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1. Опис навчальної дисципліни  

  

  

Найменування  

показників  

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів  – 3 Вибіркова 

Загальна кількість 

 годин – 90 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

контактних – 3 

самостійної роботи 

здобувача – 3  

 24 год.  6 год. 

Практичні 

24 год. 4 год. 

Самостійна робота 

 

42 год. 80 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ціноутворення та оцінка» є 

надання здобувачам теоретичних знань і практичних навичок з питань 

формування цін на продукцію підприємства, прогнозування динаміки цін 

залежно від зміни попиту та пропозиції й розробки цінової політики. 

  

  

  

  



 

2. Матриця результатів навчання, методів навчання, методів контролю  

з навчальної дисципліни (вибіркової)  

«ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКА» 

  

Результати  

навчання   

Методи навчання  Методи контролю  

- Аналізувати, прогнозувати та 

вирішувати проблеми ціноутворення, 

що виникають у практичній 

діяльності.  

- Застосовувати відомі методи 

ціноутворення; оцінювати 

еластичність попиту.  

- Обґрунтовувати доцільність 

застосування відомих стратегій та 

тактичних прийомів ціноутворення. 

 словесний (лекція, дискусія), 

практичний (практичні заняття), 

робота з навчально-методичною 

літературою (складання реферату), 

відеометод (дистанційне навчання), 

самостійна робота (розв’язання 

самостійної та контрольної роботи) 

 тестування, захист практичних робіт, 

самостійної та контрольної роботи, 

презентація реферату, залік 

 
 

 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни   

  

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього зокрема усього зокрема 

л п с.р. л п с.р. 

Тема 1. 

Теоретичні та 

методологічні 

основи 

ціноутворення 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Тема 2. Види 

цін, склад ціни 

та формування 

її елементів 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

12 

Тема 3. 

Фактори, що 

впливають на 

ціноутворення 

 

14 

 

4 

 

4 

 

6 

 

15 

 

2 

 

1 

 

12 

Тема 4. Методи 

ціноутворення 

20 6 6 8 15 2 1 12 

Тема 5. Цінова 

політика 

підприємства 

 

14 

 

4 

 

4 

 

6 

 

13 

 

- 

 

- 

 

12 

Тема 6. Торгові 

знижки і 

надбавки 

6 2 2 2 11 - - 6 

Тема 7. 

Ціноутворення 

у зовнішній 

торгівлі 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

12 

 

- 

 

- 

 

10 

 

Тема 8. Умови 

постачання 

товарів у 

зовнішній 

торгівлі та 

антидемпінгова 

політика 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

Тема 9. Біржові 

ціни 

4 - - 4 10 - - 6 

Усього годин 90 24 24 42 90 6 4 80 

 

  



 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Теоретичні та методологічні основи 

ціноутворення 

2 1 

2 Види цін, склад ціни та формування її 

елементів 

4 1 

3 Фактори, що впливають на ціноутворення 4 2 

4 Методи ціноутворення 6 2 

5 Цінова політика підприємства 4 - 

6 Торгові знижки і надбавки 2 - 

7 Ціноутворення у зовнішній торгівлі 2 - 

Усього годин 24 6 

 

 

4.2. Теми практичних занять 

 
                                                                       

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Ціна як фундаментальна економічна категорія 2 1 

2 Склад та структура ціни 4 1 

3 Вплив попиту і пропозиції на формування 

ринкових цін 

4 1 

4 Витратні методи ціноутворення 6 1 

5 Суть цінової політики 4 - 

6 Суть і характеристика видів цінових знижок 2 - 

7 Види цін у зовнішній торгівлі 2 - 

Усього годин 24 4 
                                     

  



 

4.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна  

форма 

Заочна  

форма 

1 Система цін і ознаки, покладені в її основу 2 4 

2 Класифікація ціни за різними ознаками 6 12 

3 Вплив на ціну витрат виробництва 6 12 

4 Ринкові методи ціноутворення 8 12 

5 Цінова стратегія підприємства як складова 

частина політики цін 

6 12 

6 Вплив знижок на фінансовий стан 

підприємства 

2 6 

7 Установлення цін на експортно-імпортну 

продукцію 

4 10 

 

8 Умови «Інкотермс» як базисні умови поставок 

товарів 

4 6 

9 Види біржових цін 4 6 

Усього годин 42 80 
 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів затверджені 

«Положенням про контрольні заходи у Державному вищому навчальному 

закладі «Донбаський державний педагогічний університет». 

Оцінювання результатів навчання у формі семестрового заліку 

проводиться по закінченні вивчення навчальної дисципліни, зазвичай, на 

останньому практичному занятті або в період до початку екзаменаційної 

сесії відповідно до графіка освітнього процесу. 

На останньому аудиторному занятті викладач оголошує здобувачам 

відкрито (у присутності групи) накопичені ними бали поточного оцінювання 

з навчальної дисципліни, отримані під час практичних занять та за виконану 

самостійну роботу. Залік, як форма контролю, передбачає зарахування 

здобувачеві балів, накопичених за результатами поточного оцінювання з 

навчальної дисципліни (за наявності у здобувача не менше 60 балів за 

поточну роботу − без додаткового опитування) й не вимагає обов’язкової 

присутності здобувача. Здобувач має право (за бажанням) підвищити 

власний результат оцінювання в балах з навчальної дисципліни, де формою 

контролю є залік, шляхом виконання завдань самостійної роботи, але не 

пізніше ніж до початку екзаменаційної сесії. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, 

затверджені в ДДПУ (для оцінювання заліку): 

на оцінку «зараховано» (60-100 балів) заслуговує здобувач вищої 

освіти, який за час відвідування лекційних, практичних занять та за виконану 

самостійну роботу отримав зазначену кількість балів протягом семестру; 



 

оцінка «не зараховано» (0-59 балів) виставляється здобувачеві вищої 

освіти, який за час відвідування лекційних, практичних занять та за виконану 

самостійну роботу не набрав 60 балів упродовж семестру, він має прогалини 

в знаннях основного навчально-програмного матеріалу. 

 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За 100-бальною  

шкалою 

За національною шкалою 

для екзаменів для заліків 

90 – 100 балів відмінно  

зараховано 89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно незараховано 

0 – 25 балів неприйнято 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за  

темами за результатами поточного контролю  

(денна форма навчання) 

Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

max min max min max min 

Т1 0,5 0,5 2,5 1,5 3 2 

Т2 1 1 5 3 6 4 

Т3 1 1 5 3 6 3 

Т4 1,5 1,5 7,5 4,5 7 4 

Т5 1 1 2 1 6 3 

Т6 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

Т7 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

Т8 - - - - 6 4 

Т9 - - - - 7 4 

ІНДЗ - - - - 10 6 

Разом 6 6 27 16 67 38 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за  

темами за результатами поточного контролю  

(заочна форма навчання) 

Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

max min max min max min 

Т1 0,5 0,5 2,5 1,5 6 2 

Т2 0,5 0,5 2,5 1,5 8 5 

Т3 0,5 0,5 2,5 1,5 8 5 

Т4 0,5 0,5 2,5 1,5 10 6 

Т5 - - - - 8 5 

Т6 - - - - 10 6 

Т7 - - - - 10 6 



 

Т8 - - - - 8 5 

Т9 - - - - 10 6 

ІНДЗ - - - - 10 6 

Разом 2 2 10 6 88 52 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

 

Під засобами діагностики успішності навчання розуміємо завдання, що 

передбачають певні дії здобувачів, спрямовані на виявлення як окремих 

показників засвоєння навчального матеріалу, так і кінцевих результатів 

навчання. 

У якості засобів діагностики результатів вивчення дисципліни 

«Ціноутворення та оцінка» застосовуються: тестування, захист практичних 

робіт, самостійної та контрольної роботи, презентація реферату, залік. 
 

 

 

7. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна 

1. Колесніков О. В. Ціноутворення: навч. посіб., 4-е видання. Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. 156 с. 

2. Лисак О. І., Андрєєва Л. О., Тебенко В. М. Ціноутворення: курс 

лекцій. Мелітополь: Люкс, 2020. 193 с. 

3. Макаренко Н. О., Лишенко М. О. Маркетингове ціноутворення. 

Теоретичні основи : навч. посіб. Буринь: ПП «Буринська районна друкарня», 

2020. 129 с. 

4. Про ціни і ціноутворення: Закон України (із змінами і 

доповненнями). URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text. 

5. Ціноутворення в умовах ринку. Л. Останкова, Ю. Літвінов, Т. 

Літвінова, О. Підгорна. К.: «Центр навчальної літератури», 2019. 400 с 

 

Допоміжна 

1. Власюк В.Є., Олексієвець О.О., Олішкевич К.В. Проблеми 

формування цінової політики підприємств  // Молодий вчений. 2018.  № 5 

(45). C. 521-524. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/117. pdf.  

2. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова 

політика. К.: «Центр навчальної літератури», 2019. 200 с. 

          3. Лисак О.І., Андрєєва Л.О., Завадських Г.М. Ціноутворення: курс 

лекцій/ О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва., В.М. Тебенко. Мелітополь: Люкс, 2020. 

193 с. 

4. Радченко О.П., Сурмай О.О. Удосконалення механізмів 

ціноутворення на продукцію аграрних підприємств. // Ринкова економіка: 

сучасна теорія і практика управління. 2019. Т. 18. № 1 (41). С. 69-83.  



 

5. Слободян Н.Г., Саухіна О.В. Ціноутворення та управління 

витратами на підприємствах харчової промисловості / / Економічний аналіз. 

2018. Т. 28. № 2. С. 176-181. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.bank.gov.ua/ (офіційний сайт НБУ) 

2. http://me.kmu.gov.ua/ (офіційний сайт КМУ) 

3. http://me.rada.gov.ua/ (офіційний сайт ВРУ) 

4. http://www.ukrstat.gov.ua (офіційний сайт статистики України) 

5. http://www.minfin.gov.ua/ (офіційний сайт міністерства фінансів України) 

 

 

9. Посилання на дистанційний курс  

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=236 

 

 

Мартиненко О.В. 

ст. викладач кафедри обліку і аудиту                                     

 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=236

