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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни “Ціноутворення” – є 

формування теоретичних знань і практичних навичок з питань 
ефективного формування та функціонування цін на підприємствах 
основних галузей і сфер національної економіки. Об’єктом вивчення 
дисципліни є сукупність соціально-економічних відносин в системі 
ціноутворення. 

Предметом дисципліни є теоретико-методологічні засади 
формування і функціонування цін в сучасних умовах. 

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати:  
− основи теорії ціноутворення;  
− механізм формування і функціонування ринкових цін;  
− основні фактори ціноутворення;  
− систему ціноутворення в Україні;  
− цінову політику підприємства;  
− методи та стратегії ціноутворення;  
Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:  
− здійснювати аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства;  
− формувати і визначати склад і структуру ціни;  
− вирішувати основні задачі, пов'язані з вибором цінової 

політики і визначенням оптимального рівня цін в конкретних умовах 
господарювання з урахуванням динаміки кон'юнктури ринку. 
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1.2. Структура програми навчальної дисципліни 
«Ціноутворення» 

Денна форма навчання 

Найменування 
показників 

Напрям підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідність ECTS 
– 3  

Напрям підготовки 
6.030504 

“Економіка 
підприємства” 

Вибіркова 
Рік підготовки: 3-й, 
семестр: 6 
Вибіркова 

Модулів – 2 Лекції – 20 год. 
Змістових модулів – 
2 

Практичні – 20 год. 

Загальна кількість 
годин – 108 

Самостійна робота – 
56 год. 
ІНДЗ – 12 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: СРС – 3 
аудиторних –2 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

Вид контролю: залік 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та індивідуальної і 
самостійності роботи становить 37 % до 68 %. 

Заочна форма навчання 

Найменування 
показників 

Напрям підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідність ECTS – 
3  

Напрям підготовки 
6.030504 

“Економіка підприємства” 

Вибіркова 
Рік підготовки: 4-й 
Семестр:  

Змістових модулів – 2 
Лекції – 6 год. 
Практичні – 6 год. 

Загальна кількість 
годин – 108 

Самостійна робота 
– 84 год. 
ІНДЗ – 12 год. 

 
Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 

Вид контролю: 
залік 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та індивідуальності і 
самостійності роботи становить 11 % до 89 %. 
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1.3. Структура залікового кредиту 
 

Для студентів денної форми навчання 

№ 
п/п 

Назви тем змістових модулів 

 
Всього, 

год. 

в т.ч. 

ле
кц

ії
 

п
ра

кт
и

чн
і 

са
м

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

 
ін

ди
ві

ду
ал

ьн
а 

ро
бо

та
  

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Основи теорії та методології ціноутворення. 

1. Тема 1. Теоретичні основи ціни 10 2 2 5 1 

2. Тема 2. Система цін і теоретичні основи 
механізму ціноутворення 

10 2 2 5 1 

3. Тема 3. Методи ціноутворення 10 2 2 5 1 

4. Тема 4. Стратегія ціноутворення 11 2 2 6 1 

5. Тема 5. Аналіз попиту і оцінка його 
еластичності 

12 2 2 7 1 

Усього змістовий модуль 1 53 
Змістовий модуль 2. Цінова політика підприємства. Галузеві 

особливості формування цін і тарифів. 
6. Тема 6. Цінова політика підприємства 10 2 2 5 1 

7. Тема 7. Оптові ціни на продукцію 
промисловості та у сфері товарного обігу 

11 2 2 6 1 

8. Тема 8. Роздрібні ціни 11 2 2 6 1 

9. Тема 9. Ціни і ціноутворення в 
зовнішній торгівлі 

12 2 2 6 2 

10. Тема 10. Державне регулювання 
ціноутворення в Україні 

11 2 2 5 2 

Усього змістовий модуль 2 55 

Всього 108 20 20 56 12 
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Для студентів заочної форми навчання 
 

№ 
п/п 

Назви тем змістових модулів 

 
Всього, 

год. 

в т.ч. 

ле
кц

ії
 

п
ра

кт
и

чн
і 

са
м

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

 
ін

ди
ві

ду
ал

ьн
а 

ро
бо

та
  

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Основи теорії та методології ціноутворення 

1. Тема 1. Теоретичні основи ціни 11 1 1 8 1 

2. Тема 2. Система цін і теоретичні основи 
механізму ціноутворення 

11 1 1 8 1 

3. Тема 3. Методи ціноутворення 10 - - 9 1 

4. Тема 4. Стратегія ціноутворення 9 - - 8 1 

5. Тема 5. Аналіз попиту і оцінка його 
еластичності 

13 1 1 10 1 

Разом змістовий модуль 1 54 
Змістовий модуль 2. Цінова політика підприємства. Галузеві 

особливості формування цін і тарифів. 
6. Тема 6. Цінова політика підприємства 12 1 1 9 1 

7. Тема 7. Оптові ціни на продукцію 
промисловості та у сфері товарного обігу 

10 -  9 1 

8. Тема 8. Роздрібні ціни 11 1 1 8 1 

9. Тема 9. Ціни і ціноутворення в зовнішній 
торгівлі 

10 - - 8 2 

10. Тема 10. Державне регулювання 
ціноутворення в Україні 

12 1 1 8 2 

Разом змістовий модуль 2 54 

Всього годин 108 6 6 84 12 
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1.4. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна форма навчання 

Модуль 1. Поточне тестування і СРС. 
 

ІНДЗ Всього 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

20 100 
35 45 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
5 7 8 8 7 9 9 9 9 9 

 
Заочна форма навчання 

 
Модуль 1. Поточне тестування і СРС. 

 
ІНДЗ Всього 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

20 100 
35 45 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
5 7 8 8 7 9 9 9 9 9 

 
Шкала оцінювання в ЕСТS 
90-100 балів - відмінно (А); 
82 - 89 балів – добре (В) 
74-81 балів - добре (С); 
64-73 балів - задовільно (D); 
60-63 балів - задовільно (Е); 
35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FХ); 
0-34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним вивченням (F). 
 

1.5. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 
 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 
включає: опорний конспект лекцій на паперовому носії, опорний 
конспект лекцій на електронному носії, друкований роздатковий 
матеріал. 

Під час підготовки до практичних занять студентам 
рекомендується користуватися такими літературними джерелами: 
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Рекомендована література: 
 

1. Аветисова А.О. Ціноутворення: навч. посіб. / А. О. Аветисова, 
О.О. Бакунов, Н.С. Палій, А.А. Фендрікова; М-во освіти і науки, 
молоді  та спорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. 
діяльністю. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 193с. 

2. Господарський кодекс України від 22 березня 2012 року 
Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]/ Верховна Рада 
України. – Режим доступу: studentu-help.com.ua/.../11-hozyaystvennyy-
kodeks-ukrainy-ot-22-marta- 2012-4618-vi.html. 

3. Закон України ”Про ціни і ціноутворення” {Із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012}.– 
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. –  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ 

4. Колесников О. В. Ціноутворення : навч. посіб. /О.В. 
Колесников.– К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 144с. 

5. Митний кодекс України, від 13.03.2012, № 4495-VI. 
[Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – Режим доступу 
zakon.rada.gov.ua/go/4495-17. 

6. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика / Ю. Г. Тормоса. –  
Київ. –  2003. – 91с. 

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.mifin.gov.ua 

8. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www 
www.me.gov.ua. 

9. Офіційний сайт Державної інспекції України з контролю за 
цінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dci.gov.ua. 

10. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua. 

11. Основи ціноутворення: навчальний посібник для студ. вищ. 
навч. закладів / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна та ін. – Київ: Кондор, 
2007. – 252с. 

12. Податковий кодекс України 2012. (із змінами на 6 липня 2012 
року, ЗУ N 5180-VI). [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. – 
Режим доступу: kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ ukraini.html. 

13. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення /Л.О. Шкварчук. – К.: 
Кондор, 2004. – 214с. 
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

2.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи теорії та методології 
ціноутворення. 

 
Тема 1. Теоретичні основи ціни 

1. Ціна як інструмент економіки. 
2. Основні фактори ціноутворення. 
3. Інфляція і динаміка цін. 
4. Взаємозв’язок цін із грошово-кредитною і податковою системами. 

 
Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність ціни як економічної категорії? 
2. Охарактеризуйте основні фактори ціноутворення. 
3. Які основні функції виконують ціни? 
4. Дайте визначення інфляції, сформулюйте її основні риси й 
охарактеризуйте роль цін у розвитку інфляції. 
5. Надайте характеристику кейнсіанської та монетарної теорій 
інфляції. 
6. Якими є причини та характерні ознаки інфляції в економіці 
України? 
7. Головні стадії розвитку інфляції. 
8. Що позначають поняття “інфляція попиту” і “інфляція витрат”? 
9. Взаємозв’язок системи цін і податкової системи. 

 
Рекомендована література: [1,4,11] 

 
Основні типи задач 

Товарооборот підприємства за перше півріччя склав 560 тис. грн.., 
а за друге півріччя – 690 тис. грн.. Середньомісячний індекс інфляції у 
другому півріччі становив 2,1%. Перерахуйте товарооборот у 
порівняних цінах. Зробіть висновок. 

Приклад розв’язання 
Базовими цінами є ціни першого півріччя. 

1) Товарооборот звітного року у діючих цінах:  
560 + 690 = 1250 (тис. грн..). 

2) Індекс інфляції в другому півріччі: 
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021,1
100

1,2100
=

+
 

3) Товарооборот другого півріччя у порівняних цінах: 
690:1,021 = 675,8 (тис. грн..). 

4) Товарооборот звітного року у порівняних цінах: 
560 + 675,8 = 1235,8 (тис. грн..). 
Висновок. Через підвищення цін на товари у другому півріччі 

звітного року на 2,1% товарооборот збільшився на 14,2 тис. грн.. (1250 
– 1235,8). 

 
Задачі для самостійної роботи 

 
Задача 1. Очікується, що ціна на товар у жовтні збільшиться з 400 

грн. до 500 грн., що призведе до зниження реалізації з 860 одиниць до 
600 одиниць. Розрахуйте індивідуальний індекс цін і перерахуйте 
товарооборот у порівняних цінах. 

 
Задача 2. Товарооборот підприємства за 1-й квартал склав 95 тис. 

грн., а за 1-ше півріччя – 200 тис. грн. Середньомісячний індекс цін у 
2-му кварталі становив 1,07%. Розрахуйте товарооборот 2-го кварталу 
у порівняних цінах. 
 

Тема 2. Система цін і теоретичні основи механізму 
ціноутворення 

1. Структура ціни. 
2. Система цін. 
3. Державне регулювання ринку і цін. 
4. Відповідальність у сфері ціноутворення. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою система цін і які головні ознаки класифікації цін? 
2. Дайте характеристику основних видів цін залежно від сфери 
економічної діяльності. 
3. Назвіть елементи оптової-відпускної ціни підприємства, оптової 
ціни промисловості, закупівельної, роздрібної ціни і дайте визначення 
складу і структури ціни. 
4. Назвіть види цін залежно від території дії. 
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5. Види цін залежно від порядку відшкодування споживачем 
транспортних витрат. 
6. Назвіть види цін за ступенем державного втручання і надайте їх 
характеристику. 
7. Охарактеризуйте види знижок з ціни. 
8. При яких порушеннях порядку встановлення цін застосовуються 
економічні санкції? 

 
Рекомендована література: [1,4,13] 
 

Основні типи задач 
Визначити собівартість, прибуток, оптову ціну товару, якщо його 

оптово-відпускна ціна - 25,6 грн., а рентабельність виробництва 
склала 37,4 %. 

 
Приклад розв’язання 

1) ПДВ (у ціні товару). 

ПДВ = 274
20100

20625
,

,
=

+

⋅
  (грн.) 

Ціна виробника (Цв): 
Цв = 25,6 – 4,27 = 21,33 (грн.) 

2) Ціну виробника можна представити через рівняння: 

21,33 = С +
100

437,С ⋅
  

звідки С = 21,33:1,374 = 15,52 (грн.) 
3) Сума прибутку: 

П = 21,33 – 15,52 = 5,81 (грн.) 
 

Задачі для самостійної роботи 
 

Задача 1. Розрахуйте надбавку і суму ПДВ, яку сплачує 
посередник при реалізації карамелі. Собівартість виробництва 1кг 
карамелі становить 10,7 грн., рентабельність – 30%. Ціна реалізації 
карамелі посередником – 20 грн. 

 
Задача 2. Оптово-відпускна ціна товару складає 150 грн. Рівень 

торговельної надбавки – 25%. Ставка акцизного податку – 5 євро. 
Курс євро до гривні – за офіційним курсом НБУ. Визначити ціну 
виробника й роздрібну ціну. 
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Задача3. Визначте склад і структуру роздрібної ціни золотої 
прикраси (в абсолютних показниках та у відсотках) на основі таких 
даних: 

- собівартість – 140 грн.; 

- рентабельність виробництва – 25 % до собівартості; 

- ставка акцизу – 10 % до оптової ціни виробника; 

- ставка ПДВ – 17 %; 

- оптова надбавка посередницьких організацій – 10 %; 
торговельна надбавка роздрібної мережі – 50 %. 

 
Задача 4. Відпускна ціна виробника 0,5 л горілки 40 % міцності 

дорівнює 6 грн, ставка акцизного податку – 16 грн. за 1 л 100 %-го 
спирту, ПДВ – 20 %. Собівартість виробу – 1,44 грн., ставка податку на 
прибуток – 30 %. Визначити чистий прибуток підприємства і дохід 
держави від реалізації однієї пляшки горілки. 

 
Задача 5. Відпускна ціна виробника – 72 грн., ПДВ – 20 %. 

Визначити собівартість виробу, яка забезпечить виробникові 50-
відсотковий рівень рентабельності. 

 
Задача 6. Собівартість виробу – 252 грн., рентабельність – 25 %, ПДВ 

– 20%, націнка посередника - 15 % ціни виробника, торговельна 
надбавка – 30% ціни посередника. Визначити роздрібну ціну. 

 
Задача 7. Роздрібна ціна виробу – 30,24 грн., торговельна надбавка – 

20 % ціни посередника, його націнка – 5 % відпускної ціни виробника, 
ПДВ – 20%. Визначити прибуток у ціні виробника, якщо собівартість 
виробу становить 13 грн. 

 
Задача 8. Собівартість виробу – 200 грн., рентабельність – 12,5 % ПДВ 

– 20 %, націнка посередника – 15 % ціни виробника, а витрати обігу 
посередника на одиницю продукції дорівнюють 20 грн. Визначити 
величину прибутку в складі націнки посередника. 

 
Задача 9. Собівартість виробу – 480 грн., рентабельність – 30 %, 

націнка посередника – 25 % ціни виробника, роздрібна ціна виробу – 1424 
грн., ПДВ – 20 %, витрати обігу торгівлі на одиницю продукції – 240 грн. 
Визначити прибуток у складі торговельної надбавки. 
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Тема 3. Методи ціноутворення 
1. Методи витратного ціноутворення (методи «витрати плюс»). 
2. Методи ціноутворення, які базуються на  попиті. 
3. Параметричні методи ціноутворення. 
4. Методи визначення цін з орієнтацією на конкуренцію. 
5. Методи ціноутворення з орієнтацією на максимальний прибуток. 

 
Питання для самоперевірки 

1. В чому полягає суть методів «витрати плюс»? 
2. Розкрийте переваги і недоліки методу встановлення ціни на основі 
змінних витрат. 
3. Як застосовують ефект досвіду при встановленні ціни? 
4. Розкрийте алгоритм встановлення ціни методом визначення 
економічної цінності товару. 
5. В чому полягає метод PSM? 
6. За яких умов застосовують параметричні методи ціноутворення? 
7. В чому полягає метод питомої ціни? 
8. Якими є вади методу рангового оцінювання товару? 
9. Розкрийте суть і особливості тендерного ціноутворення. 
10. Як встановлюють ціну, орієнтуючись на максимальний 
маржинальний прибуток? 

 
Рекомендована література: [1,11,13] 
 

Основні типи задач 
Визначте ціну нового виробу за такими даними: 
базова ціна виробу (грн.) – 100; 
головний параметр базового виробу (кВт) – 500; 
головний параметр нового виробу (кВт) – 50; 
коефіцієнт гальмування – 10%. 
 

Приклад розв’язання 
Для визначення ціни необхідно розрахувати питому ціну базового 

товару. При ринковій ціні базового товару питома ціна становить 10 
грн. (100:10). Тоді ціна нового товару буде 500 грн. (5010). У даному 
випадку ціна зростає пропорційно зростанню якості. Ринкова 
економіка висуває до нових товарів певні вимоги: зростання на ціни 
повинне відставати від зростання якості. Для цього вводяться 
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спеціальні коефіцієнти – коефіцієнти гальмування. У нашому випадку 
коефіцієнт гальмування – 10%. 

Тому ціна на новий виріб становитиме 500·10%=450 грн. 
 

Задачі для самостійної роботи 
 
Задача 1. Фірма реалізує 6000 штук виробів «У» за ціною 350 грн. 

за одиницю. Змінні витрати складають 200 грн. у розрахунку на 
одиницю продукції. Змінні витрати підприємства – 40000 грн.. 
Підприємство має вільні виробничі потужності. Потенційний 
покупець бажає придбати 100 штук виробів «У» за ціною 270 грн. за 
одиницю. Чи вигідно підприємству прийняти додаткове замовлення? 

 
Задача 2. Визначити ціну виробу, якщо заводом випущено 200 

штук цієї продукції. При цьому рентабельність маржинального доходу 
становить 75 %. Повні витрати на весь обсяг – 150 млн. грн. Постійні 
витрати становлять 40 % повних витрат. Визначте мінімальний обсяг 
випуску при встановленій ціні. 

 
Задача 3. Визначити відпускну ціну на новий пилосос баловим 

методом, якщо ціна базової моделі становить 500 грн.. Дані для 
розрахунку подані в таблиці: 

 

Вид 
товару 

Параметри 
надійність економічність зручність 

бали 
Коєф. 

вагомості 
бали 

Коєф. 
вагомості 

бали 
Коєф. 

вагомості 
базовий  45 0,2 70 0,5 80 0,3 
новий 50 0,2 80 0,5 80 0,3 

 
Задача 4.Визначити ціну виробу, якщо заводом випущено 200 

штук цієї продукції. При цьому рентабельність маржинального доходу 
становить 75 %. Повні витрати на весь обсяг – 150 млн. грн.. Постійні 
витрати становлять 40 % повних витрат. Визначте мінімальний обсяг 
випуску при встановленій ціні. 

 
Задача 5. Ціна базового двигуна – 240 грн., а його потужність 40 

кВт. Виробник планує підвищити якість продукції на 25 %. Визначити 
орієнтовну ціну нового виробу, якщо коефіцієнт гальмування 
дорівнює 0,9. 
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Тема 4. Стратегія ціноутворення 
1. Довгострокові наслідки прийняття рішень. 
2. Базові стратегії підприємства. 
3. Стратегії цінової адаптації. 
 

Питання для самоперевірки 
1. У чому сутність і значення стратегії підприємництва? 
2. Які стратегічні завдання вирішуються за допомогою встановлення 
ціни? 
3. Які рішення необхідно прийняти при встановленні ціни? 
4. Дайте характеристику стратегії, що орієнтована на реакцію 
конкурентів. 
5. Коли цінову стратегію необхідно переглядати? 
6. У яких випадках цінова стратегія функціонує погано? 
7. Назвіть етапи розробки цінової стратегії. 
8. Дайте характеристику основним цілям ціноутворення. 
9. Охарактеризуйте особливості цінової стратегії, заснованої на 
витратах. 
10. Перерахуйте обмеження і переваги, що можуть мати цінові лінії. 

 
Рекомендована література: [1,4,11] 
 

Основні типи задач 
 
Фірма продає радіоприймачі. Їх ціни коливаються від 8 до 21 $. 

При ціні 8 $ може бути продано 2000 штук. Ціна 9 $ висока для даної 
модифікації. При ціні від 9 до 12 $ попит знаходиться на рівні 900 
штук. Ціна 13 $ для споживачів буде високою. При ціні від 13 до 20 $ 
попит буде знаходитися на рівні 100 приймачів. Ціна 21 $ буде 
високою для даної модифікації. Побудувати цінові лінії. Визначити 
різницю в доходах при продажу радіоприймачів за ціною 8$ і при 
використанні цінових ліній. 
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Приклад розв’язання 

 
I варіант. 
8 · 1100 = 8800; 12 · 800 = 9600; 20 · 100 = 2000; разом 20400 $. 
II варіант. 
8 · 2000 = 16000; різниця в доходах: 20400 – 16000 = 4400 $. 

 
Задачі для самостійної роботи 

 
Задача 1. Підприємство займається розробкою переносних міні 

кондиціонерів, що не мають аналогів на ринку і запатентовані даним 
підприємством, які не вимагають стаціонарної установки і призначені 
для багатокімнатних квартир і офісів. Для виробництва цих 
кондиціонерів був укладений ексклюзивний контракт із фірмою, яка 
виробляє комплектуючі для великих кондиціонерів на постачання 
мінідвигунів. Через те, підприємство понесло великі втрати, зв’язані з 
розробкою і патентуванням продукту, головною метою – є одержання 
максимального прибутку. Для визначення загальної цінової політики 
підприємства працівниками апарату керування були запропоновані 
такі цінові стратегії: 

– стратегія диференційованих цін; 
– стратегія конкурентних цін; 
– стратегія високих цін. 
Як ви вважаєте, яку стратегію необхідно обрати підприємству? 

Обґрунтуйте свій вибір. 
 
Задача 2. Собівартість виробництва одиниці товару склала 10 грн., 

сукупні витрати на виробництво усієї продукції склали 4,4 млн. грн. 
Середньорічна сума коштів, інвестованих у діяльність підприємства 
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склала 1010 тис. грн., а ставка за депозитними внесками у гривні – 25 
% річних. Цільовий прибуток має перевищувати рівень депозитної 
ставки на 10%. 

Розрахуйте ціну реалізації на основі аналізу беззбитковості 
виробництва і забезпечення цільового прибутку. 

 
Тема 5. Аналіз попиту і оцінка його еластичності 

1. Значення попиту для ціноутворення і методичні основи його 
визначення. 
2. Цінова еластичність попиту: її види і способи визначення. 
3. Застосування цінової еластичності попиту в ціноутворенні. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Якими є форми представлення попиту на товар? 
2. Як розраховують цінову еластичність попиту? 
3. Яким чином застосовувати знання про еластичність попиту в 
ціноутворенні? 
4. Назвіть ознаки взаємозамінювання товарів, з точки зору 
перехресної еластичності попиту. 
5. Як розрахувати інтегральний приріст попиту, спричинений різними 
факторами? 
6. Якими методами у практиці оцінюють попит і його еластичність? 
7. Розкрийте суть концепції оптимізації ціни на основі цінності і 
витрат. 
8. Чим відрізняються погляди на ціну виробника і споживача? 
9. Як використати при ціноутворенні сприйняття споживачами 
цінових класів? 
10. Як споживачі сприймають підвищення цін? Зниження цін? 

 
Рекомендована література: [1,4,11,13] 
 

Основні типи задач 
Розрахуйте коефіцієнт еластичності попиту. Ціна на огірки у липні 

становила 2 грн../кг, у серпні середня ціна склала 1,2 грн../кг. При 
цьому реалізація збільшилася з 20 до 50 тонн. У вересні очікується 
зростання ціни до 1,6 грн.. Спрогнозуйте попит на огірки у вересні, 
використовуючи коефіцієнт еластичності. 
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Приклад розв’язання 
1) Коефіцієнт еластичності попиту (Еп): 

            %∆Q       (Q1 – Q0)              (P1 – P0)                (Q1 – Q0) · (P1 + Р0) 

   Еп =  =  :  = , 

             %∆P      (Q1 + Q0):2           (P1 + P0):2             (Q1 + Q0) · (P1 – P0) 

 

де  Q1, Q0 – звітна і базисна кількість товару (обсяг попиту); 
P1, P0 – звітна і базисна ціна товару. 
             (50 – 20) · (1,2 + 2) 

   Еп =  = - 1,714 

             (50 + 20) · (1,2 – 2) 

Коефіцієнт еластичності-1,714>1 свідчить про еластичний попит 
на огірки. 

2) Процентна зміна цін на огірки у вересні (%∆P): 
              1,6 – 1,2 

%∆P =  = 0,286 

             (1,6 + 1,2) : 2 

3) Процентна зміна попиту на огірки у вересні (%∆Q): 
 %∆Q = 0,286 · (- 1,714) = - 0,50. 

Ціна і попит знаходяться у зворотній залежності, тобто при 
збільшенні ціни попит зменшиться. Прогнозний обсяг попиту на 
огірки у вересні:  

50 · 0,50 = 25 (тонн) 
Висновок: прогнозна ціна на огірки у вересні складе 1,6 грн., що 

призведе до зниження попиту до 25 тонн.  
 

Задачі для самостійної роботи 
 

Задача 1. Компанії «Еліта» відомо, що коефіцієнт еластичності 
попиту на натуральну каву за ціною дорівнює  –1,2, за доходом  +1,4, 
перехресна еластичність у зв’язку із товаром-замінником, яким є чай, 
становить  +1,8. Маркетингові дослідження показали, що дохід 
споживачів найближчими місяцями зросте на 15%, а ціна на чай 
скоротиться на 5%. Компанія розглядає питання про доцільність 
зниження ціни на каву на 10%. 

 
Задача 2. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на товар 

дорівнює 1,6 і очікується зниження ціни на 5%. Яким буде прогноз 
зміни попиту? Якщо при даному зниженні ціни попит збільшиться на 
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1,5%, то яким буде коефіцієнт цінової еластичності попиту? 
 
Задача 3.Припустимо, що попит на товар поданий у вигляді 

рівняння Р = 10 – 0,2 · Qd, а пропозиція – у вигляді рівняння Р = 2 + 
0,2 · Qs , де Qs = Qd. Визначте рівноважну ціну і рівноважну кількість 
товару. 

 
Задача 4. Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг 

продажу,якщо функція попиту на даний товар Qп =7– Ц; Qпр= –5+2Ц, 
де Qп і Qпр – відповідно обсяг попиту і пропозиції в тис. шт. за рік; 
Ц – ціна, грн. Передбачається, що на товар установлена фіксована 

ціна на рівні 30 тис. грн. за одиницю. Визначте обсяг продажу і обсяг 
незадоволеного попиту, якщо:Qп=7–Ц; Qпр= –5+2Ц. 

 
Задача 5. 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./ шт., а загальні витрати дорівнювали 120000 грн. (у тому 
числі постійні – 20000 грн.) на весь обсяг виробництва. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Цінова політика підприємства. 
Галузеві особливості формування цін і тарифів. 

 
Тема 6. Цінова політика підприємства 

1. Цінова політика підприємства: сутність і зміст. 
2.Аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства. 
3. Постановка цілей цінової політики. 
4. Ризик у ціноутворенні. 
5. Реалізація цінової політики. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Головні стратегічні аспекти цінової політики підприємства. 
2. У чому полягають тактичні аспекти цінової політики підприємства? 
3. Основні види цінової політики підприємства. 
4. Основні методи встановлення ціни. 
5. Характеристика методів ціноутворення в межах товарної 
номенклатури. 
6. Які існують особливості встановлення цін за географічним 
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принципом? 
7. Основні підходи до встановлення цін зі знижками. 
8. У чому полягає економічний зміст встановлення дискримінаційних 
цін? 
9. Головні фактори ризику при ціноутворенні. 
10. Основні підходи при диференціації цін. 

 
Рекомендована література: [6,13] 
 

Основні типи задач 
Фірма розробила нову автоматизовану лінію для розфасовки 

рідини в скляну тару. Принцип роботи лінії такий же, як і в існуючих 
моделей, але її швидкість вище і вона дає менший відсоток браку. 
Керівництво фірми хоче добитися можливо вищої ринкової ціни і 
звернулося до Вас за допомогою. Для цього Вам надана наступна 
інформація. 

1. На ринку є чотири конкуренти, що виробляють схожі 
автоматизовані лінії. Ціни цих ліні відповідно 25750, 26200, 25800 і 
24950 грн. Керівництво переконане, що їх нова лінія дозволить 
споживачам заощадити на операційних витратах, а тому хоче 
встановити вищу ціну. 

2. Складена калькуляція витрат на виробництво і реалізацію нової 
лінії. Умовно-змінні витрати на одиницю виробу передбачаються 
наступними: сировина і матеріали - 9200 грн.; зарплата - 6800 грн.; 
амортизація - 1700 грн. Умовно-постійні витрати зазвичай 
розподіляються на одиницю продукції у розмірі 75% до зарплати 
виробничих робітників. Транспортні витрати очікуються у розмірі 
2200 грн. на одну лінію. Витрати на рекламу по фірмі останніми 
роками складали 8% прибутка. 

3. Для виробництва нової лінії буде потрібно здійснити закупівлю 
додаткового устаткування на суму 250000 грн. Додаткових витрат на 
перепідготовку кадрів не виникає. 

4. Середній рівень рентабельності до витрат на фірмі складає 15%. 
Необхідно: 1. Провести аналіз чинників, які слід врахувати при 
визначенні ринкової ціни. Як Ви думаєте, яка ціна буде мінімально 
прийнятна для керівництва фірми? 2. Яка ще інформація знадобиться 
Вам, щоб встановити конкретну ринкову ціну? 
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Приклад розв’язання 
9200+6800+1700=17700 грн.    6800·75%=5100 грн.  
17700+5100+2200=25000 грн. 
Х - прибуток при максимальній ціні  
Х = 0,15· (25000+0,08·Х)=3795 грн.  
3795·8%=304 грн. Витрати на рекламу 25000+304=25304 грн. 
3795/25304=15%. Прийнятна ціна=25304 грн. 
Для встановлення конкретної ринкової ціни необхідно знати кількість 
виробів в рік. 

 
Задачі для самостійної роботи 

 
Задача 1. Фірма випускає різні електрокабелі, проводи й іншу 

електротехнічну продукцію. Серед них кабель КЕП-38. Виробничі 
витрати 10 метрів цього товару визначаються наступним чином: 
сировина та матеріали - 2.50 грн., Заробітна плата - 1.50 грн., Умовно-
змінні витрати - 1.00 грн., Умовно-постійні витрати - 2.00 грн. КЕП-38 
виробляється кількома цехами, що виробляють також і іншу 
продукцію. Ціна КЕП-38 - 11 грн.50коп. за 10 м. Умовно-змінні 
витрати на збут складають 80 коп. за 10 м. Умовно-постійні -10% 
прибутку. 

Фірмі надійшла пропозиція про закупівлю щороку 100 тис.м. 
даного кабелю за ціною 8.50 грн. за 10м. Якщо ця пропозиція буде 
прийнята, виробництво значно збільшиться, що вимагатиме 
збільшення умовно-постійних витрат на 17000 грн. на рік. Нових 
капітальних вкладень не потрібно. 

Питання: 1. Чи рекомендуєте Ви фірмі прийняти дану пропозицію з 
точки зору короткострокового отримання прибутку? 2.Які ще 
міркування могли б вплинути на Ваше рішення, крім 
короткотермінового отримання прибутку? 

 
Задача 2. Річне виробництво продукції на підприємстві дорівнює 

400 тис. виробів, ціна одиниці продукції – 17 грн., а змінні витрати в її 
складі дорівнюють 7 грн. Враховуючи зростання попиту та 
подорожчання сировини, що зумовить збільшення змінних витрат на 
0,5 грн., підприємство планує підвищити ціну своєї продукції до 20 
грн. Визначити беззбиткову зміну продажу. 

 
Задача 3. Щорічний обсяг виробництва сягає 140 тис. виробів, ціна 
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одиниці продукції – 60 грн., змінні витрати в її складі дорівнюють 22 
грн. Підприємство планує зменшити ціну на 5 % і придбати нове 
обладнання на суму 252 тис. грн. з нормативним терміном 
експлуатації 6 років. Визначити беззбиткову зміну продажу. 

 
Задача 4. Ціна виробу становить 35 грн., а змінні витрати в її 

складі дорівнюють 14 грн. Конкурент зменшив ціну аналогічної 
продукції на 9 %. Визначити беззбиткову зміну продажу при 
пасивному ціноутворенні. 

 
Задача 5. Обсяг виробництва становить 240 тис. шт., ціна одиниці 

75 грн, а змінні витрати в її складі дорівнюють 20 грн. Підприємство 
планує знизити ціну на 8 % і одночасно, придбавши дешевшу 
сировину, зменшити змінні витрати на 1 грн. Визначити беззбиткову 
зміну продажу. 

 
Тема 7. Оптові ціни на продукцію промисловості та у сфері 

товарного обігу 
1. Сутність, види і структура оптових цін. 
2. Акцизний податок. Податок на додану вартість. 
3 Закупівельні ціни. 
4. Оптові ціни посередницьких підприємств. 
5. Транспортні вантажні тарифи. 
6. Особливості біржового ціноутворення. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Види оптових цін. 
2. Характеристика структурних елементів оптових цін. 
3. Порядок формування собівартості товару (послуги). 
4. Витрати підприємства, що включаються до виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг). 
5. У чому полягає сутність закону зменшення віддачі ресурсів? 
6. Концепція середніх і граничних витрат. 
7. Порядок розрахунку прибутку на одиницю товару. 
8. Основні підходи до розрахунку акцизного податку. 
9. До яких груп товарів в Україні застосовується акцизний податок? 
10. Економічна роль і методика розрахунку податку на додану 
вартість. 

Рекомендована література: [1,2,3,5,7,8,9,12,14] 
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Основні типи задач 

Підприємство випускає морозильні камери. Витрати виробництва 
підприємства такі: 

• матеріальні (вартість сировини, матеріалів, комплектуючих разом 
з ПДВ) - 79 ум. од.; 

• на оплату праці - 62 ум. од.; 
• інші - 36 ум. од. 
Підприємство-виробник планує отримати 47 ум. од. прибутку на 

одну морозильну камеру. Проте оскільки на морозильні камери цієї 
марки попит не задоволений, підприємство планує реалізовувати їх за 
ціною, що в 1,4 рази перевищує розрахункову відпускну ціну. 
Розрахувати кінцеву відпускну ціну і ПДВ, що повинен сплатити 
виробник. 

 
Приклад розв’язання 

ПДВ з матеріальних витрат 79 · 0,1667 = 13,17ум. од.  
Матеріальні витрати підприємства без ПДВ 79 - 13,17 = 65,83 ум. од.  
Запланована ціна підприємства за продукцію  Ціна, за якою 
підприємство планує реалізовувати виріб, 253 · 1,4 = 354,19 ум. од.  
ПДВ до сплати (354,19 - 79) · 0,1667 = 45,86 ум. од. 

 
Задачі для самостійної роботи 

 
Задача 1. Торговельне підприємство щотижня отримує 120 ящиків 

пива "Микулинецьке", 30 % з них продаються в чотирьох філіях у 
рівних частинах. Тариф транспорту становить 47 ум. од. за 1 год. 
роботи. У середньому автомобіль затримується в кожній філії 45 хв. 
Витрати на заробітну плату становлять 5,8 ум. од. на ящик, інші 
витрати - 1330 ум. од. на всю партію. Підприємство планує отримати 
прибуток 12 % з пляшки. Відпускна ціна виробника - 1,10 ум. од. за 
пляшку. Розрахувати найменшу єдину для магазину роздрібну ціну на 
пиво "Микулинецьке ". 

 
Задача 2.Відпускна ціна чоловічого костюма фабрики-виробника 

разом з ПДВ - 272 ум. од. Витрати оптової бази, пов'язані з 
придбанням партії костюмів, - 350 ум. од. Витрати на 
транспортування виробів - 630 ум. од., на зберігання та реалізацію - 
490 ум. од. Оптова база купує партію костюмів, що становить 70 од., і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

планує отримати прибуток 25 ум. од. за кожний костюм. 
Розрахувати оптову ціну чоловічого костюма. 
Задача 3.Фірма реалізує виріб А за ціною 620 грн.. за одиницю. 

Рівень торгівельної надбавки 15 %. Визначити ціну закупівлі виробу. 
Визначити рівень торгівельної надбавки, якщо ціна виробника 510 
грн.., а також визначити прибуток, якщо рівень витрат обігу оптової 
організації 7 % від товарообігу, а обсяг продажів 3 тис. виробів. 

 
Задача 4.Визначте, на скільки відсотків оптовий посередник може 

знизити ціну реалізації без втрати маси посередницької надбавки, 
якщо замість середнього обсягу продажу товарів (70 тис. од.) продасть 
175 тис. од.  

 
Задача 5.Покупна ціна одиниці товару дорівнює 29 грн., 

посередницька надбавка для партії товарів до 70 тис. одиниць складає 
12% до покупної ціни. 

 
Задача 6.Оптово-збутова організація реалізує товар за ціною 15 

грн.. за одиницю. Закупівельна ціна 12 грн.. за одиницю. Визначити 
рівень торгівельної надбавки. 

 
Задача 7.Фірма «Альфа» спеціалізується на оптових закупівлях. У 

поточному періоді було закуплено 500 штук холодильників, базисна 
ціна одного холодильника становить 800 гривень. Пропонується 
знижка за масовість у розмірі 6% від базисної ціни. Рівень 
торгівельної надбавки 15 %. Визначити суму можливого доходу за 
угодою і вартість реалізації товарів. 
 

Тема 8. Роздрібні ціни 
1. Структура роздрібної ціни. 
2. Торговельна надбавка як елемент роздрібної ціни. 
3. Ціноутворення у сільському господарстві. 
4. Ціноутворення на аукціонах. 
5. Ціноутворення в інтерактивній торгівлі. 
6. Ціноутворення в системі страхування. 

 
Питання для самоперевірки 

1. Які основні елементи включає роздрібна ціна? 
2. Обґрунтування рівня торговельної надбавки і порядок її розрахунку. 
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3. У чому полягає особливість формування цін на товари, що 
реалізуються через інтерактивні методи торгівлі? 
4. Види закупівельних цін. 
5. Що позначає поняття “ціновий паритет”?  
6. Основні види контрактних цін. 
7. У чому полягають особливості формування ціни посередницькими 
організаціями? 
 

Рекомендована література: [3,4,3,11,12] 
 

Основні типи задач 
Визначити ціну роздрібної торгівлі за наведеними даними: 

собівартість виробу – 200 грн., норма прибутку – 25 %, ставка 
акцизного податку – 15 %, ставка ПДВ – 20 %, збутова націнка – 10 %, 
торговельна націнка – 15 %. 

 
Приклад розв’язання 

Визначаємо ціну підприємства: 
– ціна підприємства: 200 + (200 · 0,25 ) = 250 (грн.); 
– ціна з акцизним податком: 250 : (100 - 15) · 100 = 294 (грн.); 
– ціна з ПДВ: 294 · 1,2 = 353 (грн.); 
– ціна оптової торгівлі: 353 · 1,1 = 388 (грн.); 
– ціна роздрібної торгівлі: 388 · 1,15 = 446 (грн.). 

 
Задачі для самостійної роботи 

 
Задача 1. Визначить відпускну ціну одиниці продукції (флакона 

парфумів), не оподатковуваної акцизом, при умовах: 
- при виготовленні продукції використовується спирт, що має 

фактичну собівартість (спирт виготовляється на даному підприємстві) 
500 грн. за 1дол (1 декалітр = 10л.); 

- ставка акцизу на спирт становить 90% від відпускної ціни без 
ПДВ; 

- для виготовлення одного флакона парфумів потрібно 15мл. 
спирту; 

- витрати на виготовлення одного флакона парфумів (без витрат на 
виробництво спирту з урахуванням акцизу), становлять 2 грн. 85 коп.; 

- рівень рентабельності до собівартості прийнятий у розмірі 25%. 
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Задача 2. Підприємство реалізує продукцію з рентабельністю 20 % 
стосовно собівартості. Собівартість продукції становить 17грн., 
акцизний податок (Ап)-18%, ПДВ-20%. Існує два оптових 
посередники. Постачальницько-збутова націнка першого оптового 
посередника -15%, націнка другого -12%. Торговельна надбавка - 
18%. 

Необхідно визначити: 
1) роздрібну ціну; 
2) покупну ціну першого оптового посередника; 
3) покупну ціну підприємств торгівлі; 
4) визначити структуру роздрібної ціни. 
 
Задача 3. Структура роздрібної ціни телевізора складається з 

наступних елементів: 
Собівартість 6300 (7500) грн. 
Прибуток підприємства - виробника 1575 (3390) грн. 
ПДВ 1753 (2505) грн. 
Торговельно-збутові витрати 872 (1605) грн. Оціните структуру 

цієї ціни до й після підвищення ціни, якщо відомо, що до підвищення 
ціна становила 10 500 грн., після подорожчання - 15 000 грн. 
 

Тема 9. Ціни і ціноутворення в зовнішній торгівлі 
1. Пошук інформації про ціни. 
2. Види цін у зовнішній торгівлі. 
3. Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін. 
4. Митне регулювання ціноутворення. 
5. Митна політика інших країн. 
 

Питання для самоперевірки 
1. Як класифікуються ціноутворюючі чинники у зовнішній торгівлі 
2. Які види цін використовуються у зовнішній торгівлі? 
3. Як практично можна визначити світові ціни на товари ? 
4. Які різновиди світових цін Вам відомі? 
5. Визначте складові елементи експортної ціни. 
6. Як формується імпортна ціна? 
7. Опишіть систему поправок, що застосовується у 
зовнішньоторговельних цінах. 
8. Як визначається митна вартість товарів? 
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9. Охарактеризуйте систему індикативних цін, що використовується в 
Україні. 
10. Визначте порядок складання зовнішньоторговельних контрактів. 

 
Рекомендована література: [5,7,8,9,10] 
 

Основні типи задач 
Розрахуйте митну вартість сервізу на 6 персон. Визначте оптово-

відпускну ціну, якщо відомо, що контрактна ціна з витратами на 
страхування і фрахт до митного кордону України склала 25 $, ставка 
ввізного мита - 3,5 євро, ставка митного збору -  0,18 % до митної 
вартості, ставка акцизного податку на імпортні вироби з порцеляни 
складає 7,3 євро. 

Курс гривні відносно USD на день складання митної декларації 
склав     8,0 грн., до євро - 10,50 грн. (за НБУ). 

 
Приклад розв’язання 

1. Митна вартість сервізу (грн.): 
25 · 8 = 200,0 (грн.) 

2. Сума мита: 
3,5 · 10,50 = 36,75 (грн.) 

3. Сума митного збору: 
200,0 · 0,18%= 0,36 (грн.) 

4. Сума акцизного податку: 
7,3 · 10,50 = 76,65 (грн.) 

5. Оптово-відпускна ціна митна: 
ОВЦМ = (200,0 + 36,75 + 0,36 + 76,65) · 1,2 = 367,1 (грн.). 

 
Задачі для самостійної роботи 

Задача 1. Розрахуйте митну вартість одиниці імпортного 
підакцизного товару і його оптово-відпускну ціну. Контрактна ціна 
складає 60$ за одиницю товару. Страхові і фрахтові витрати – 7$ на 
одиницю товару. Курс гривні відносно долара на дату складання 
митної декларації узяти за офіційним курсом НБУ. Ставка ввізного 
мита – 5 євро. Ставка митного збору – 0,15% до митної вартості. 
Ставка акцизного податку  –7 євро. 

 
Задача 2. Підприємство уклало угоду з партнером з Болгарії на 

придбання партії овочевих консервів (кількістю 50 тис. банок) на суму 
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20 тис. євро. Курс НБУ за один євро - 6,2 грн. Витрати підприємства, 
пов'язані з митним контролем товару: митні збори - 0,3 % вартості 
угоди; мито - 20 % вартості угоди. 

Визначити імпортну ціну одиниці придбаного товару. 
 
Задача 3. Контрактна ціна партії золотих ювелірних виробів на 

умовах DDU – 100 тис. дол. США, курс НБУ – 5 грн. за 1 дол., мито – 
50 %, митні збори – 0,2 %, акцизний податок – 55 %, ПДВ – 20 %, 
фактична ціна реалізації продукції – 1920 тис. грн. Визначити розмір 
ПДВ, який сплатить фірма після реалізації цієї партії товару. 

 
Задача 4. Фірма уклала контракт на постачання товару на таких 

умовах: 
_ вартість 1 одиниці товару – 200 $; 
_ транспортування до станції відправлення 100 $; 
_ вартість навантаження у вагон – 20 $; 
_ вартість перевезення ж/д – 100 $; 
_ вартість вивантаження з вагона – 15 $; 
_ страхування вантажу – 5% від вартості товару; 
_ вартість доставки товару до складу покупця – 50 $; 
_ обсяг постачання – 1000 од. 
Визначите ціну: 
_ франко_вагон станція відправлення; 
_ франко_вагон станція призначення; 
_ франко_ склад покупця. 
 
Задача 5. Визначите ціну на умовах FOB, DTS і CIF, якщо відомі 

такі дані: 
1.Вартість товару – 100 гр. од. 
2. Доставка в порт відправлення – 5 гр. од. 
3. Розвантажувальні роботи уздовж бора судна – 3 гр. од. 
4. Доставка на борт судна – 1 гр. од. 
5. Фрахт до порту призначення – 10 гр. од. 
6. Розвантажувальні роботи в країні – імпортері – 3 гр. од. 7. 

Доставка на склад покупця – 6 гр. од. 
8. Страхування вантажу – 1,5 гр. од. 
9. Експертні формальності – 0,2 гр. од. 
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Тема 10. Державне регулювання ціноутворення в Україні 
1. Основні засади державного регулювання цін. 
2. Форми і методи державного регулювання цін. 
3. Повноваження органів державного регулювання цін. 
4. Контроль за додержанням державної дисципліни цін. 
5. Практика державного регулювання цін у деяких країнах світу. 
 

Питання для самоперевірки 
1. Які причини існування державного регулювання цін у ринковій 
економіці? 
2. Як визначають межі державного регулювання ціноутворення? 
3. Наведіть приклади економічних методів регулювання 
ціноутворення. 
4. Які методи державного регулювання ціноутворення належать до 
адміністративних? 
5. Які форми та методи цінового регулювання є найбільш 
прийнятними для сучасної Української економіки? 
6. Наведіть приклади товарів, на які не поширюється регулювання 
рівня рентабельності. 
7. В чому сутність розмежування повноважень органів державного 
регулювання цін?  

8. Які форми регулювання цін на продукцію монопольних утворень 
використовуються в Україні? 
9. Перерахуйте товари щодо яких запроваджено обов’язкове 
декларування зміни цін і тарифів. 
10. Яка відповідальність передбачена за порушення державної 
дисципліни цін ? 
11. Наведіть приклади світового досвіду державного регулювання цін. 

 
Рекомендована література: [2,3,5,7,8,9,10] 

 
Тести для самоперевірки знань 

1. До опосередкованих методів державного регулювання цін 
належить встановлення: 

A. Граничних рівнів цін. 
Б. Декларування зміни цін. 
B. Граничних рівнів торговельних надбавок. 
Г. Граничних нормативів рентабельності. 
2. Встановлення тарифів на водопостачання для населення 
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входить до повноважень: 
A. Кабінету Міністрів України. 
Б. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 
B. Обласних (міських) держадміністрацій. 
Г. Безпосередньо постачальників води. 
3. Регулювання цін на основі граничного нормативу 

рентабельності: 
A. Обмежує зростання собівартості продукції. 
Б. Створює інтерес до збільшення витрат на виробництво 

продукції. 
B. Стримує зростання абсолютної величини прибутку. 
Г. Заінтересовує виробника у зменшенні ціни. 
4. До прямих методів державного регулювання цін належить: 
A. Застосування граничних нормативів рентабельності. 
Б. Диференціація ставок ввізного мита. 
B. Зміна рівнів ставок товарних податків. 
Г. Декларування зміни цін. 
5. Шляхом встановлення граничних рівнів посередницько-

збутових надбавок регулюються ціни на: 
A. Електроенергію для населення.       
Б. Дитяче харчування. 
B. Скраплений газ.  
Г. Алкогольні вироби. 
6. При включенні до ціни акцизного податку за умов 

нееластичного попиту: 
A. Основна частина податку припадає на споживача. 
Б. Основна частка податку припадає на виробника. 
B. Податок між споживачем та виробником розподіляється нарівно. 
Г. Усі відповіді неправильні. 
7. До прямих регуляторів ціни не належать: 
А. Рівень рентабельності.    
Б. Ввізне мито. 
В. Торговельна надбавка.    
Г. Податок на прибуток. 
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3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 

Запропоновані практичні задачі відповідають трьом основним 
темам. 

 
3.1. Склад ціни та формування її елементів 

До елементів ціни належать: собівартість (С), прибуток (П), мито 
(М), акцизний податок (А), податок на додану вартість (ПДВ), 
посередницько-збутова націнка (Нп) і торговельна надбавка (Нт). 

Собівартість та прибуток є обов'язковими елементами ціни, тому 
що відшкодування витрат і отримання прибутку є невід'ємною 
умовою виробництва продукції. Наявність інших елементів у ціні 
необов'язкове і залежить від галузевої належності продукції, її 
соціальної значущості, кількості господарських ланок, що беруть 
участь у виробництві й реалізації продукції, та інших чинників. Так, 
мито входить до складу ціни тільки імпортних товарів, а акцизний 
податок є елементом лише незначної частки продукції. Податком на 
додану вартість хоча й обкладається абсолютна більшість товарів, але 
є певні винятки. Націнки посередницько-збутових і торговельних 
організацій містять ціни тих товарів, реалізація яких здійснюється 
через посередницькі ланки Структура ціни на продукцію вітчизняного 
виробництва наведений на рис.3.1. 
 

Собівартість Прибуток 
Акцизний 
податок 

ПДВ 
Націнка 
посередника 

Торговельна 
надбавка 

Ціна підприємства     

Відпускна ціна виробника   

Відпускна ціна посередника  

Роздрібна ціна 

Рис. 3.1 – Структура ціни 

Як видно зі схеми, останній елемент ціни, тобто торговельна 
надбавка, перетворює відпускну ціну в роздрібну. Склад роздрібної 
ціни (Цр) на вітчизняні товари, яка містить у собі максимальну 
кількість елементів, можна записати таким чином: 
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тпр ННПДВАПСЦ +++++=    (3.1) 

За своїм значенням головним елементом ціни є витрати, які 
виступають у формі собівартості. Собівартість як обов'язковий 
елемент ціни відіграє різну роль у її формуванні. Якщо на продукцію 
встановлюються фіксовані або регульовані ціни, то в цьому разі 
собівартість – вихідна база ціни і є основою для визначення в її складі 
прибутку та інших елементів. При формуванні вільних цін 
собівартість продукції безпосередньо їхній рівень не визначає.  

Поряд з витратами не менш значним елементом ціни є прибуток, 
що являє собою форму чистого доходу, який отримує підприємство 
від реалізації продукції після відшкодування своїх витрат. 

Розрахункові й граничні нормативи рентабельності застосовують 
як інструмент визначення прибутку, який зараховується в ціну 
конкретного виробу 

100
нРС

П
⋅

=     (3.2) 

де Рн – норматив рентабельності, %. 
 

Ціну підприємства (Цпр) можна визначити, не обчислюючи окремо 
величину прибутку в ціні. З цією метою використаємо формулу 

)
Р

(СЦ н
пр

100
1+⋅=          (3.3) 

Якщо ціна встановлюється на підакцизний товар, то до 
оподаткованого обороту входить акцизний податок, а податок на 
додану вартість визначають за формулою 

100
сПДВ)АПС(

ПДВ
⋅++

=           (3.4) 

де ПДВс – ставка податку на додану вартість, %. 
 

У разі, коли продукція має відпускну ціну, до якої вже входить 
податок на додану вартість, то його величину в ціні визначають за 
формулою 
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с

с

ПДВ

ПДВ)ПДВАПС(
ПДВ

+

⋅+++
=

100
       (3.5) 

Процес надходження товару від виробника до кінцевого споживача 
(населення) може мати такі стадії: виробник – посередник – 
підприємство, виробник – роздрібна торгівля – населення, або 
виробник – посередник – роздрібна торгівля – населення. У цьому 
процесі можуть брати участь кілька посередників. Такий ланцюговий 
зв'язок зумовлює необхідність установлення цін на кожному етапі 
товаропросування, що досягається за допомогою застосування 
посередницько-збутових і торговельних надбавок. Такі надбавки є 
самостійними елементами ціни і за своєю економічною природою 
аналогічні оптовим цінам підприємства. Вони покликані 
відшкодовувати витрати обігу продукції і забезпечувати отримання 
прибутку посередницьким і торговельним організаціям. Тому розмір 
надбавки залежить від величини витрат у сфері обігу (заробітна плата, 
транспортні та навантажувально-розвантажувальні роботи, паливно-
енергетичні витрати, амортизація, оренда приміщень тощо), бажаного 
рівня прибутку й обсягу продажу. Враховуючи, що надбавки є 
формою доданої вартості, до їх складу входить відповідний податок. 
Тоді посередницько-збутові й торговельні надбавки складаються з 
таких елементів: 

ПДВПВОП )т(п ++=             (3.6) 

де Пп(т) – посередницько-збутова (торговельна) надбавка, грн.; 
ВО – витрати обігу посередницької (торговельної) організації, грн. 
 
Розрахунок ціни з надбавкою здійснюють за формулою 

)
Н

(ЦЦ
)т(п

пр
100

1+⋅=            (3.7) 

де  Цр  – ціна реалізації товару, грн.; 
Цп – ціна придбання (відпускна ціна виробника чи 

посередника), грн. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

3.2. Методи ринкового ціноутворення 

У ринкових умовах ціна, як правило, встановлюється на основі 
співвідношення між попитом та пропозицією. Але це не означає, що 
підприємці не беруть жодної участі у встановленні ціни. Вони ще до 
початку реалізації товару, враховуючи його якісні характеристики, 
маючи розрахункову величину витрат, знаючи ціни конкурентів і 
споживчий попит на ринку, починають формувати вихідну ціну на 
свою продукцію. За такою початковою ціною товар надходить до 
ринку, де в процесі купівлі-продажу під впливом співвідношення між 
попитом і пропозицією встановлюється остаточна ціна реалізації. 

У ринкових умовах найширше застосовуються методи, які в своїй 
основі спираються на: 

• витрати;  
• попит; 
• конкуренцію. 
Визначення ціни методом повних витрат спирається на 

калькуляцію продукції, до якої додається певна величина прибутку. 
Цей метод використовують в ринкових умовах, коли необхідно 
встановити ціну на принципово нову продукцію, яка не має аналогів, а 
також на товари, що виробляються на замовлення. 

До витратних методів належить також метод беззбитковості й 

цільового прибутку, застосовуючи який (метод), підприємець прагне 
встановити таку ціну, яка забезпечить йому бажану величину чистого 
доходу. Цей метод спирається на графік беззбитковості, який 
відображає витрати та очікуваний обсяг виручки при різних рівнях 
виробництва чи продажу.  

Точку беззбитковості можна знайти і аналітичним шляхом. Вона, 
як правило, визначається в натуральних одиницях (кількість 
продукції), але може бути виражена і в грошовій формі. Точку 
беззбитковості в натуральному вимірі (Тб) обчислюють за формулою 

МД

ПВ

ЗВЦ

ПВ
Т б

∑∑ =
−

=            (3.8) 

де       ∑ ПВ  – сума постійних витрат; 
ЗВ – змінні витрати на одиницю продукції; 
Ц – ціна виробу; 
МД – маржинальний дохід на одиницю продукції  
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Точка беззбитковості в грошовому вираженні може бути отримана 
з використанням коефіцієнта маржинального доходу (Км): 

,
К

ПВ
Т

м

б

∑
=    

Ц

МД
К м =           (3.9) 

Враховуючи, що підприємство повинне не тільки компенсувати 
свої витрати, а й отримати цільовий прибуток (Пц), для визначення 
мінімального обсягу замовлення (Кmin) використовується формула 

МД

ППВ
К

ц

min

∑ +
=          (3.10) 

Методи, які враховують чинник попиту, можна поділити на такі, 
що спираються тільки на попит, а також на методи, які одночасно 
враховують як витрати, так і попит. До методів, які спираються лише 
на попит і не враховують витрати, можна віднести встановлення ціни 
на основі суб'єктивного сприйняття покупцями цінності товару. 

Обов'язковою умовою застосування цього методу є наявність на 
ринку взаємозамінних товарів і їхня диференціація. Одним з 
конкретних способів формування вихідної ціни на такі товари є метод 

балової оцінки.  
Ціна виробу визначається при цьому методі за такими етапами: 

1. Визначається ціна одного бала: 

∑ ⋅
=

iо

о
б

VБ

Р
Р

i

  (3.11) 

де  Рб – ціна базового виробу; 
Боі – балова оцінка i-го параметра базового виробу; 
Vі – вагомість параметра. 
 

2. Визначається ціна нового виробу: 

∑ ⋅⋅= )VБ(РР iiб 11             (3.12) 

де Б1і – балова оцінка i-го параметра нового виробу. 
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До найпоширеніших методів установлення цін з орієнтацією на 

конкуренцію можна віднести метод лідера. Формування цін методом 
лідера базується на залежності між ціною та споживчими 
властивостями (параметрами) виробів.  

Для встановлення ціни методом лідера можна застосувати два 
показники: питому ціну або параметричний індекс якості. Якщо ціну 
товару визначає лише один основний параметр (наприклад, 
потужність, пробіг), то для її обчислення застосовується питома ціна, 
тобто ціна в розрахунку на одиницю такого параметра. Вона 
встановлюється, як правило, на основі відношення ціни базового 
виробу (Цб) до значення його основного параметра (Пв): 

б

б
п

П

Ц
Ц =                (3.13) 

де Цп – питома ціна продукції лідера. 

Тоді орієнтовна ціна нової продукції може бути визначена як 
добуток питомої ціни на основну якісну характеристику нового 
товару: 

,ПЦП
П

Ц
Ц нпн

б

б
н ⋅=⋅=         (3.14) 

де Пн – значення основного параметра нового виробу. 

Для того щоб зацікавити споживача у придбанні нової продукції, її 
ціна в розрахунку на одиницю основного параметра має бути меншою 
ніж базового виробу. Цього можна досягнути, коли якість продукції 
зростатиме швидше ніж ціна. Для цього в розрахунок нової ціни 
вводять знижуючий коефіцієнт, який стимулюватиме придбання 
нового товару на основі зменшення ціни одиниці корисної властивості 
(якості) продукції. Такий знижуючий показник називається 
коефіцієнтом гальмування (Кг), а його застосування дає змогу 
записати попередню формулу таким чином: 

гнпн КПЦЦ ⋅⋅=        (3.15) 
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3.3. Попит і пропозиція як ціноутворюючі чинники 

У ринковій економіці механізм формування цін значною мірою 
залежить від співвідношення попиту і пропозиції. 

Попиту на деякі продукти притаманна відносно висока чутливість 
споживачів до зміни цін, тобто невеликі зміни в ціні приводять до 
значних змін у кількості продукції, що купується. Попит на такі 
продукти прийнято називати «еластичним». Стосовно зміни цін на 
інші продукти споживачі відносно нечутливі, тобто навіть значна 
зміна в ціні приведе тільки до невеликої зміни в кількості придбаної 
продукції. У таких випадках попит називають «нееластичним». 

Ступінь цінової еластичності або нееластичності вимірюється за 
допомогою коефіцієнта еластичності (Ер). Цінова еластичність 
показує реакцію попиту у відповідь на зміну ціни і визначає, на 
скільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни на 1 %: 

Q

P

P

Q
E p ⋅

∆

∆
=            (3.16) 

де 12 QQQ −=∆  – різниця між обсягом попиту до і після зміни ціни; 

12 PPP −=∆  – зміна ціни товару; 

221 ÷+= )PP(P  – середня ціна товару; 

221 ÷+= )QQ(Q  – середня величина попиту. 

 
Якщо абсолютна величина цінової еластичності > 1, то попит 

вважається еластичним, а якщо < 1, – то нееластичним. 
Визначення еластичності попиту і пропозиції має велике значення 

для вироблення цінової стратегії підприємства. Так, якщо попит на 
товар еластичний, то виробник (продавець) повинен у своїх діях 
ураховувати ефект зниження ціни. Зменшена ціна може принести 
йому більший прибуток за рахунок збільшення обсягів продажу. 
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4. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 
 

1. Поняття й елементи ціни. 
2. Функції цін, їх характеристика. 
3. Види цін за ступенем державного регулювання. 
4. Види цін залежно від сфери дії. 
5. Види цін за терміном і територією дії. 
6. Порядок формування оптових і роздрібних цін. 
7. Попит, пропозиція й ціна як елементи ринкового механізму. 
8. Цінова еластичність попиту. 
9. Види цін. 
10. Витратні методи ціноутворення. 
11. Параметричні методи ціноутворення.  
12. Система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. 
13. Державне регулювання цін у різних країнах світу. 
14. Види цінових стратегій. 
15. Митне регулювання ціноутворення. 
16. Склад та структура ціни. 
17. Витрати та їх роль у формуванні ціни. 
18. Цінова політика підприємства та її основні цілі. 
19. Цінова стратегія підприємства та її види. 
20. Система цінових знижок. 
21. Методи установлення цін з орієнтацією на конкуренцію. 
22. Методи ціноутворення, що спираються на попит.  
23. Необхідність державного регулювання цін.  
24. Основні форми втручання держави у процес ціноутворення. 
25. Система органів ціноутворення, їхні завдання та функції.  
26. Контроль за додержанням дисципліни цін. 
27. Вплив державного регулювання цін на економічні процеси. 
28. Види зовнішньоторговельних цін. 
29. Встановлення цін на експортно-імпортну продукцію. 
30. Правила «Інкотермс-2000». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


