70грн. 

в) III підприємстві – 65грн. 

     - річна програма випуску продукції: 

 а) I підприємстві – 2000 шт. 

б) II підприємстві – 3000 шт. 

в) III підприємстві – 2500 шт. 

Послідовність виконання: 

1. Визначаємо середньогалузеві витрати на виробництво: 

                                  
n

QС

B

n

і

іі
 1

*
, 

іC  - собівартість виробу на кожному підприємстві, грн.; 

іQ  - річна програма випуску продукції на кожному підприємстві, шт. 

n  - кількість підприємств 

B  - загальна сума витрат по галузі. 

2. Визначаємо середньогалузевий прибуток, якщо 

    
В

П
R  , то ВRП * , де 

    R – середній рівень рентабельності виробу. 

3. Визначаємо витрати на виробництво по кожному підприємству окремо: 

   ііі QСВ *  

4. Визначаємо обсяг випуску по кожному підприємству окремо: 

                   ПВV іі   

    П – середньо галузевий прибуток. 

5. Визначаємо гуртову ціну підприємства без ПДВ: 

                               

і

і
і

Q

V
Ц   

              6 . Визначаємо гуртову ціну підприємства з ПДВ: 

               %20*іііг ЦЦЦ   

7. Визначаємо рівень рентабельності виробу по кожному підприємству окремо: 

                                      ,
і

і
і

С

П
R     

і

і
Q

П
П   

 

Задача № 2 

Обчислити точку беззбитковості виробництва, якщо обсяг виробництва складає 

у натуральних одиницях 5000 шт., а у грошових – 2500 грн. Постійні витрати 

складають 10000 грн., а змінні – 2 грн. на одиницю продукції. Розв’язання задачі 

здійснити графічним та аналітичним методом. 

Послідовність виконання: 

1. Розрахуємо ціну виробу 
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ІІІ. Дати відповіді на питання до самоконтролю 

2. Які методи ціноутворення відносяться до витратних? 

3. Що таке змінні та постійні витрати? 

4. Що таке прямі та непрямі витрати? 

5. Дайте економічне визначення маржинального доходу?  

6. Що таке повні витрати? 

7. Що таке собівартість? 

8. Як визначити валовий випуск продукції, якщо відома її ціна та обсяг 

випуску? 

ІV. Розв’язати практичні завдання для самостійної роботи студентів на 

занятті 

Задача 1 

На виготовлення 10 пристроїв підприємство визначає: 

- основних матеріалів на суму 6200 грн.; 

- напівфабрикатів на суму 5200грн.; 

- вартість використаних відходів 685 грн.; 

- основна заробітна плата робітників 1200 грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 37% 

- сума амортизаційних відрахувань 1020 грн.; 

- плановий прибуток – 40% від собівартості. 

Обчислити ціну цього пристрою за методом повних витрат. 

Розв’язок представити у вигляді таблиці, зробити висновок. 

№ 

п/п 

Показник На весь обсяг На одиницю 

виробу 

1. Обсяг виготовлення, шт. 10 - 

2. Собівартість (повні витрати), 

грн. у т.ч. 

? ? 

 а) ? ? ? 

 б) ? ? ? 

 в) ? ? ? 

 г) ? ? ? 

 д) ? ? ? 

 є) ? ? ? 

3. Прибуток, грн. (стр. 2*40%) ? ? 

4. Воловий випуск (ціна 

продукції),грн. 

? ? 

 

Методичні вказівки та формули для розв’язку задачі за допомогою компютера 

1. С= М + НФ + ВВ + ЗП + НЗП + АВ; 

2. НЗП = ЗП*0,37; 

3. П = С*0,40; 

4. В= С + П 

Алгоритм розв’язання задачі №1: 

 

Для розв’язання даної задачі необхідно: 
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1. Побудувати таблицю, яка наведена в умові та використовуючи функцій 

MS Excel заповнити її формулами для розрахунку, результат та формули 

такі: 

 

2. Розраховуючи стовпчик D ми попередній стовпчик ділимо на 10. 

 

Задача 2 

Фабрикою випущено 1500 шт. м’якої іграшки одного найменування. При цьому 

повні витрати склали 12000 грн., а постійні складають 50% від загальних. Рівень 

маржинального доходу 65%. Визначити ціну однієї іграшки методом прямих 

витрат. 

          

Розв’язок представити у вигляді таблиці. 

№ 

п/п 

Показник На весь 

обсяг 

На одиницю 

виробу 

1 2 3 4 

1.  Повні витрати(собівартість), грн. ? ? 

2.  Постійні витрати, грн. ? - 

3.  Змінні витрати, грн. ? ? 

4.  Ставка маржинального доходу,% 65 65 

5.  Маржинальний дохід, грн. ? ? 

6. Обсяг випуску, шт. ? - 

7.  Валовий випуск(ціна), грн. ? ? 
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Методичні вказівки та формули для розв’язку задачі №1 

1. ПВ = С*0,50; 

2. ЗВ = С – ПВ;  

3. ЗВО = ЗВ/К; 

4. МД = ЗВ*1,65; 

5. В = ЗВ + МД;  

6. Ц = В/К 

Алгоритм розв’язання задачі №2: 

Для розв’язання даної задачі необхідно: 

1. Побудувати таблицю, яка наведена в умові та використовуючи 

функцій MS Excel заповнити її формулами для розрахунку, результат та 

формули такі: 

 

 
 

2. Розраховуючи стовпчик D ми попередній стовпчик ділимо на 1500. 

 

Домашнє завдання 

Задача 1. 

Підприємство виготовляє за рік три види продукції в таких обсягах: продукція 

А – 2000 шт., продукція В – 900 шт., продукція С – 1000 шт. Собівартість 

виготовлення одиниці продукції: А – 43 грн., В – 50 грн., С – 45 грн. Обчислити 

повну річну собівартість товарної продукції, ціну кожного виду продукції і 

обсяг виторгу, якщо рівень рентабельності 15%. 

 

Задача 2. 

 

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

ПДВ, складається з таких елементів: 
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Елементи роздрібної ціни До зниження 

ціни 

Після 

зниження 

ціни 

1. Витрати на виробництво і збут продукціі, грн.. 966 960 

2. Прибуток промислового підприємства, грн.. 81 69 

3. Витрати торгово-посередницької фірми, грн.. 36 30 

4. Прибуток торгово-посередницької фірми, грн.. 27 24 

5. Роздрібна націнка,грн.. ? ? 

6. Відсоток роздрібної націнки ? 

Визначте величину та тип торгівельної знижки. 
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Практична робота №5 

 

Тема: Маркетингові методи ціноутворення. 

 

Мета:  

 засвоїти методику встановлення ціни життєвого циклу товару та методику 

встановлення байдужої ціни з урахуванням конкурентоспроможності 

товару,  

вміти розраховувати параметричні індекси, знижки та надбавки за різність у 

параметрах; 

 зрозуміти необхідність правильного та вірного розрахунку ціни та  

важливість грамотного процесу ціноутворення у діяльності підприємства 

 виховувати  посидючість та точність у  розрахунках, охайність та сумлінне 

ставлення при виконанні свої обов'язків 

Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, методична 

розробка додатків до практичних робіт. 

Джерела інформації (література):  
1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

 

 

Хід роботи 

І. Дайте відповіді на наступні питання. 

 

1.  Що таке життєвий цикл товару (ЖЦТ) ? 

2.  Що таке байдужа ціна? Коли вона використовується? 

3.  Що таке параметри товару? 

4.  Як розрахувати середньозважений параметричний індекс? 

5.  Як розрахувати приведений параметричний індекс? 

6.  Що таке ринкова та виробнича, цінова та нецінова конкуренція? 

7. Як зміниться прибуток виробника в залежності від етапу ЖЦТ? 

8. Що таке змінні та постійні витрати? 

9. Що таке прямі та непрямі витрати? 

10. Дайте економічне визначення маржинального доходу?  

 

ІІ. Виконати письмову роботу у вигляді технічного диктанту запропонованого 

викладачем. 
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ІІІ. Розв’язати наступні завдання на повторення.( формули для розв'язку див. у 

практичній роботі № 3, №4) 

 Задача №1 

   Фабрикою випущено 1500 шт. м’якої іграшки одного найменування. При цьому 

загальні витрати склали 12000 грн., а постійні складають 50% від загальних витрат. 

Рівень маржинального доходу 65% . Визначити ціну однієї іграшки. 

 

Задача №2 

   Визначити критичний обсяг продажу(точку беззбитковості) , якщо постійні 

витрати складають 5000 грн., питомі змінні – 15 грн., а ціна – 30 грн. 

 

Задача №3 

   Визначити оптимальну ціну на виріб, якщо попит на нього складає 350 шт., 

прибуток 2500 грн., постійні витрати 25000 грн., питомі змінні – 20 грн. 

 

 

 

Задача № 4 

   Якщо постійні витрати на підприємстві складають 8000 грн., питомі змінні 

витрати 50 грн., обсяг випуску 500 шт., яка буде мінімальна ціна на цей виріб. 

 

ІV. Опрацювати та законспектувати формули для розв'язку завдань по темі 

практичної роботи. 

 

I. 1. Розрахунок середньоарифметичного параметричного індексу. 

    

n

n
пc

k

I
I


.. , де 

    In – параметричний індекс  

    Кn – кількість параметрів 

    Середньозважений параметричний индекс 

    
1

)*( вn
зп

іI
I


  , де 

     ві - ваговий індекс. 

II. Розрахунок байдужої ціни для нового товару М1 у порівнянні з базовим товарам 

М2. 

1. Приведений параметричний индекс для М1, якщо базова модель – М2: 

%100*
1

1
2зпМ

зп
nn

I

МI
МI  , де 

1МI зп  - параметричний індексМ1 середньозважений; 

2МI зп - параметричний індексМ2 середньозважений; 

2. Надбавка до ціни 
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2

21
)(

МI

МIМI
ЗН

nn

nnnn 
 ,де 

2МI зп  - приведений параметричний индекс базова модель – М2. 

3. Байдужа ціна М1. 

))(1(*21 ЗНЦЦ МбМ  ,де 

2МЦ  - ціна базової моделі. 

III. Розрахунок байдужої ціни для базового товару М2 у порівнянні з новим товаром 

М1. 

М2 – Базова модель. 

М1 – нова модель. 

1. Приведений параметричний індекс базової моделі дорівнює 100%, а 

приведений параметричний індекс нової моделі М1 розраховується так, як у 

пункті I. 

2. Надбавки (знижки) до ціни 

    
2

21
)(

МI

МIМI
ЗН

nn

nnnn 
  

3. Байдужа ціна М1. 

))(1(*21 ЗНЦЦ МбМ   

 

V. Розв’язати наступні завдання  за темою практичної роботи 

Задача № 2.1 

   Фірма приймає рішення по визначенню ціни на новий товар(товар 1) в умовах 

конкурентного ринку, для цього вона має певні дані про аналогічний товар 

конкурента(товар 2). 

Ціна товару 2 – 50 грн., параметричний індекс товару 2 – 83, а товару 1 – 81. 

Задача № 2.2 

   Маркетингову відділу фірми «Тетяна» необхідно визначити виправдані та 

невиправдані знижки або надбавки за різність у параметрах для свого товару ( 

параметричний індекс – 91, ціна – 230 грн.) по відношенню до товару фірми 

«Олена» ( параметричний індекс – 81, ціна – 200 грн.). 

 

VІ. Розв’язати завдання самостійно за варіантами. 

I – варіант 

Задача №3.1 

   Визначити середньоарифметичний та середньозважений параметричний індекси за 

наступними параметрами пральної машини 

№ 

з/п 

Параметр Оцінка 

параметра 

Ваговий 

Індекс 

1 Надійність 90 0,5 

2 Якість прання 80 0,3 
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3 Зовнішній вигляд 70 0,1 

4 Ємність 70 0,1 

Задача № 3.2 

   Необхідно дати фірми рекомендацію, щодо визначення ціни при вступі з новим 

товаром на ринок (товар А), де з успіхом продається подібний товар конкурента 

(товар Б). Визначено , що приведені параметричні індекси товарів: А – 105, Б – 90, а 

ціна товару Б – 95 грн. 

 

 

 

ІІ – варіант 

Задача №3.1 

   Вивчення ринку показало, що обсяг продаж товару знаходиться у наступних 

межах: 
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10 2500  1000 5     

25 2000  1000 5     

34 1500  1000 5     

55 1200  1000 5     

60 1000  1000 5     

   Розрахувати невідомі показники. Зробити висновки щодо встановлення ціни на 

різних етапах ЖЦТ. 

Задача №3.2 

   Фірма «Вікторія» випускає побутову техніку різних моделей: М1, М2. Приведені 

параметричні індекси: М1 – 100, М2 – 109. Ціни цих моделей відповідно : 3500 грн., 

3100 грн.. Визначити байдужу ціну М2  по відношенню до М1. 

 

 

Домашнє завдання 

VІІ. Розглянути типові приклади розв’язку задач. 

Задача № 1 

Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виробу, якщо 

дослідження показали, що якщо знищити ціну одного виробу на 2 грн., то обсяг 

продажу збільшиться на 20% 

   Вихідні дані:  

- ціна реалізації – 50 грн. 

- обсяг реалізації – 4000 шт. 

- повна собівартість – 48 грн. 

- співвідношення змінних і постійних витрат 50% і 50% відповідно. 
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Послідовність виконання 

І спосіб розв'язку  

У даному випадку доцільності встановленої нової ціни пов’язана з розміром 

прибутку, який хоче отримати підприємство. Тому перед тим, як прийняти 

певне рішення треба розрахувати прибуток, який отримає підприємство за 

попередньою ціною та за зміненою ціною і порівняти їх. 

   1. Розрахуємо прибуток, який отримає підприємство по первісній ціні 

       СQРЗВПВQРП  *)(* , де    QСС *1  

        Р – ціна реалізації, грн. 

        Q – Обсяг реалізації, шт. 

        ПВ – постійні витрати, грн. 

        ЗВ – змінні витрати,грн. 

        С – повна собівартість, грн. 

   2. Розрахуємо прибуток, який отримає підприємство за зміненою ціною, для 

цього спочатку треба розрахувати змінену ціну ( зР ) та змінений обсяг 

реалізації ( зQ ). У нашому випадку за умовою задачі 

        а) 2 РРз грн. 

        б) 
%100

%20*q
QQз   

        в) СQРЗВПВQРП ззззз  *)(*  

    3. Порівняємо отримані результати, робимо висновок та формуємо відповідь. 

 

ІІ спосіб розв'язку 

Цю задачу можна виконати і другим способом, не за системою повних витрат, а 

за системою «директ – костінг». Для цього треба пам’ятати, що усі витрати 

поділяються змінні та постійні. А постійні витрати не змінюються зі зміною 

обсягів виробництва, тому: 

1. Розрахуємо повну собівартість усього випуску 

С=С1*Q; 

2. Оскільки 

С=ПВ+ЗВ, а структура цих витрат надається у відсотках, то ПВ=С*%ПВ, де 

%ПВ - відсоток постійних витрат у собівартості продукції. 

3. Розрахуємо повну собівартість усього зміненого (збільшеного) випуску. 

С3=С1*Q3, де 

Q3= Q + Q * % Q / 100%, де %Q – відсоток зміни (збільшення) випуску. 

4. Розрахуємо з мінні витрати на одиницю продукції. 

а) ЗВО = (С - ПВ)/Q 

б) ЗВОз = (Сз – ПВ)/Q 

5. Знайдемо змінену ціну. 

Рз = Р -  Р , де  Р – зміна ціни (зменшення). 

6. Знайдемо прибуток. 

П = Q*(Р-ЗВО)-ПВ 
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ПЗ = Qз*(Рз-ЗВОз)-ПВ 

7. Порівняємо П і Пз та робимо висновки. 

8. Опрацюйте самостійно цю методику. Які висновки Ви можете зробити 

стосовно двох систем визначення собівартості? 

 

 

 

Задача № 2 

    Продажна ціна на виготовляє мій виріб, яка в першому кварталі становила 

100 грн., у другому кварталі підвищилась на 20%. Постійні витрати складають 

10000 грн. Питомі змінні – 40 грн. Обчислити ступінь впливу зміни ціни на 

критичний обсяг випуску продукції. 

    Примітка:  а) Критичний обсяг випуску продукції – це minQ  по методу   

                            беззбитковості; 

                         б) Питомі змінні витрати – це витрати на одиницю  

                             продукції; 

                          в) Для розрахунків використовуємо формулу № 4    

                           (практична робота № 3) 

 

Задача № 3 
     У зв’язку із скороченням сировинної бази обсяг випуску продукції 

зменшився на 20%. Постійні витрати після цього не змінилися, питомі змінні 

виросли на 50 грн. Первісна величина повних витрат на одиницю продукції 

становила 150 грн. наскільки відсотків фірма повинна збільшити ціну, щоб 

залишилася незмінною виручка від продажу продукції? Скільки складатиме 

змінена собівартість продукції? 

Послідовність виконання 
1. Якщо постійні витрати залишилися незмінними; а питомі зміни виросли на 

ЗВО ,то величина повних витрат на одиницю продукції складає: 

ЗВОСC nз  , де 

зС  - змінена собівартість одиниці продукції, грн. 

пС  - зміна питомих змінних витрат, грн. 

2. Оскільки виручку від реалізації знаходиться V=P*Q, то враховуючи, що: 

а) 
100

%Q
QQ nз


  

б) виторг повинен залишитися незмінним V, то 

    ззnn QPQP **   

     

100

%
1

100

%
1(

*

100

*

Q

Pn

Q
Qn

QnPn

Qn
Qn

QпРп
Pз 













 , де 
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     Pn  - первісна ціна, грн. 

     Pз  - змінена ціна, грн. 

    %Q  - зміна обсягу випуску, % 

    Qn  - первісний обсяг випуску, шт. 

    Qз  - змінений обсяг випуску, шт. 

          V – виторг, грн. 

  3. Знайдемо зміну ціни у % 

         
Рп

РпPз
P


 %  

4. Робимо висновок та формулюємо відповідь. 

 

Задача № 4 

      Поточний обсяг реалізації продукції дорівнює 1000 од. Продажна ціна 

одиниці продукції становить 50 грн. Змінні витрати на од. Продукції 20 грн., а 

постійні витрати 200000 грн. Розрахувати додатковий розмір прибутку, який 

одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10%, а 

постійних на 50000 грн. 
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Практична робота №6 

 

Тема: Встановлення ціни на експортно-імпортну продукцію. 

 

Мета:  

 засвоїти методику встановлення ціни на експортну – імпортну продукцію;  

вміти розраховувати параметричні індекси, знижки та надбавки за різність у 

параметрах; 

 зрозуміти необхідність правильного та вірного розрахунку ціни та  

важливість грамотного процесу ціноутворення у діяльності підприємства; 

вміти розраховувати ковзаючу ціну, визначати максимально можливу ціну 

на імпортну продукцію методом зворотної калькуляції, розрахувати верхню 

межу ціни франко – склад постачальника на імпортну продукцію. 

 виховувати  посидючість та точність у  розрахунках, охайність та сумлінне 

ставлення при виконанні свої обов'язків 

Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, методична 

розробка додатків до практичних робіт. 

Джерела інформації (література):  
1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2.Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

 

Хід роботи 

 

І. Розглянути типові приклади розв’язку задач. 

 

Задача 1 
           Визначити ковзаючу ціну на експортну продукцію з базовою ціною 

1000 грн., якщо на дату отримання товару заробітна плата робітників зросла 

на 10%, а витрати на матеріали – 20%. 

Послідовність виконання 

Ковзаюча ціна визначається за такою формулою: 

                )(* С
Зб

Зп
В

Мб

Мп
АЦбЦк  або    )(* сваЦбЦк  , де 

                Цб – базова ціна 

                А і В – частка в ціні витрат відповідно на матеріали та оплату праці 

                С – незмінна частка ціни, до якої входять накладні витрати 

                Мп і Мб  - відповідно поточна і базова середня ціна матеріалів 



 

36 

 

                Зп  і Зб  - відповідно поточна і базова середня ставка оплати праці 

                 а - % змінні витрати на матеріали 

                 в - % змінні витрати на оплату праці 

                 с – незмінна частина 100%. 

Задача 2 

             Торгівельна фірма «Венчур» економічно обґрунтовує доцільність 

імпорту технічно досконаліших телефонних апаратів з іншої країни Європи. За 

попередніми розрахунками, таку імпортовану продукцію можна буде продавати 

вітчизняній торгівельній мережі по 80 грн. за одиницю. При цьому частка 

покриття у складі ціни товару має становити щонайменше 30%. Окремі 

елементи витрат, пов’язані з імпортом і продажем телефонних апаратів такі: 

1. фрахт митниці – 6 грн. за одиницю; 

2. мито – 10% від вартості продукції; 

3. фрахт від митниці до складу покупця товару – 3 грн. за одиницю. 

4. комісійні витрати покупця – 5% від продажної ціни телефонних 

апаратів. 

   Визначити за методом складання зворотної калькуляції найбільшу один 

телефонний апарат, за якою торговельна фірма «Венчур» могла б 

купувати цей товар.    

Послідовність виконання: 

1. Розрахуємо абсолютну величину покриття продажної ціни, як добуток рівня 

такої ціни коефіцієнт покриття (мінімально допустимої норми дохідності 

2. Визначаємо загальну суму відшкодування у складі ціни франко – склад 

покупця як різницю між ціною реалізації (продажу) та абсолютною 

величиною покриття останньої. 

3. Вирахуємо величину відшкодування ціни франко (транспортних витрат) до 

митного кордону України Цф  

4. Розрахуємо абсолютну суму мита (податку на імпорт) за формулою 

                
)1(

*

m

m

k

kЦф
М


 ,де 

                mk  - коефіцієнт мита ( частка від оподатковуваної частини вартості        

товару). 

5. Визначаємо максимально можливу (граничну) відпускну ціну 

постачальника за формулою 

                )(max ФМЦфЦ  , де 

                 Ф – величина фрахту за транспортування імпортного товару до складу 

споживання. 

Задача № 3 

              Встановлено регульовану роздрібну ціну на виріб з ПДВ 100 грн. 

Торговельна знижка, яка встановлюється державою 16%, ставка акцизного збору 

55%, а собівартість виробу – 30 грн. 

Послідовність виконання 
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1. Розрахуємо суму ПДВ, яка отримана від продажу виробу кінцевому 

споживачу. 

ПДВ = Цр*20%/120%, де 

Цр – регульована роздрібна ціна з ПДВ. 

2. Розрахуємо регульовану роздрібну ціну з ПДВ. 

Црр = Цр-ПДВ 

3. Знайдемо торгову знижку, отриману підприємством 

Зm = Црр*%Зm/100%, де 

% Зm – торгівельна знижка,% 

4. Розрахуємо регульовану відпускну ціну без ПДВ 

Цвр = Црр-Зm 

5. Знайдемо регульовану роздрібну ціну з ПДВ. 

Цв = Цвр*(1+20%/100%) 

6. Знайдемо суму акцизного збору 

АЗ = Цвр*%АЗ/100%, де 

%Аз - ставка акцизного збору 

7. Розрахуємо регульовану гуртову ціну підприємства 

Цг = Цвр-АЗ 

8. Робимо висновок та формуємо висновок. 

Задача № 4 

            Розрахувати величину граничної ціни нової моделі верстата з ЧПУ, якщо 

продажна ціна базової моделі становить 25000 грн., матеріальні витрати не повинні 

перевищувати 20000 грн., з/п 2000 грн. Експлуатаційні витрати у порівнянні з 

базовою моделлю повинні знизитись на 500 грн. При цьому планується, що загально 

виробничі та загальногосподарські витрати повинні становити 120% і 60% від 

основної з/п відповідно, а поза виробничі витрати 3% від виробничої собівартості. 

Норма рентабельності 15%. Строк служби обох моделей 10 років, а коефіцієнт 

продуктивності 1,5. 

 

Послідовність виконання 
1. Розрахуємо загальновиробничі та загальногосподарські витрати 

ЗВ = ЗП * 120% / 100% 

ЗГ = ЗП * 60% / 100%, де 

ЗВ -  загальновиробничі витрати, грн. 

ЗГ – загальногосподарські витрати, грн. 

ЗП – основна з/п, грн. 

 

2. Розрахуємо виробничу собівартість верстата ( нової моделі) 

С = МВ+ЗП+ЗВ, де  

МВ – матеріальні витрати, грн. 

3. Розрахуємо поза виробничі витрати  

ПЗВ = С* 3%,       Сп = С + 3Г 

4. Розрахуємо граничну ціну нового верстата 
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     )
%100

%
1(*)(

Н
ПЗВСпЦг  , де 

     Н% - норма рентабельності. 

5. Оскільки у практиці господарювання прийнято дотримуватись вимоги, щоб 

коефіцієнт відносного здешевлення виготовлення нової моделі певного 

засобу праці (kn) не перевищує 0,85, то визначається і порівнюється з ним 

розрахунковий (очікуваний) коефіцієнт здешевлення його виробництва 

( pk ) 

     )
/1/1

/1
**/(

Rt

ЕВ

Rt

Rt
kЦпбЦгk

HH

б
np









 , де 

     R – коефіцієнт нормативної рентабельності. 

      
%100

%H
R   

      Цг  - гранична ціна нового верстата, грн. 

      Цпб  - продажна ціна базової моделі, грн. 

      Кп  - коефіцієнт продуктивності 

       бt , nt  - строки служби відповідно базової і нової моделі, років 

       ЕВ  - задане абсолютне зниження експлуатаційних витрат, грн. 

 

Економічну доцільність проектування нової моделі засобу праці можна 

підтвердити за умови 85,0,  HHp kkk  

 

ІІ. Виконати роботу запропоновану викладачем(технічний диктант, 

кросворд, тестова робота).   

ІІІ. Дати відповіді на запитання  

a. Що таке ковзаючи ціна. 

b. Дати визначення демпінгу. 

c. Що таке експорт і імпорт. 

d. Які ви знаєте види загальноторговельних цін. 

e. що таке ціна форвардних угод. 

 

 Домашнє завдання 

 

Задача № 1 

        На виготовлення виробу підприємство витрачає основних матеріалів на 

суму 7800 грн., допоміжних – 5750 грн. Вартість зворотних відходів 558 грн. 

Основна з/п 1500 грн., а амортизація обладнання 780 грн. Рентабельність 

продукції 40%. Скласти калькуляцію та обчислити ціну цього виробу. 

      

 



 

39 

 

Задача №2 

                 Одна з українських оптозакупівельних фірм проводить маркетингове 

дослідження щодо економічної вигідності придбання за імпортом і реалізації у 

роздрібній торгівельній мережі України сучасні відеокамери за ціною 500 доларів за 

одиницю. Фрахт до вітчизняного митного кордону становить 40 доларів за одиницю 

продукції, а податок на імпорт – 10% від суми ціни франко – склад постачальника та 

вартості фрахту до митного кордону країни – покупця. 

                 Економічно обґрунтувати максимально допустиму ціну на імпортні відеокамери, за 

якою вітчизняна оптозакупівельна фірма може їх закуповувати, якщо дохід від 

комерції має дорівнювати 25% від ціни реалізації 

Задача № 3 

      Поточний обсяг реалізації продукції дорівнює 1000 од. Продажна ціна 

одиниці продукції становить 50 грн. Змінні витрати на од. Продукції 20 грн., а 

постійні витрати 200000 грн. Розрахувати додатковий розмір прибутку, який 

одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10%, а 

постійних на 50000 грн. 
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Семінарське заняття №1 

Тема: Суть, види і функції цін у ринковій економіці. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

(Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

5. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

6. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

7. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

8. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

Основне проблемне питання: 

Як вплинула еволюція теорії цін на сучасне поняття, види, функції та принципи 

ціноутворення? 

Хід роботи. 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному питанню. 

3. Розв'язок ситуацій та обговорення питань. 

План опитування 

1. Теорії ціноутворення. 

2. Поняття ціни, її сутність та значення. 

3. Сутність та завдання ціноутворення. 

4. Функції ціни. 

5. Загальна структура ціни. 

6. Методика розрахунку оптової та роздрібної ціни. 

7. Система цін. 

8. Ознаки класифікації внутрішніх цін. 

9. Види цін без певної класифікації. 

Питання і ситуації. 

1. Що означає поняття «франко» у ціноутворенні? 

2. До якого виду цін відносяться: 

А) ціни каталогу; 

Б) індикативні ціни? 
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3. Виберіть правильну відповідь: 

  1) Максимальні зобов’язання продавця щодо постачання товару відповідають ціні: 

А) франко – станція відправлення; 

Б) франко – склад постачальника; 

В) франко – склад покупця. 

 2) Ціна проїзду у міському транспорті – це приклад: 

А) регульованої ціни; 

Б) вільної ціни; 

В)фіксованої ціни. 

3). Знижка на умовах 2/15 net 30 діє протягом: 

А) 15 днів; 

Б) 10 днів; 

В) 30 днів. 

4. Визначте  оптову ціну виробника, якщо відпускна ціна виробника складає 

720 грн., а ставка ПДВ – 20%. 

5. Якою буде ціна»франко – склад станція призначення», якщо відпускна ціна 

виробника складає 70 грн., витрати на транспортування до станції 

відправлення 700 грн., витрати на перевезення залізницею 2000 грн. на весь 

обсяг реалізації, який складає 100 шт. виробу. 

6. Визначте відпускну ціну виробу, якщо оптова ціна виробника складає 720 

грн., ставка акцизного збору 15%, а ставка ПДВ – 20%.  
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Семінарське заняття №2 

Тема: Цінова політика держави та цінова політика підприємства. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

( Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

9. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

10. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

11. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

12. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

Основне проблемне питання: 

Яких цілей може досягнути суб’єкт господарювання, формуючи оптимальну 

цінову політику? 

Хід роботи. 

4. Усне опитування за наведеним  планом. 

5. Прослуховування та обговорення доповідей по проблемному питанню. 

6. Розв'язок ситуацій та обговорення питань. 

План опитування 

10. Цілі та методи державного регулювання цін. 

11. Вплив державного регулювання цін на економічні процеси. 

12. Поняття цінової політики. 

13. Довгострокові цілі політики цін. 

14. Наслідки прийняття рішень по ціні. 

15. Розробка цінової політики. 

16. Цінова тактика підприємства. 

17. Цілі ціноутворення. 

18. Види цінових стратегій. 

10. Поняття цінових ліній. 

11. Діапазон цін. 

Питання і ситуації. 

3. Хто здійснює контроль за додержанням державної дисципліни цін? 

(Варіанти відповідей: органи статистики, профспілки, громадські 

організації) 
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4. У чому полягає функція держави у сфері дії вільних цін? 

(Варіанти відповідей:  контроль правомірності їх використання; невтручанні, 

нормуванні рівня рентабельності підприємств). 

3. Які ціни насамперед піддаються державному регулюванню? 

(Варіанти відповідей: ціни на продукцію не державних підприємств, ціни на 

продукцію підприємств державної форми власності). 

7. Побудуйте цінову лінію для пральних машин, якщо при ціні 1000 грн. було 

продано 150 шт., при ціні 1200 грн. - 100шт., при ціні 1500грн. - 50 шт., при 

ціні 

2000грн. - 50 шт., при ціні 2500грн. - 20 шт., при ціні2600 грн. - 20шт. 

Встановіть 

діапазони цін. 

8. Ваша фірма - монополіст. Має великий економічний потенціал, володіє 

значною 

часткою збуту продукції на ринку. Яку політику цін буде впроваджувати 

ваша 

фірма? 

 

6. Ваша фірма невеликих розмірів, але не хоче поступатися лідерам у галузі. 

Останнім часом попит на товар фірми значно зріс у зв'язку з чим зросли і 

обсяги 

продажу. Яку цінову політику доречно використати фірмі у даній ситуації. 

7. Яку мету переслідує кампанія, якщо вона намагається створити певні умови 

для 

отримання стабільного прибутку на декілька років? 

8. До якої групи цінових стратегій відноситься: 

а) стратегія виживання? 

б) стратегія лідерства за якістю товару? 

в) стратегія цінового прориву? 

9. Як можна назвати сегмент ринку, де споживачі зовсім не звертають увагу на 

рівень ціни? 
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Семінарське заняття №3 

Тема: Основні ціноутворюючі чинники. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

( Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

Основне проблемне питання: 

1. Чим зумовлена закономірність формування цін на різних типах 

конкурентних ринків? 

Хід роботи 

1. Усне опитування за наведеним вище планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей. 

3. Розв'язок ситуацій та обговорення питань  

План опитування 

1. Поняття кон'юктури ринку, її основні елементи. 

2. Кон'юктурообразуючі фактори, їх класифікація. 

3. Вплив попиту на процес ціноутворення. 

4. Вплив пропозиції на формування ринкових цін. 

5. Поняття еластичності попиту та пропозиції. 

6. Ціна рівноваги. 

7. Поняття монополій. 

8. Сутність та види конкуренції. 

9. Собівартість: її склад та види. 

10.Класифікація витрат за елементами та статтями калькуляції. 

11 .Поняття прибутку. 

12.Рентабельність, показники рентабельності. 

Питання і ситуації 

1. Який з елементів не входить у структуру оптової ціни виробника? 

(Варіанти відповідей: прибуток, ПДВ, штрафи). 
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2. Якою умовою визначається монопольний стан суб'єкта 

підприємницької діяльності?( Варіанти відповідей: не існує близьких 

конкурентів, частка на ринку перевищує 35%, частка на ринку 

перевищує 25%, інша відповідь(сформулюйте її)?. 

3. За якої умови чуттєвість покупців до зміни цін буде нижчою?(Варіанти 

відповідей: на ринку існує безліч схожих товарів, споживачі можуть 

довго споживати даний товар, товар немає аналогів на ринку). 

4. Менш рухливий(еластичний)попит викликає встановлення... (Варіанти 

відповідей: вищої ціни, нижчої ціни, незмінної ціни). 

5. Який з факторів формує верхню межу ціни?(Варіанти відповідей: 

величина витрат на виробництво, величина попиту на товар, величина 

пропозиції). 

6. Визначте, чи вигідно виробнику знизити ціну на 0,2 грн., якщо поточна 

ціна товару - 3 гри., плановий обсяг продажу 1 млн. шт.. Відомо, що 

конкуренти слідом за фірмою також знизять свої ціни. Показник 

еластичності попиту за ціною - 1,6. 

7. Еластичність попиту від ціни на продукцію підприємства «Бета» дорівнює 

- 1,75. Визначити наслідки зниження ціни на 1 грн., якщо до цього зниження обсяг 

реалізації складав 10 тис шт.. за ціною 17,5 грн., а загальні витрати 

дорівнювали 120000 грн.(у тому числі постійні - 20000 грн.) на весь обсяг 

виробництва. 
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Семінарське заняття №4 

Тема:  Структура ціни і формування її елементів. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

( Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

Основне проблемне питання: 

1.Чим зумовлена мотивація та поведінка підприємства в умовах нестабільності 

цінових факторів? 

Хід роботи 

1.Усне опитування за наведеним вище планом. 

2.Прослуховування та обговорення доповідей. 

3.Розв'язок ситуацій та обговорення питань. 

План опитування 

1. Витрати та їх вплив на формування ціни. 

2. Визначення прибутку у ціні. 

3. Формування у ціні товарних податків. 

4. Посередницькі надбавки та знижки у ціні. 

5. Поняття цінової знижки. 

6. Шкала та види знижок. 

7. Склад торгівельної націнки. 

8. Поняття торгівельної надбавки. 

Питання і ситуації 

1. Верхньою межею величини знижки, яка надається при продажу товару, 

є: 

А)витрати виробництва; 

Б) рівень рентабельності підприємства; 

В)рівень рентабельності продукції. 
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2. Надбавка до ціни надається за : 

А) підвищену якість товару; 

Б)гарантійне обслуговування; 

В)підвищенні витрати на виготовлення товару. 
 

3. Максимальний рівень знижки за повернення товару раніше купленого у 

даної фірми є: 
А) 25%, 

Б) 30% 

В)немає обмежень 
 

4. Сезонні знижки надаються за купівлю товару: 

А)в період активного сезону; 

Б)поза періодом  активного сезону;  
В) за рішенням продавця. 
 

5. Ефект накладання знижки на попередню знижку характерний для: 

А)знижки «сконто»; 

Б)функціональної знижки;  

В) сервісної знижки; 
 Г)експертної знижки. 
 

6. Роздрібна ціна телевізора 1200 грн. Товар постачається від виробника 

безпосередньо в магазин. Торгова надбавка - 25% від вільної відпускної 

ціни. Прибуток підприємства-виробника становить 35%від собівартості. 

Визначте собівартість і прибуток підприємства виробника, а також питому 

вагу кожного елементу в роздрібній ціні товару. Товар не підлягає 

оподаткуванню ПДВ. 

Розв’яжіть задачу також і за допомогою комп’ютера   

    Алгоритм розв’язання задачі: 

   Використовуючи MS Excel у комірках вводимо необхідні розрахунки для 

отримання наступних розрахованих результатів, а саме: 

1. ЦВ = Цр/ (1 + Нт/100) = 1200/(1 + 25/100) = 1200/1,25 = 960 грн.   
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2. С = ЦВ/(1 + R/100) = 960/(1 + 35/100) = 960/1,35 = 711 грн. 

 

3. П = ЦВ – С = 960 – 711 = 249 грн. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 7. Складіть калькуляцію однієї пари чоловічого взуття і визначте 

прибуток або збиток від реалізації однієї пари, якщо відомі такі данні:  

І.Витрати на сировину і матеріали(на 100 пар): 

- шкіра для верху - 1700 грн.; 

- шкіра для підкладки - 118 грн.; 

- вартість деталей низу - 694 грн.; 

- текстиль для між підкладки - 240 грн. 

      II. Допоміжні матеріали, паливо і енергія на технологічні цілі - 650 грн. 

III. Зарплата виробничих робітників -1110 грн. 

IV. Витрати на утримання і експлуатацію виробничого обладнання - 20% 

від заробітної плати виробничих робітників. 

V. Загальногосподарські витрати - 20% від виробничої собівартості 

продукції. 

     VI. Витрати на збут одиниці товару - 7 грн. 

     VII. Вільна відпускна ціна однієї пари взуття (без ПДВ) - 70 грн. 

Розв’яжіть задачу також і за допомогою комп’ютера   

    Алгоритм розв’язання задачі: 
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   Накресливши таблицю в MS Excel виконуємо послідовно розрахунки за вказаним 

зображенням екрану монітора на малюнку(послідовність розв’язання і формули 

вказані  у стовпці F): 

 

 

ІV. Складіть самостійно алгоритм розв’язку задач № 1, 2, 3 з практичної роботи 

№ 1 та розв’яжіть їх за допомогою MS Excel за індивідуальними даними, 

наведеними у домашньому завданні. 
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Семінарське заняття № 1(5) 

Тема:  Методи ринкового ціноутворення. 

 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

( Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

Основне проблемне питання: 

1.У чому полягає специфічність формування цін на різних видах товарних ринків? 

Хід роботи 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей. 

3. Розв'язок ситуацій, задач та обговорення питань. 

4. Розв'язати тестові завдання за індивідуальними картками. 

 План опитування 

1. Класифікація цін на продукцію АПК, 

2. Структури відпускної ціни на споживчі товари. 

3. Калькуляційна картка підприємств масового харчування, її склад і 

методика розрахунку. 

4. Особливості транспортних тарифів на різних видах транспорту. 

5. Складові ціни послуги у різних сферах обслуговування. 

6. Беззбиткова та оптимальна ціна, методика їх розрахунку. 

7. Критичний обсяг продаж. 

8. Класифікація витрат по методу повних витрат. 

9. Класифікація витрат за методом «директ-костінг». Маржинальний 

дохід. 

10. Життєвий цикл товару, його етапи.  
11.Байдужа ціна: методика розрахунку. 
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Питання і ситуації 

1. На вироби підприємств м'ясо-молочної промисловості діють такі ціни: 

А) регульовані; 

Б) регульовані та договірні; 

В) договірні; 

Г) фіксовані; 

Д) регульовані та фіксовані. 
 

2. Зі збільшенням відстані перевезень собівартість 1 т/км: 

А) збільшується; 

Б) зменшується;  

В) не змінюється. 
 

3. Сільськогосподарські підприємства розраховуються з підприємствами 

переробної промисловості за такими цінами: 

А) закупівельними;  

Б) розрахунковими;  

В) роздрібними. 
 

4. В Україні лише за договірними цінами реалізуються такі вироби: 

А) цукор; 
Б) овочі; 

В) молоко; 

Г) хліб 
 

5. Ціна виробів підприємств масового харчування складається з таких 

елементів: 

        А) вартість сировини та прибуток; 

        Б) вартість сировини та заробітна плата працівників; 

        В) роздрібна ціна сировини та націнка. 
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Семінарське заняття № 2(6) 

Підсумковий контроль знань 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі предмету; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати його»  

( Р. Декарт) 

Вид заняття: семінарське. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, методична 

розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Джерела інформації (література):  

1. Шкварчук Л.О. «Ціни і ціноутворення».К.,2005. 

2. Литвиненко Л.В. «Сучасна політика ціноутворення», К., 2001. 

3. Тормос Ю.Е. «Ціни та цінова політика», К., 2001. 

4. Бойчик «Економіка підприємства», К., 2001. 

Основне проблемне питання: 

1. Встановлення правильної економічно обґрунтованої ціни – це ринкова 

необхідність чи запорука ефективної діяльності підприємства? 

Хід роботи 

1. Усне опитування за наведеним вище планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей. 

3. Розв'язок ситуацій та обговорення питань. 

4. Розв'язати задачі за індивідуальними картками. 

 

План опитування 

1. Які методи ціноутворення відносяться до витратних? 

2. Що таке змінні та постійні витрати? 

3. Що таке прямі та непрямі витрати? 

4. Дайте економічне визначення маржинального доходу?  

5. Що таке повні витрати? 

6. Що таке собівартість? 

7. Як визначити валовий випуск продукції, якщо відома її ціна та обсяг 

випуску? 

8.  Що таке життєвий цикл товару (ЖЦТ) ? 

9.  Що таке байдужа ціна? Коли вона використовується? 

10.  Що таке параметри товару? 

11.  Як розрахувати середньозважений параметричний індекс? 

12.  Як розрахувати приведений параметричний індекс? 

13.  Що таке ринкова та виробнича, цінова та нецінова конкуренція? 
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14. Як зміниться прибуток виробника в залежності від етапу ЖЦТ? 

15. Що таке ковзаючаи ціна? 

16. Дати визначення демпінгу. 

17. Що таке експорт і імпорт? 

18. Які ви знаєте види загальноторговельних цін? 

19. Що таке ціна форвардних угод? 

20. Чим роздрібна ціна відрізняється від ціни оптової торгівлі? 

21. Що таке цінова знижка, як визначити ціну зі знижкою? 

22. Що є об’єктом оподаткування акцизним збором? 

23. Як нараховується ПДВ при переміщенні товару від виробника до 

споживача? 

24. Перерахуйте елементи витрат підприємства. 

25. Чим ціна готової торгівлі відрізняється від ціни виробника? 

26. Що таке необхідний та граничний рівні прибутку? 

27. Визначення торгівельної надбавки. 

28. У чому полягає економічна сутність собівартості продукції? 

29. Які складові входять у гуртову відпускну ціну? 

30. Як держава впливає на ціноутворення? 

31. Що включає в себе роздрібна ціна товару? 

32. Які функції виконують ціни? 

33. Що таке балансовий прибуток, у чому полягає його економічна 

сутність? 

34. Що таке цінова політика? Назвіть типи цінової політики. 

Питання і ситуації 

1. Охарактеризуйте : 
А) форвардні контракти;  

Б) ф'ючерсні контракти;  

В) спотові контракти; 

2. Охарактеризуйте умови поставки: 

А) СІF; 

Б) FОВ 

 

Задачі для розв’язання    

Задача № 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 15%, ПДВ – 20%. 

Алгоритм розв’язання задачі за допомогою ком’ютера: 
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  Використовуючи електронні таблиці MS Excel у комірках вводимо необхідні 

розрахунки для отримання наступних результатів, а саме: 

1. СМФМ1 = (СПМ1*КМ + ВМ)/КМ = (130*1000 + 10000)/1000 =  

=140 грн/ц 

 
2. Ц1 = СФМ1*(1 + R/100)*(1 + ПДВ/100) = 140*1,15*1,20 = 193 грн/ц 

 

3. СФП1 = (СПП1*КП + ВП)/КП = (380*100 + 2000)/100 = 400 грн/голова 

 

 
 

Задача № 2 

   У господарстві зібрано 20000 ц повноцінного зерна озимої пшениці та  

1500 ц зерновідходів із вмістом зерна 60%. Витрати на вирощування цієї 

культури(без вартості соломи) становили 1254000 грн. Розрахуйте ціну зерна та 

зерновідходів, якщо прибуток складає 25% від собівартості зерна. 

Задача № 3 

   За даними калькуляційної картки підприємства масового харчування 1 порція 

салату «Дністер» складає 100г. 

 На 1 кг салату витрачено: 
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- 400 г капусти за ціною 4 грн/кг; 

- 300 г ковбаси за ціною 19 грн/кг; 

- 100 г зеленого горошку за ціною 3,5 грн/200г; 

- 200 г майонезу за ціною 2 грн/100г. 

За розподілом накладних витрат обігу на дану страву припадає 10 грн. витрат. 

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

Алгоритм розв’язання задачі  за допомогою комп’ютера : 

Накресливши таблицю в MS Excel виконуємо послідовно розрахунки за вказаними 

позначками на екрані монітора ( послідовність розв’язання і формули вказані у 

стовпці F): 

 
 

 

Задача № 4 

   Знайдіть вартість 1 т/км на перевозку вантажу автомобілем МАЗ-500 на 3 доби на 

відстань 800 км, якщо витрати на початково-кінцеві операції: 

- заробітна плата водія – 700 грн/міс.; 

- нарахування на заробітну плату – 40%; 

- добові – 17 грн.; 

- амортизація автомобіля – 100 грн/міс.; 

А рухомі(шляхові) витрати: 

- диз. паливо – 40л на 100 км за ціною 3,5 грн. 

Прибутковість перевезень – 30%, ПДВ – 20%. 

Задача № 5 

  Планові витрати підрядчика на будівництво об’єкта за звітний період становлять: 

- січень – 15,2 тис. грн., у т.ч. з/пл – 9 тис. грн..; 

- лютий - 14,9 тис. грн., у т.ч. з/пл – 10 тис. грн..; 

- березень - 17,7 тис. грн., у т.ч. з/пл – 12 тис. грн..; 

Будівельні матеріали були придбані у грудні минулого року. 
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Індекс інфляції: січень – 1,05; лютий – 1,1; березень – 1,15. 

Крім того, нараховано знос 10000 грн. Об’єкт здано під ключ замовнику у кінці 

березня. ПДВ – 20%. Розрахувати договірну(кошторисну) ціну будівництва. 

Задача № 6 

  Підприємство закупило 1 т зерна пшениці за ціною 300 грн., у т.ч. ПДВ, для 

переробки на муку і подальшої її реалізації. Переробнику заплачено 120 грн., у т.ч. 

ПДВ, транспортній організації – 60 грн., у т.ч. ПДВ. Нараховано власним 

працівникам за роботу – 100 грн. Одержано від переробника і оприбутковано 300 

кг муки вищого, 250 кг першого та 150 кг другого ґатунку і висівки – 250 кг. 

Співвідношення цін на вищий, перший, другий ґатунки та висівки відповідно: 

1:0,8:0,6: 0,25. 

Розрахувати роздрібну ціну усіх видів продукції, якщо прибутковість складає 20%, 

ПДВ – 20%. 

Теми доповідей (рефератів) на конференцію: 

1. Теорії ціноутворення, що визначають цінність товару. 

2. Необхідність існування різних видів цін. 

3. Переваги та недоліки витратних методів ціноутворення. 

4. Державне регулювання цін як економічна необхідність. 

5. Демпінг та антидемпінгове законодавство. 

6. Зв'язок цінової стратегії з ціновою політикою підприємства. 

7. Вплив споживачів на рішення по цінам. 

8. Особливості ціноутворення в різних сферах господарювання. 

9. Митне регулювання 

ціноутворення. 

10. Ціноутворення на товарній 

біржі. 

 

Мінімальний перелік термінів, на які необхідно звернути особливу увагу!!! 

 

1.     Маржинальний дохід;  

2. Стратегія ціноутворення;  

3. Цінова лінія;  

4. Байдужа ціна; 

5. Коефіцієнт еластичності (попиту і пропозиції);  

6. Крива попиту;  

7. Крива пропозиції;  

8. Ціна рівноваги;  

9. Кон'юктура ринку;  

10. Оптимальна ціна;  

11. Беззбиткова ціна;  

12. Ціноутворення;  

13. Цінова політика;  

14. Ціна; 

15. Постійні та змінні витрати;  
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16. Загально виробничі витрати;  

17. Прямі та непрямі виграти;  

18. Рентабельність продукції;  

19. Рентабельність продаж;  

20. Собівартість;  

21. Сегментація ринку;  

22. Пропозиція;  

23. Попит; 

24. Територіальна ціна;  

25. Демпінгова ціна;  

26. Ціна франко;  

27. Оптова(гуртова) 

ціна;  

28. Роздрібна ціна;  

29. Тариф; 

30. Фіксована ціна;  

31. Біржова ціна;  

32. Ковзаюча ціна; 

33. «Цінове лідерство»;  

34. «Зняття вершків»;  

35. «Швидкі гроші»;  

36. «Атака»; 

37. Надбавка та 

націнка; 

38. Цінова знижка 

Питання предмету, на які необхідно звернути особливу увагу!!! 

Теоретичні питання з підготовки до семестрової контрольної роботи та заліку  

1. Чим ціна оптової торгівлі відрізняється від оптової ціни виробника? 

2. Як взаємопов’язані попит, ціна і пропозиція? 

3. Назвіть найбільш розповсюджені цінові стратегії. 

4. Що таке ціни форвардних угод? 

5. Перерахуйте і охарактеризуйте заборонені цінові стратегії. 

6. Чим відрізняються регульовані та фіксовані ціни та до якого з цих 

видів належать ціни за електроенергію? 

7. Які існують типи цінової політики? 

8. У чому різниця цін по видам франко? 

9. Як встановити ціну на товар на базі відчутної цінності товару? 

10. Які функції виконують ціни? 

11. Як розрахувати ціну на базі беззбитковості? 

12. У чому полягає економічна суть ціни? 

13. Яку мету переслідує виробник, коли встановлює ціну на базі 

беззбитковості? 

14. При проведенні яких розрахунків використовувати поточні ціни, а при 

яких – порівняльні?   
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15. Перерахувати елементи витрат підприємств оптової і роздрібної 

торгівлі. 

16. Наведіть приклади цінової та нецінової конкуренції. 

17. Чим роздрібна ціна відрізняється від цін оптової торгівлі? 

18. Чим відрізняється ринок продавця від ринку покупця? 

19. Що таке життєвий цикл товару? 

20. Чим відрізняється оптові і роздрібні ціни? 

21. З яких етапів складається життєвий цикл товару? 

22. До якого виду цін відносяться закупівельні ціни? 

23. Які витрати виробництва впливають на рівень цін в умовах різних 

типів ринку? 

24. Які витрати включаються у собівартість продукції? 

25. Що полягає в основі встановлення ціни по методу «на рівні 

конкуренції» та як при цьому враховується тип ринку? 

26. Які етапи вміщує процес розробки стратегії ціноутворення? 

27. Які функціональні дії повинен виконати виробник, якщо він має 

бажання приймати участь у закритих торгах? 

28. Які фактори впливають на дію ринкового механізму ціноутворення? 

29. Для чого використовується цінова надбавка та знижка? 

30. Що таке прибуток та в чому полягає його економічна суть? 

31. Яку мету переслідує товаровиробник, встановлюючи на свій товар 

диференційовані ціни? 

32. Що таке необхідний прибуток? 

33. У яких випадках використовують диференційовані ціни? 

34. Чим чистий прибуток відрізняється від балансового? 

35. Як прискорена інфляція впливає на рівень цін? 

36. Як ви розумієте поняття «цінова політика підприємства»? 

37. Чим відрізняється стратегія і тактика ринкової цінової поведінки 

виробника? 

38. Як помірна інфляція впливає на зміну цін? 

39. Як нараховується ПДВ при переміщенні від виробника до споживача?  

40. Наведіть приклади виробничої та ринкової конкуренції. 

41. Перерахуйте фактори які впливають на рівень цін. 

42. У чому полягає економічна сутність собівартості продукції? 

43. У чому полягає економічна суть оперативного регулювання цін? 

44. Що таке норма прибутку? 

45. У чому полягає роль держави у питаннях ціноутворення? 

46. У чому недоліки та переваги метода ціноутворення «витрати + 

прибуток»? 

47. Що є об’єктом оподаткування акційним збором? 

48. Охарактеризуйте поняття кон’юктури ринку.  

49. Перерахуйте основні види надбавок та знижок до ціни. 

50. Назвіть можливі варіанти залежності розміру прибутку 

товаровиробника від рівня якості продукції. 

51. Що таке «маржинальний дохід»? 



 

59 

 

52. Що передбачає ціноутворення за системою «директ – костінг»? 

53. Навести особливості встановлення вантажних тарифів. 

54. Особливості ціноутворення на підприємствах масового харчування. 

55. Поняття демпінгу. Що передбачає собою антидемпінгове 

законодавство? 

56. Що таке «байдужа ціна»? 

57. Оцінка параметрів конкурентних товарів. 

58. Цінова лінія, принципи її побудови. 

59. Розрахунок імпортних цін. 

60. Поняття та види світових цін. 

 

 


