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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Оволодіння теоретичними знаннями і практичними навиками, які 

необхідні для глибокого розуміння системи сучасного ціноутворення в 
ринкових умовах. 

 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) та фахові компетентності спеціальності 

(СК) 
ЗК04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
СК01 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 

на мікро-, макро-  та міжнародному рівнях. 
СК08 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 
СК2.5 Аналіз базових принципів, методів та інструментарію сучасного 

аналізу проектів, ціноутворення та обґрунтування господарських 
рішень. 

 
4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
 
знати: 
- поняття ціни, взаємозв’язок категорій ціна і ринок, ціна і гроші. 
- суть процесу ціноутворення. залежність цінової стратегії від етапу 

життєвого циклу, на якому знаходиться товар; 
-  чинники макросередовища, що впливають на ціни: загальний стан 

економіки, політичні чинники, податкова, кредитно-грошова, 
зовнішньоекономічна політика держави, політика державного регулювання цін; 

-  теорія трудової вартості та її основні положення: ціна як грошовий 
вираз вартості товару; можливість та необхідність відхилення ціни від вартості. 
споживча вартість, вартість товару і ціна; 

-  ціна як інструмент механізму державної економічної політики, 
види цін в залежності від видів ринку, рівня їх лібералізації, галузевої форми 
продукції, структури товаропросування, характеру використання, форми 
франкування. 

-  поняття собівартості продукції та її склад, види собівартості 
залежно від часу розрахунку: планова, фактична, нормативна кошторисна; 
залежно від тривалості розрахункового періоду: місячна, квартальна, річна, 
індивідуальна, середньо галузева; залежно від обсягу витрат, що входять до 
собівартості: технологічна, цехова, виробнича. 

-  роль ціни в економічній стратегії підприємства, ціноутворення на 
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різних типах ринків, завдання ціноутворення в залежності від типів ринків. 

-  дослідження ринку як необхідна передумова здійснення 
підприємством активної політики ціноутворення, етапи проведення цінової 
політики підприємства, структуризація ринку, вивчення попиту, аналіз рівня 
його еластичності, поведінка конкурентів і цінова тактика підприємства. 

-  сутність державного контролю за цінами, необхідність державного 
регулювання цін в умовах ринку, головні функції держави в галузі 
ціноутворення: формування політики цін, аналіз і прогноз цін , регламентація 
загальних правил ціноутворення, контроль за цінами. 

-  особливості ціноутворення на ринку споживчих товарів та послуг, 
ціноутворення в сільському господарстві, закупівельні ціни і проблеми 
еквівалентності обміну між сільським господарством і промисловістю, методи 
врахування якості продукції в закупівельних цінах. 

- особливості світового ринку: його структура та ціноутворюючі 
фактори, зв'язок між світовими та внутрішніми цінами. 

 
вміти: 
- розробка стратегічного плану щодо формування ціни. 
- обрати необхідні методи ціноутворення для досягнення визначеної 

метию. 
- визначати складники ціни. 
- виявляти чинники, що розширюють межі, у яких компанія може 

встановлювати свої ціни, а також з'ясувати ціль, яку вона ставить перед собою; 
- характеризувати криву попиту і те, як вона впливає на валовий і 

маржинальний доходи компанії. 
- розповідати, чим важлива цінова еластичність попиту для 

менеджера, який приймає рішення про встановлення цін. 
- розраховувати беззбитковість для різних співвідношень ціни, 

постійних і змінних витрат на одиницю продукції. 
- розраховувати початкову орієнтовну ціну за допомогою методів, що 

базуються на оцінюванні попиту й витрат, спрямованих на збільшення 
прибутку або переваг над конкурентами. 

- визначати основні чинники, які треба враховувати під час 
встановлення остаточної прейскурантної або базової ціни. 

- описувати методи виправлення орієнтованої ціни з урахуванням 
географічного чинника, а також необхідності надання знижок і заліків. 

- визначати основні законодавчі й нормативні документи, які 
упорядковують ціноутворення. 
 

Програмні результати навчання (ПР) 
Шифр Зміст 

ПР04 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 
економічних систем. 

ПР12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР21 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 



 6 
виявлення ключових характеристик економічних систем різного 
рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів 

 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Загальна підготовка 
ЗП1 Українська мова  
ЗП2 Екологія  
ЗП3 Вища математика  
ЗП4 Економічна теорія  
ЗП5 Економічна інформатика  
ЗП6 Іноземна мова ЗП6 Іноземна мова 
ЗП7 Історія та культура України  
ЗП8 Правознавство  
ЗП9 Теорія ймовірностей і 
математична статистика 

 

ЗП10 Мікроекономіка  
ЗП11 Філософія  
ЗП12 Макроекономіка  
Професійна підготовка 
ПП1 Вступ до спеціальності  
ПП2 Основи менеджменту  
ПП3 Розміщення продуктивних сил  
ПП4 Економіка підприємства  
ПП5 Маркетинг  
ПП6 Фінанси, гроші і кредит  
ПП7 Оптимізаційні методи та моделі  
ПП8 Інформаційні системи і бази 
даних 

 

ПП9 Управління грошовими 
потоками на підприємстві 

 

ПП10 Міжнародна економіка  
ПП11 Інвестиційна діяльність 
підприємства 

 

ПП12 Управління персоналом  
ПП13 Облік та аудит  
ПП14 Економіка інформації  
ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності 

 

ПП16 Бізнес-планування  
ПП 17 Основи професійної безпеки та 
здоров'я людини  

 

Дисципліни вільного вибору за блоком 02 «Економіка підприємства» 
ВБ 2.1 Економетрика ВБ 2.7 Організація виробництва 
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ВБ 2.2 Управління витратами ВБ 2.8 Логістика 
ВБ 2.3 Економіка підприємництва ВБ 2.9 Проектний аналіз 

ВБ 2.4 Соціальна економіка ВБ 2.10 Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства 

ВБ 2.5 Обґрунтування господарських 
рішень та оцінювання ризиків 

ВБ 2.11 Економічна безпека 
підприємства 

ВБ 2.6 Державне регулювання 
економіки 

ВБ 2.12 Потенціал і розвиток 
підприємства 

 ВБ 2.13 Стратегія підприємства 
 ВБ 2.15 Оцінка вартості підприємства 

 
 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

Денна/заочна 

С
ем

ес
тр

 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г  

(г
од

ин
) /

 к
ре

ди
ті

в 
EC

TS
 

З них За видами аудиторних 
занять (годин) 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і з
ав

да
нн

я 
ст

уд
ен

ті
в 

(К
П

, К
Р,

 Р
Г,

 Р
, Р

Е)
 

Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль  

А
уд

ит
ор

ні
 за

ня
тт

я 
 

(г
од

ин
) 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
  

(г
од

ин
) 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 за
ня

тт
я 

П
ра

кт
ич

ні
 за

ня
тт

я,
 с

ем
ін

ар
и 

К
он

тр
ол

ьн
і р

об
от

и 
 

(к
іл

ьк
іс

ть
 р

об
іт

) 

За
лі

к 

Ек
за

ме
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 150

/5 
64 86 32 - 32 КП 2  + 

7 150
/5 

12 138 6 - 6 КП -  + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає: 

для денної форми навчання – 42,7%; 
для заочної форми навчання – 8%; 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
П

ор
яд

ко
ви

й 
№

 за
ня

тт
я 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
; П

З;
П

З;
 С

) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного 
заняття. 

Завдання на самостійну роботу. Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 (б
аз

ов
а,

 
до

по
мі

ж
на

 

1 2 3 4 6 
Модуль №1 

Сутність ціни, формування її елементів та методи ціноутворення 
 / 1,5 кредити 

(модульний контроль - 9 тиждень). 
1 Л 2 Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення. 

Питання: 
1. Предмет і задачі курсу. 
2. Основні теорії ціноутворення. Теорія 

трудової вартості, теорія витрат 
виробництва, теорії граничної 
корисності, неокласична теорія.. 

3. Попит і пропозиція як ціноутворюючі 
чинники. 

4. Формування цін залежно від типу 
ринку. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

2 ПЗ 2 Визначення попиту на товар та аналіз його 
еластичності. 

11, 12, 13, 
17 

3 Л 2 Тема 2. Система цін та їх класифікація. 
Частина 1 
Питання: 

1. Система цін. 
2. Класифікація цін за рівнем свободи. 
3. Класифікація цін за територіальним 

поширенням. 
4. Ціни світового та внутрішнього ринків. 
5. Ціна підприємства і ціна реалізації, їх 

взаємозв‘язок. 
6. Довідкові ціни та ціни фактичних угод. 
7. Стартові та лімітні ціни. 
8. Сезонні ціни. 
9. Зв‘язок між цінами, що функціонують в 

економіці. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

4 ПЗ 2 Розрахунок виробничої собівартості. 11, 12, 13, 
16, 17,22 
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П
ор

яд
ко

ви
й 

№
 за

ня
тт

я 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
; П

З;
П

З;
 С

) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 

Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного 
заняття. 

Завдання на самостійну роботу. Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 (б
аз

ов
а,

 
до

по
мі

ж
на

 

1 2 3 4 6 
5 Л 2 Тема 2. Система цін та їх класифікація. 

Частина 2 
Питання: 

1. Обліково-інформаційна функція ціни та 
її роль в економіці. 

2. Розподільча функція. 
3. Стимулююча і балансуюча функції та 

їх взаємозв‘язок. 
4. Функція ціни як засіб раціонального 

розміщення виробництва. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

6 ПЗ 2 Розрахунок оптової і продажної ціни. 11, 12, 13, 
16, 17,22 

7 Л 2 Тема 3. Склад ціни та формування її 
елементів. 
Частина 1 
Питання: 

1. Склад ціни. 
2. Обов‘язкові та необов‘язкові елементи 

ціни. 
3. Структура ціни. 
4. Групування витрат за елементами та 

статтями калькуляції. 
5. Склад собівартості за Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

8 ПЗ 2 Витратні методи ціноутворення. Графік 
беззбитковості. 

11, 12, 13, 
16, 17,22 

9 Л 2 Тема 3. Склад ціни та формування її 
елементів. 
Частина 2 
Питання: 

1. Суть методу обліку повних витрат та 
його недоліки. 

2. Метод обліку прямих витрат. 
3. Маржинальний дохід. 
4. Методи визначення в ціні прибутку. 
5. Формування в ціні товарних податків. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 
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П
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№
 за

ня
тт

я 
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и 
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вч
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ьн
их
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ня
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(Л
; П

З;
П

З;
 С

) 

К
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ьк
іс
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го
ди

н 

Номер семестру (якщо дисципліна 
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6. Посередницько-збутові та торгівельні 

надбавки як самостійні елементи ціни. 
10 ПЗ 2 Витратні методи ціноутворення. Графік 

беззбитковості. 
11, 12, 13, 
16, 17,22 

11 Л 2 Тема 4. Методи ринкового ціноутворення. 
Витратні методи ціноутворення. 
Частина 1 
Питання: 

1. Загальна характеристика витратних 
методів ціноутворення. 

2. Метод повних витрат. 
3. Метод надбавок. 
4. Метод беззбитковості та цільового 

прибутку. 
5. Графік беззбитковості. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

12 ПЗ 2 Витратні методи ціноутворення. Графік 
беззбитковості. 

11, 12, 13, 
16, 17,22 

13 Л 2 Тема 4. Методи ринкового ціноутворення. 
Ціннісні методи ціноутворення. 
Частина 2 
Питання: 

1. Загальна характеристика ціннісних 
методів ціноутворення. 

2. Метод ціноутворення на основі 
цінності товару, що відчувається. 

3. Методи ціноутворення на основі 
споживчої вартості товару. 

4. Метод ціноутворення на основі 
прейскурантів цін. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

14 ПЗ 2 Ринкові методи ціноутворення. Методи з 
орієнтацією на конкуренцію. 

11, 12, 13, 
16, 17,22 

15 Л 2 Тема 4. Методи ринкового ціноутворення. 
Параметричні методи ціноутворення. 
Частина 3 
Питання: 

1. Загальна характеристика 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 
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параметричних методів ціноутворення 

2. Метод порівняння питомих показників 
товару (метод питомої ціни). 

3. Метод регресивного аналізу. 
4. Агрегатний метод порівняння й 

формування ціни. 
5. Бальний метод зіставлення цін. 
6. Метод експертної оцінки споживчих 

достоїнств і пропозиції на цій основі 
рівня ціни. 

16 ПЗ 2 Ринкові методи ціноутворення. Методи з 
орієнтацією на конкуренцію. 

11, 12, 13, 
16, 17,22 

17 Л 2 Тема 4. Методи ринкового ціноутворення. 
Ринкові методи ціноутворення. 
Частина 4 
Питання: 

1. Загальна характеристика ринкових 
методів ціноутворення. 

2. Методи визначення ціни з орієнтацією 
на попит. 

3. Методи визначення ціни з орієнтацією 
на конкуренцію. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

18 ПЗ 2 Модульна контрольна № 1 11, 12, 13, 
16, 17,22 

Модуль № 2 
Цінова політика підприємства. Розробка, впровадження та методи її 

регулювання / 1 кредит 
(модульний контроль - 16 тиждень). 

19 Л 2 Тема 5. Цінова політика підприємства. 
Частина 1 
Питання: 

1. Цінова політика підприємства та її 
основні цілі. 

2. Необхідність проведення аналізу умов 
беззбитковості та його завдання. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

20 ПЗ 2 Ринкові методи ціноутворення. Методи, що 11, 12, 13, 
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спираються на попит. 16, 17,22 

21 Л 2 Тема 5. Цінова політика підприємства. 
Частина 2 
Питання: 

1. Стратегія низьких цін та умови її 
ефективності. 

2. Стратегія високих цін та умови її 
ефективності. 

3. Стратегія нейтрального ціноутворення. 
4. Система цінових знижок 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

22 ПЗ 2 Цінова політика підприємства. 11, 12, 13, 
16, 17,22 

23 Л 2 Тема 6. Державне регулювання 
ціноутворення в Україні. 
Частина 1 
Питання: 

1. Цінова політика держави та її основні 
цілі. 

2. Пряме регулювання цін та його методи. 
3. Непрямі методи державного 

регулювання цін. 
4. Регулювання цін на продукцію 

монопольних утворень. 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 

24 ПЗ 2 Державне регулювання ціноутворення в 
Україні 

10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 

23 
25 Л 2 Тема 6. Державне регулювання 

ціноутворення в Україні. 
Частина 2 
Питання: 

1. Система органів ціноутворення, їхні 
завдання та функції. 

2. Контроль за додержанням дисципліни 
цін. 

3. Система органів контролю за цінами. 

1-13, 17, 
18 19, 20, 

21, 23 
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4. Вплив на економіку втручанням 

держави у процеси ціноутворення. 
26 ПЗ 2 

Розробка цінової стратегії підприємства. 
11, 12, 13, 
16, 17,22 

27 Л 2 Тема 7. Ціни і ціноутворення в зовнішній 
торгівлі. 
Частина 1 
Питання: 

1. Особливості формування цін на 
зовнішньому ринку. 

2. Світові ціни та їх характеристика. 
3. Врахування в цінах базисних умов 

поставок. Правила “Інкотермс”. 

1-13, 17, 
18 19, 20, 

21, 23 

28 ПЗ 2 Ціни і ціноутворення в зовнішній торгівлі. 11, 12, 13, 
16, 17,22 

29 Л 2 Тема 7. Ціни і ціноутворення в зовнішній 
торгівлі. 
Частина 2 
Питання: 

1. Особливості встановлення цін на 
експортно-імпортну продукцію. 

2. Визначення експортних цін та 
врахування в їх складі товарних 
податків. 

3. Індикативні ціни. 

1-13, 17, 
18 19, 20, 

21, 23 

30 ПЗ 2 Розрахунок ковзної ціни. 11, 12, 13, 
16, 17,22 

31 Л 2 Тема 8. Помилки і ризик у встановленні 
цін. 
Питання: 

1. Сутність ризику. 
2. Помилки і ризики при встановленні 

цін. 

1-13, 17, 
18 19, 20, 

21, 23 

32 ПЗ 2 Модульна контрольна № 2 10, 11, 12, 
13, 17, 18 
19, 20, 21, 
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23 

Разом 
(годин) 

64   

 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях 32 

4 Виконання індивідуального завдання: КП 30 
5 Інші види самостійної роботи - 
 Разом 86 

 
Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Ціноутворення» включає самостійне опрацювання студентами певного кола 
питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами пробуджує у 
них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно аналізувати прочитане, 
сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Ознайомлення з досвідом маркетингової діяльності підприємств; 
 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 
 Збір інформації для виконання курсового проекту; 
 Вивчення методик проведення маркетингових досліджень та необхідних 

розрахунків; 
 Розв'язування ситуаційних задач; 
 Підготовку до іспиту. 
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Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Ціноутворення», а й науково-дослідна 
робота з вивчення маркетингових аспектів діяльності підприємств. 

 
 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 
що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає виконання курсового проекту. 
Індивідуальні завдання також можуть включати написання рефератів, 

проведення польових та кабінетних досліджень, підготовку та участь у 
олімпіадах, конференціях тощо. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
1 Курсовий проект 15 

 

Орієнтовна тематика самостійних творчих робіт студентів: 
1. Ціна: економічна сутність, структура та функції. 
2. Основи цінової політики. 
3. Правові засади функціонування ціни.  
4. Види цін та їх економічна характеристика. 
5. Формування цінової політики. 
6. Цілі та принципи ціноутворення. 
7. Маркетингова цінова політика. 
8. Цінова конкуренція та її рівень. 
9. Система та класифікація цін. 
10. Планування цін. 
11. Фактори маркетингової політики. 
12.  Витрати підприємства. 
13.  Державне регулювання цін. 
14.  Принципи встановлення ціни. 
15.  Гроші та грошовий обіг. 
16.  Ринок грошей та грошові системи. 
17.  Перетворення грошей на капітал. 
18.  Гроші у світовій економіці. 
19.  Регулювання цін. 
20.  Ринкова кон’юнктура у ціноутворенні. 
21.  Типи цінової політики підприємства. 
22.  Маркетингові стратегії ціноутворення. 
23.  Етапи цінової стратегії. 
24.  Цінова стратегії. 
25.  Типові помилки при встановлені ціни. 
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26.  Основні види ризику ціноутворення. 
27.  Засоби мінімізації помилок і ризиків в ціноутворенні. 
28.  Основні методи державного регулювання цін. 
29.  Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні.  
30.  Державна політика в сфері цінової реклами. 
 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни «Ціноутворення» є способи спільної 
діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення 
позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь 
і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, 
культури розумової праці майбутніх фахівців за спеціальністю 051 
«Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
«Ціноутворення» використовуються: пояснювально-наочний проблемний 
виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Ціноутворення» є поточний, 
модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
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Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни включає семестровий контроль у формі заліку в 7 семестрі. 

 
 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота   

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль 

2  
Курсови
й проект 

Підсумкови
й залік 

Сум
а 

Т
1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Т
8 

1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 30 100 
 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 
90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали: 
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1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Ціноутворення» для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка 
підприємства» / Укладачі: Кобєлєв В.М., Кучіна С.Е., Кітченко О.М. – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 36 с. 
 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Постанова КМУ від 11 лютого 2010 р. № 159 // Офіційний вісник України від 
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VII // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 19 - С. 190. 

11. Длигач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід; 
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240 с. 
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18. Прохорова Т.П. Маркетингова цінова політика: навчальний 
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19. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: навч. посібн. / Ю.Г. 
Тормоса. - К.: КНЕУ, 2001. - 122 с. 

20. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібн. / Л.О. 
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29. Рогатенюк, Э. В. Ценообразование [Текст] : учеб. пособие / Э. В. 
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2012. - 373 с.  

 
 

13.2 Допоміжна література 
35. Бєлєвцев М.І. Маркетингова цінова політика: навч. посібн. / М.І. 

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%90%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9B%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA%2C%20%D0%9F%2E%20%D0%9D%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%86%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9F%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%92%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%93%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%AF%2E%20%D0%92%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D1%94%D1%94%D0%B2%2C%20%D0%84%2E%20%D0%AF%2E
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http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%90%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B2%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%86%2E%20%D0%A0%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%86%2E
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14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

1. Президент України http://www.president.gov.ua  
2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua 
3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua  
4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua  
5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua  
6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua  
7. Головне управління статистики України  http://www.ukrstat.gov.ua 
8. Література бібліотеки НТУ «ХПІ» і кафедри економіки та маркетингу 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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