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 ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення» складена  відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки   молодших спеціалістів  напряму (спеціальності) «Ресторанне 

обслуговування»  

 

 Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  вивчення механізму ціноутворення з 

урахуванням факторів, що впливають на формування  цінової  політики  підприємства  в  умовах  

ринкової  економіки. Теоретичну  основу  дисципліни  складають  основні  положення  економічної 

теорії, теорії маркетингу. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Ціноутворення” є невід’ємною частиною загальної 

науки про управління та  її  основної  функції – планування. Ця  дисципліна  взаємопов’язана  з  цілим 

рядом  економічних  дисциплін: економікою  підприємства, маркетингом, теорією управління 

витратами, а також  безпосередньо пов’язана з психологією, соціологією, мікро- та макроекономікою. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Теоретичні основи ціноутворення.  

2. Ринковий попит та його еластичність. 

3. Система цін. Класифікація цін.  

4. Склад ціни та формування її елементів 

5. Методи ринкового ціноутворення.   

6. Стратегії ціноутворення.  

7. Ціноутворення на продукцію закладів ресторанного господарства 

8. Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки.  
 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ціноутворення» є   надання теоретичних  знань  і  

практичних  навичок  з  питань  формування  цін  та розроблення  цінової  політики, прогнозування  їх  

динаміки  залежно  від  зміни попиту та пропозиції. 

 
  1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ціноутворення» є полягає  у  засвоєнні  

студентами  системних  знань щодо політики формування цін, показу взаємозв’язку ціноутворення з 

іншими елементами маркетингової політики фірми. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати: законодавчі основи формування ціни; принципи та функції ціноутворення в системі 

маркетингу; види та функції цін; психологічні основи сприйняття ціни; етапи процесу ціноутворення; 

методи ціноутворення; основи формування та види цінових стратегій; види знижок та особливості 

розрахунку ціни зі знижкою; форми цінового стимулювання збуту; особливості  ціноутворення  на  

продукцію  закладів  ресторанного господарства; механізм  формування  ціни  на  основні  та  додаткові  

послуги  на підприємствах готельного господарства; методи  державного  регулювання  цін  та  його  

вплив  на  економічні процеси; 

 

 вміти:  визначати фактори, які впливають на рівень цін; формувати ціну залежно від типу 

ринку; проводити цінове сегментування споживчого ринку; визначати цінову еластичність попиту; 

розробляти  цінову  політику  та  обґрунтовувати  вибір  типу  цінової стратегії; розраховувати ціну 

товару залежно від обраного методу ціноутворення; визначати нижню межу ціни; виокремлювати 

податки в складі ціни; розраховувати ціни зі знижками. 

 

 

 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __54__ години__1,5___ кредитів ЄКТС. 

 

 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Вступ.  

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення. Ціна як інструмент економіки. Функції цін. 

Методологія й принципи ціноутворення. Завдання ціноутворення та фактори, що впливають на 

ціни. Формування цін залежно від типу ринку. 

Тема 2. Ринковий попит та його еластичність. Попит і пропозиція, як чинники 

ціноутворення. Закон попиту. Взаємодія попиту і пропозиції, ціна рівноваги. Цінова 

еластичність, коефіцієнт еластичності 

Тема 3. Система цін. Класифікація цін. Види цін залежно від стадії товароруху, ступеня 

самостійності підприємства. Види цін залежно від суб’єкта встановлення та регіону реалізації. 

Види цін залежно від терміну їх дії. Ціни в контрактах купівлі-продажу. Ціни, що їх 

використовують в практиці обліку, аналізу і планування. Історія появи Правил «Інкотермс». 

Основні положення, основні чотири групи термінів «Інкотермс – 2000» 

Семінарське заняття №1 за темами №1-3 

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення. 

Тема 2. Ринковий попит та його еластичність. 

Тема 3. Система цін. Класифікація цін. 

Тема 4. Склад ціни та формування її елементів. Витрати на виробництво і реалізацію 

одиниці товару як елемент ціни товару. Витрати обігу як складова ціни, акцизний збір. Податок 

на додану вартість. Поняття націнки 

Тема 5. Методи ринкового ціноутворення.  Етапи процесу ціноутворення. Методи 

ціноутворення. Знижки. Приклад дії кумулятивних знижок. Політика не округлених цін. Цінове 

стимулювання збуту. Методи ціноутворення, орієнтовані на попит: параметричні, «кидання 

стріл», аукціон, встановлення ціни на основі цінності товару. Витратні методи ціноутворення. 

Приклад розрахунку точки беззбитковості. Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів 

Семінарське заняття №2 за темами №4-5 

Тема 4. Склад ціни та формування її елементів. 

Тема 5. Методи ринкового ціноутворення.   

Тема 6. Стратегії ціноутворення. Етапи розроблення цінової стратегії. Класифікація та 

види цінових стратегій. 

Тема 7. Ціноутворення на продукцію закладів ресторанного господарства 
 

Практичне заняття №1 

Тема 8. Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки. Організація 

контролю за цінами з боку держави. Форми і методи державного регулювання цін в Україні. 

Державні органи ціноутворення. Контроль за додержанням дисципліни цін. 

Комплексна контрольна робота 

Семінарське заняття №3 за темами №6-8 

Тема 6. Стратегії ціноутворення. 

Тема 7. Ціноутворення на продукцію закладів ресторанного господарства 

Тема 8. Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки. 
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