
1. Назва модуля: Ціноутворення 
2. Код модуля: МУБ_6_ФП.10_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 5. 
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 44 (лекцій – 20 год., практичних – 24 год.). 
6. Лектор: Білошкурська Наталія Володимирівна, к. е. н., доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: предмет, завдання та методи ціноутворення; особливості 

ціноутворення на різних видах ринків; складові ціни і фактори, що впливають на неї; 
методи контролю і регулювання цін з боку держави. 

вміти: користуватися спеціальною і науково-методичною літературою; - 
розраховувати ціну товару різними методами; розраховувати еластичність попиту за 
ціною; визначати поведінку підприємств і споживачів в умовах конкуренції. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

– пререквізити: маркетинг  
– кореквізити: політика біржового ціноутворення 

10. Зміст модуля:  
Сутність, види і функції цін у ринковій економіці. Цінова політика держави. 

Цінова політика підприємства. Основні ціноутворюючі чинники. Структура ціни та 
формування її елементів. Методи ринкового ціноутворення. Система цін біржової 
торгівлі. Ціни зовнішнього ринку. 

11. Рекомендована література: 
1. Дайновська С. М. Ціноутворення [Текст] : підручник / [Дайновська С. М. ; за заг. 

ред С. М. Дайновської] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2009. – 320 с. 

2. Окландер М. А. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : Центр учбової 
літератури, 2012. – 238 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 

• Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 



1. Название модуля: Ценообразование. 
2. Код модуля: МУБ_6_ФП.10_5 
3. Тип модуля: обязателен. 
4. Семестр: 5. 
5. Объем модуля: общее количество часов – 90 (кредитов ЕКТС – 3); 

аудиторные часы – 44 (лекций – 20, практических занятий – 24). 
6. Лектор: Белошкурская Наталия Владимировна, к. э. н., доцент. 
7. Результаты обучения: 
В результате изучения модуля студент должен: 
знать: предмет, задачи и методы ценообразования; особенности 

ценообразования на различных видах рынков; составляющие цены и факторы, 
влияющие на нее, методы контроля и регулирования цен со стороны государства. 

уметь: пользоваться специальной и научно-методической литературой; 
рассчитывать цену товара различными методами; рассчитывать эластичность 
спроса по цене; определять поведение предприятий и потребителей в условиях 
конкуренции. 

8. Способ обучения: аудиторные занятия. 
9. Необходимые предварительные и сопутствующие модули: 

- пререквизиты: маркетинг; 
- кореквизиты: политика биржевого ценообразования. 

10. Содержание модуля: 
Сущность, виды и функции цен в рыночной экономике. Ценовая политика 

государства. Ценовая политика предприятия. Основные ценообразующие факторы. 
Структура цены и формирование ее элементов. Методы рыночного 
ценообразования. Система цен биржевой торговли. Цены внешнего рынка. 

11. Рекомендуемая литература: 
1. Дайновська, Світлана Миколаївна. Ціноутворення [Текст] : підручник / 

[Дайновська С. М. ; за заг. ред С. М. Дайновської] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-
т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 320 с. 

2. Окландер, Михайло Анатолійович. Маркетингова цінова політика [Текст] : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : 
Центр учбової літератури, 2012. – 238 с. 

12. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 

13. Методы и критерии оценки: 
- Текущий контроль (80%) – устный опрос, тестирование, индивидуальное 

учебно-опытное задачи; 
- Итоговый контроль (20%) – экзамен (теоретические вопросы, тестовые 

задания). 
14. Язык обучения: украинский. 



1. Name of the module pricing. 
2. The unit code: МУБ_6_ФП.10_5 
3. Type the module required. 
4. Semester: 5. 
5. The volume of the module: total hours – 90 (ECTS credits – 3); contact hours - 

44 (lectures – 20, practical classes – 24). 
6. Lecturer: Natalia Biloshkurska, PhD, associate professor. 
7. Learning outcomes: 
Following the completion of the module the student should: 
know: subject, tasks and methods of pricing; features of pricing in different types of 

markets; component prices and factors affecting it; methods of control and regulation of 
prices by the state. 

be able to: use a special scientific and methodical literature; - Calculate the price of 
goods by different methods; calculate the price elasticity of demand; determine the 
behavior of businesses and consumers in a competitive environment. 

8. Method of delivery: auditorium classes. 
9. Necessary preliminary and co-requisites: 

- pre-requisites: marketing; 
- ko-requisites: exchange pricing policy. 

10. Course contents: 
Essence, types and functions price in a market economy. The price policy of the 

state. The price policy of the company. The main pricing factors. The structure for the 
formation of its elements. Methods of market pricing. The system price of stock trading. 
They foreign market. 

11. Suggested Reading: 
1. Дайновська, Світлана Миколаївна. Ціноутворення [Текст] : підручник / 

[Дайновська С. М. ; за заг. ред С. М. Дайновської] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 
К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 320 с. 

2. Окландер, Михайло Анатолійович. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : Центр 
учбової літератури, 2012. – 238 с. 
12. Methods of study: lectures, workshops, independent work. 
13. Assessment methods: 
- Current control (80%) – oral interviews, testing, individual educational and 

research objectives; 
- Final control (20%) – exam (theoretical questions, tests). 
14. Teaching language: Ukrainian. 
 


