




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

 Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  2 
Галузь знань  

    

                                

 

Нормативна  

 

 

 

 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання –                 

(не передбачено) Спеціальність 

 

Рік підготовки: 

3-й  3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

60 

5-й  5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 2 

самостійної роботи 

студента -2 
Освітній рівень 

 

10 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4  год. 

Лабораторні 

____ год. _____ год. 

Самостійна робота 

40 год. 54  год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: -                  

(не передбачено). 

Мова навчання: 

державна Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ціноутворенння» є  надання 

студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін на 

продукцію підприємства, прогнозування їх динаміки залежно від зміни попиту та 

пропозиції і розробки цінової політики. 

       2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Ціноутворенння» є 

визначення сутності, функцій та ролі ціни в ринкових умовах; з’ясувати механізм 

функціонування ціноутворення у ринковій економіці; визначити закономірності 

функціонування попиту та пропозиції цінової політики; в умовах ринкової 



 

економіки вміти залежно від обраної цінової політики, порядку формування цін, 

їх розміру та можливості швидко й своєчасно реагувати на зміни ринкової 

кон'юнктури; сформувати у студентів знання та навички науково-обґрунтованого 

підходу до рішення проблеми ціноутворення у багатоукладній економіці 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

  ЗК 5. Знання та розуміння сутності ціноутворення, його роль та значення в 

економічних відносинах, зміст функцій ціноутворення; 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК 1. Здатність визначати та описувати цінові характеристики підприємства. 

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу на процес формування цін у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі. 

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

СК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

ціноутворення. 

СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань 

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

3. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 

формування наступних програмних результатів навчання: 

ПРО 3 Демонструвати знання теорії, методів і функцій і  сучасних концепцій 
ціноутворення. 
ПРО 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обгрунтування 

управлінських рішень. 

ПРО 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРО 6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обгрунтування цінрутвпрення на 

підприємстві. 



 

ПРО 11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікацій у 

різних сферах діяльності організації. 

ПРО 16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

ПРО 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни «Ціноутворення» достатньо знань з дисциплін за 

попередні роки навчання. 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Ринковий механізм ціноутворення та його зміст. 

1. Економічна природа ціни. 

2. Ціна попиту і корисність товару та ціна пропозиції і витрачання 

виробництва. 

3. Найбільш загальні завдання, що вирішуються за допомогою цін. 

Тема 2. Функції цін у ринкових умовах та їх характеристика. 

1. Поняття функції цін. 

2. Використання цін як критерію ефективності економічних процесів.  

3. Рівень, динаміка і структура ціни в системі перерозподільчих процесів в 

економіці. 

Тема 3. Теоретичні та методологічні основи ціноутворення. Структура ціни та 

характеристика її основних елементів. 

1. Внутрішні і зовнішні фактори впливу на ціну. 

2. Виробнича ціна підприємства.  

3. Склад ціни. 

Тема 4. Система цін в АПК в умовах формування ринкових відносин та 

методи визначення цін на підприємствах 

1. Динаміка, рівень цін на продукцію АПК і структура системи цін.  

2. Ціна закупівельна, ціна оптова, ціна відпускна, ціна роздрібна. 

3. Методи визначення цін. 

Тема 5. Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 

1. Економіко-правові принципи ціноутворення.  

2. Методичні принципи формування цін у сільському господарстві.  

3. Регулювання цін на сільськогосподарську продукцію. 

Тема 6. Державне регулювання процесу ціноутворення 

1. Державна політика цін та їх регулювання.  

2. Методи державного регулювання цін: економічні методи, адміністративно-

командні.  

3. Антимонопольна діяльність держави. 

Тема 7. Цінова політика підприємства та порядок її розробки. 

1. Цінова політика.  

2. Розробка цінової політики. 

3. Принципи цінової політики підприємства. 

Тема 8. Цінова стратегія та цінова тактика підприємств. 



 

1. Стратегія ціноутворення. 

2. Стратегія цін. 

3. Тактичне ціноутворення. 

Тема 9. Ціноутворення у сфері виробництва товарів 

1. Планування ціни, економічна ефективність.  

2. Класифікація цін АПК. 

3. Принципи ціноутворення в АПК. 

Тема 10. Ціноутворення у сфері надання послуг. 

1. Сфера послуг.  

2. Послуги особливої соціальної значимості.  

3. Договірна ціна. 

Тема 11. Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів. 

1. Напрямки державної політики ціноутворення.  

2. Вимоги до встановлення роздрібних цін.  

3. Принципи формування цінової політики. 

Тема 12. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

1. Світова ціна. 

2. Методи визначення ціни товару - методи повних та прямих витрат. 

3. Ціноутворюючі фактори. Формування ціни. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Ринковий механізм 

ціноутворення та його зміст 

 

4 

 

1 

 
 

 

3 
 

6 

 

1 
  

 

5 

Тема 2. Функції цін у 

ринкових умовах та їх 

характеристика 

 

5 

 

1 

 

1  
 

3 
 

5 
   

 

5 

Тема 3. Теоретичні та 

методологічні основи 

ціноутворення. Структура 

ціни та характеристика її 

основних елементів 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

Тема 4. Система цін в АПК 

в умовах ринкових відносин 

та методи визначення цін на 

підприємствах 

 

5 

 

1 

 

1  

 

3 
 

6 

 

1 
  

 

5 

Тема 5. Концепція 

ціноутворення на 

сільськогосподарську 

продукцію 

 

4 

  

1  

 

3 
 

5 
   

 

5 

Тема 6. Державне 

регулювання процесу 

ціноутворення 

 

5 

 

1 

 

1  
 

3 6  1  5 

Тема 7. Цінова політика 

підприємства та порядок її 

розробки 

 

4 

  

1  
 

3 
 

5 
   

 

5 

Тема 8. Цінова стратегія та 

цінова тактика підприємств 

 

5 

 

1 

 

1 
 

 

3 

 

5 
   

 

5 

Тема 9. Ціноутворення у 

сфері виробництва товарів 

 

5 

 

1 

 

1 
 

 

3 

 

6 
 

 

1 
 

 

5 

Тема  10 Ціноутворення у 

сфері надання послуг 

 

4 

 

1 

 
 

 

3 

 

5 
   

 

5 

Тема 11. Ціноутворення у 

сфері обігу споживчих 

товарів 

 

6 

  

1  

 

5 
 

2 
   

 

2 

Тема 12. Ціноутворення у 

сфері  

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

6 

  

1 
 

 

5 
3  1  

 

2 

Усього годин  

60 

 

10 

 

10 
 

 

40 

 

60 

 

2 

 

4 
 

 

54 

7. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна ФН Заочна ФН 

1 Функції цін у ринкових умовах та їх характеристика 1  

2  Розрахунок структури ціни та характеристика її основних 

елементів 

 

1 

 

1 

3 Система цін в АПК в умовах ринкових відносин та методи 

визначення цін на підприємствах 

  

4 Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 1 

 

 



 

5 Склад ціни 0,5  

6 Державне регулювання процесу ціноутворення 1 1 

7 Цінова політика підприємства та порядок її розробки 1  

8 Цінова стратегія та цінова тактика підприємств 1  

9 Ціноутворення у сфері виробництва товарів 1 1 

10 Ціноутворення у сфері обігу споживчих товарів 1  

11 Ціноутворення у сфері  зовнішньоекономічної діяльності 1 1 

12 Методи визначення ціни товару - методи повних та прямих 

витрат. 

 

0,5  

 Усього годин 10 4 

  8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом                                                   

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

     Оцінювання знань здобувачів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 

навчання здобувачів Луганського національного аграрного університету. 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

11.1. Поточний контроль може проводитися у вигляді опитування, 

тестування або виконання відповідних завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту у 5-му 

семестрі. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

або презентації здобувачами результатів виконаних завдань. 

11.4. Розподіл балів, які отримують здобувачі 
Поточний контроль Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

5 5 5 5 5 5 5  5  5 40 100 

 Т12 ..5. – теми навчальної дисципліни. 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 

забезпечення: on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 

ліцензія). 

13. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Ціноутворення» включає: 

1) Робочу програму навчальної дисципліни; 

2) Конспект лекцій з дисципліни; 

3) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з  

дисципліни «Ціноутворення» для здобувачів спеціальності 051 «Економіка»   

за освітнім рівнем «Бакалавр». – Старобільськ: ЛНАУ, 2020. - 30 с. 



 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

14.1. Навчальна та інша література 

1. Митний кодекс України : від 13.03.2012 № 4495-VI // Офіц. вісн. України. 

– 2012. - № 32. – Ст. 1175. 

2. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіц. вісн. 

України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248. 

3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 № 4014-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2012. – № 24. – Ст. 248. 

4. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення повноважень 

органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 

цін (тарифів)» від 25.12.1996 № 1548 // Урядовий кур'єр, 23 січ. 1997. 

5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991  

№ 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377. 

6. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI 

//  Офіц. вісн. України. – 2012. – № 58. – Ст. 2309. 

7. Верхоглядова H.І. Основи ціноутворення: навч. посіб./  

[Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Іваннікова H.A. та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 252 

с. 

8. Желтякова И.А. Цены и ценообразование. Тесты и задачи : учеб. пособ. / 

Желтякова И.А., Маховикова Г.А., Пузыня Н.Ю. – СПб. :  изд-во «Питер», 1999. 

– 208 с. 

9. Калетнік Г.М. Інституціональні засади функціональності інфраструктури 

та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект / Калетнік 

Г.М., Пчелянська Г.О., Шпикуляк О.Г. // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 

132-139. 

10. Кваша С.М. Механізм прогнозування цін та обсягу товарообігу 

сільськогосподарської продукції на товарних біржах / С.М. Кваша, В.С. Чубань 

// Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 64-73. 

11. Комарніцька О.П. Цінові тенденції на світових ринках продовольства : 

виклики для України / О.П. Комарніцька // Економіка АПК. – 2012. – № 10. –  

С. 131-135. 

12. Коренев BJI. Цінова політика підприємства : монографія /  
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14.2. Електронні  ресурси 

1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1881 

2. Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://176.101.220.8:8080/xmlui/ 

3. Інтернет ресурси: 

Центр стратегічного розвитку. - Режим доступу : www.csr.ru 

Каталог фінансових публікацій. - Режим доступу : www.cfin.ru 

Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків. - Режим доступу :www.gifa.ru 

Міжнародний центр перспективних досліджень. - Режим доступу 

:www.icps.kiev.ua 

Інвестиційний експерт. - Режим доступу : www.invest.delovoy.com 

Верховна Рада України. - Режим доступу : http//www.portal.rada.gov.ua 

 Міністерство фінансів України - Режим доступу: http//www.minfin. gov.uа 

Державний комітет статистики. - Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua 

Фінансовий аналітик-сервіс. - Режим доступу : www.fas.com.ua.  
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