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Консультації з питань 
навчання по дисципліні 
відбуваються 

 Щочетверга, 16:40-18:00 год. (проспект Свободи, 18, ауд. 
_210_)  
Он-лайн консультації через Zoom. 

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=101 
Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 
необхідні знання, обов’язкові для того, щоб _____________. 
Тому у курсі представлено як огляд концепцій _____________, 
так і процесів та інструментів, які потрібні для 
________________________________. .  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Маркетингове ціноутворення» є завершальною 
нормативною/вибірковою дисципліною з спеціальності 075 
Маркетинг для освітньої програми ___Маркетинг__ , яка 
викладається в ___4 
семестрі в обсязі __4_ кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни 
«Маркетингове ціноутворення» є вивчення теоретико-
методологічної бази маркетингової цінової політики, 
висвітлення питань ціноутворення на нові і традиційні товари 
та послуги, які виробляють і надають підприємства. 

Література для 
вивчення дисципліни 

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика 
торгівельного підприємства в умовах маркетингової 
орієнтації. Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004.  
2. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. 
—К.: КНЕУ,2005.—393 с. 3. Литвиненко Я.В. Сучасна 
політика ціноутворення: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – 2-ге видання, випр. і доп. – К.: 
МАУП, 2003. – 240 с.  
4. Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова 
політика: Навч. посібник. —К.: Центр учбової літератури, 
2012.- 240 с.  
5. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник. 
– Львів: «Інтелект-Захід», 2006. – 288 с.  
6. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібник. – К.: 
Кондор, 2003. – 214 с.  
Монографії  
7. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в 
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умовах ринкової економіки. – Тернопіль: Економічна думка, 
2002. – 353 с.  

 
Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

практичних занять та 32 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати: 

 основні стратегії ціноутворення,  
 процедури прийняття рішень щодо визначення ціни,  
 особливості дослідження ринкової кон’юнктури у 
ціноутворенні; 

уміти 
 застосовувати здобуті знання у процесі 
маркетингового ціноутворення на підприємстві; 
 організовувати та здійснювати маркетингове 
ціноутворення; 
 аналізувати, оцінювати і співставляти різні стратегії 
ціноутворення залежно від ринкової ситуації;  
 застосовувати здобуті знання в аналізі прикладних 
проблем. 

 
Ключові слова Маркетингова цінова політика, функції ціни, знижки, 

маркетингові цінові стратегії 
Формат курсу Очний  
 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 
Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ** 
Підсумковий контроль, 
форма 

іспит в кінці семестру 
тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
„Маркетинг”, „Мікроекономіка”, ”Маркетингові комунікації” 
тощо. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і 
т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія 
 
*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як 
простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і 
створення індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор 
встановлює зі студентами партнерські стосунки, забезпечуючи 
психологічну підтримку під час навчання, організовує їх 
освітню діяльність, представляє академічні інтереси студентів 
на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на реалізацію 
принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш повному 
розкриттю особистісного потенціалу студента за умови 
встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере 
на себе відповідальність за свій вибір. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 
Вивчення курсу може не потребувати використання 
програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і 
операційних систем. 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 



(окремо для кожного 
виду навчальної 
діяльності) 

нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів_25 
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 25 
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів___50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100____ 
 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, 
але не обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 
чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 
зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 
неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених 
для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 
курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть 
знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 
 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=24408  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 
по завершенню курсу. 

 
 
 
** Схема курсу 



 
 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 
(заняття)  

Література.*** 
Ресурси в інтернеті 

Завданн
я, год 

Термін 
виконання 

1. Тема 1. Формування 
цінової політики  
1. Основні принципи, 
функції та цілі формування 
цінової політики 
2. Ціноутворення на 
різних типах ринків 
3. Ціноутворення за 
різних видів цінової 
політики  
 
 
 
 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-1 

2  

2. Тема 1. Формування 
цінової політики  
4. Основні принципи, 
функції та цілі формування 
цінової політики 
5. Ціноутворення на 
різних типах ринків 
6. Ціноутворення за 
різних видів цінової 
політики  
 

Лекція  
http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=101

#section-1 

 
 

2 

 

3. Тема 2. Склад і структура 
ціни 
1) Загальна 
характеристика складових 
елементів ціни. 
2) Собівартість 
продукції як основа 
формування ціни. Роль 
прибутку в ціні продукції. 
3) Класифікація цін. 
Види знижок.  
 

Лекція  
http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=101

#section-2 

2  

4. Тема 2. Склад і структура 
ціни 
4) Загальна 
характеристика складових 
елементів ціни. 
5) Собівартість 
продукції як основа 
формування ціни. Роль 
прибутку в ціні продукції. 
6) Класифікація цін. 
Види знижок.  
 

 
 

Лекція 

http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-2 

2  
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5. Тема 3. Чинники 
ціноутворення 
1) Загальний алгоритм 
встановлення кінцевої ціни 
2) Основні чинники 
ціноутворення  
 

Лекція  
http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=101

#section-3 

2  

 
 

6. 

Тема 3. Чинники 
ціноутворення 
3) Загальний алгоритм 
встановлення кінцевої ціни 
4) Основні чинники 
ціноутворення  
 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-3 

2  

7. Тема 4. Методи 
ціноутворення 
1) Витратні методи 
2) Ринкові методи 
3) Нормативно-
параметричні методи  
 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-4 

 
2 

 

8. Тема 4. Методи 
ціноутворення 
4) Витратні методи 
5) Ринкові методи 
6) Нормативно-
параметричні методи  
 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-4 

2  

9. Тема 5. Цінові ризики 
1. Класифікація цінових 
ризиків  
2. Методи оцінки цінових 
ризиків 
3. Управління ціновими 
ризиками 
 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-5 

2  

10. Тема 5. Цінові ризики 
1. Класифікація цінових 
ризиків  
2. Методи оцінки цінових 
ризиків 
3. Управління ціновими 
ризиками 
 

Лекція  
http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=101

#section-5 

2  

11. Тема 6. Маркетингові 
стратегії ціноутворення 
1. Класифікація цінових 
стратегій 
2. Цінове сегментування 
ринку 
3. Методи аналізу цінової 
динаміки 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-6 

2  

12. Тема 6. Маркетингові Лекція http://e- 2  
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стратегії ціноутворення 
1. Класифікація цінових 
стратегій 
2. Цінове сегментування 
ринку 
3. Методи аналізу цінової 
динаміки 

learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-6 

13. Тема 7. Державне 
регулювання цін 
1. Методи прямого 
державного регулювання 
цін 
2. Методи непрямого 
державного регулювання 
цін 
3. Світовий досвід 
державного регулювання 
цін 
 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-7 

 
2 

 

14. Тема 7. Державне 
регулювання цін 
1. Методи прямого 
державного регулювання 
цін 
2. Методи непрямого 
державного регулювання 
цін 
3. Світовий досвід 
державного регулювання 
цін 
 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-7 

2  

15. Тема 8. Ціноутворення у 
галузях матеріального 
виробництва 
1. Галузеві особливості 
ціноутворення 
2. Ціни в промисловості та 
будівництві  
3. Транспортні тарифи  
4. Характеристика сфери 
послуг  
5. Методи та особливості 
ціноутворення  
на ринку послуг  
 
 

Лекція  
http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=101

#section-8 

2  

16. Тема 8. Ціноутворення у 
галузях матеріального 
виробництва 
1. Галузеві особливості 
ціноутворення 
2. Ціни в промисловості та 
будівництві  

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=101
#section-8 

 
2 
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3. Транспортні тарифи  
4. Характеристика сфери 
послуг  
5. Методи та особливості 
ціноутворення  
на ринку послуг  
 
 


