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Освітньо-професійна програма «Бакалавр менеджменту» 
Спеціальність 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  
(https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky) 

 

Назва навчальної 
дисципліни  

Інвестиційний менеджмент 

Викладачі 

Лекції, консультації: Іжевський Павло Григорович (ttps://cutt.ly/kGtALd4, 
професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, 
доктор економічних наук, доцент. 
Семінарські заняття, консультації: Кудельський Віталій Едуардович 
(ttps://cutt.ly/kGtALd4, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування, кандидат економічних наук 

Контактна 
інформація та 

науковий 
профіль 

викладачів 

Іжевський Павло Григорович 
Електронна адреса: p_izhevskyi@univer.km.ua 
Профіль у соціальних мережах: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037769161781 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6457-399X 
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ 
Scopus Author ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796 
Кудельський Віталій Едуардович: 
Електронна адреса: v_kydelskyi@univer.km.ua  
Профіль у соціальних мережах: https://m.facebook.com/profile.php 
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Qjx5pBMAAAAJ 
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7252-6533 

Інформаційні 
ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Ціноутворення»: tdwuqpn 
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  
ауд. 407: 
Іжевський Павло Григорович: середа з 15.00 до 16.20; 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 
робочі дні з 9.00 до 17.00 
Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 
Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  
ауд. 407: 
Кудельський Віталій Едуардович: середа з 15.00 до 16.20; 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 
робочі дні з 9.00 до 17.00 
Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 
особливості 
навчальної 
дисципліни  

Курс «Ціноутворення» спрямований на отримання студентами знань щодо 
ролі і місця ціни у економічних відносинах; сутності цінової політики, 
стратегії та методів ціноутворення; особливостей ціноутворення на ринках 
факторів виробництва та у різних галузях народного господарства; 
визначення змісту державного регулювання процесів ціноутворення, 
макроекономічних та зовнішньоторговельних аспектів ціни. 

Програмні 
компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 
навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky
https://cutt.ly/kGtALd4
https://cutt.ly/kGtALd4
https://orcid.org/0000-0001-6457-399X
https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796
https://scholar.google.com/citations?user=Qjx5pBMAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-7252-6533
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економічні явища. 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, 

у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

СК 6. Здатність діяти соціально-відповідально і свідомо 

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації 
СК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 
діяльності. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень.  

ПР 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПР 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

ПР 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації.  

Місце 
дисципліни в 
логічній схемі 

(Передреквізити і 
постреквізити 

навчальної 
дисципліни)  

Курс навчання – четвертий, семестр – сьомий. 
Тип дисципліни – вибіркова. 
Дисципліни, що передують вивченню: ППО 5 Фінанси, гроші та кредит; ППО 
6 Мікроекономіка, П 2 Виробнича практика , ППВ 2.1 Ризик у менеджменті, 
ППВ 2.2 Дослідження операцій, ППО 11 Економічний аналіз, ППО 13 
Економіка і фінанси підприємства 

Обсяг навчальної 
дисципліни 

4,5 кредитів ЄКТС / 135 годин, у тому числі, самостійної роботи - 93 години, 
лекційних - 16 годин, семінарських - 26 годин.  

Форма навчання  денна 

Мова 
викладання 

українська 

Формат 
вивчення 

навчальної 
дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, 
лабораторні заняття із розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних 
ситуацій та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання 
самостійних (в т.ч. індивідуальних), екзамен. 
Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 
обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас. 

Зміст навчальної 
дисципліни та 

організація 
поточного та 
підсумкового 

контролю 

Години  
(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 
форми поточного 

контролю 

Максимальна 
кількість балів 

2/2/11 
Тема 1. Концепція 
ціноутворення та 
система цін 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1 

2/2/11 
Тема 2. Чинники та 
методи 
ціноутворення 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1 

2/4/12 
Тема 3. Стратегії та 
ризики 

Тести, задачі, 
презентації, 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
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ціноутворення дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

заняття – 5 
СРС – 1 

2/4/12 

Тема 4 Державне 
регулювання цін та 
ціноутворення в 
галузях 
матеріального 
виробництва 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –1 

2/4/12 

Тема 5. 
Ціноутворення в 
сфері послуг та 
біржовій торгівлі 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1 

2/4/12 

Тема 6. 
Ціноутворення на 
інформаційні 
продукти та об’єкти 
інтелектуальної 
власності 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1 

2/4/12 

Тема 7. 
Ціноутворення в 
зовнішньоекономіч
ній діяльності 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1 

2/2/11 
Тема 8. Цінова 
політика 
підприємства 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,25 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС – 1 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Ціноутворення» (розміщені у Google класі «Ціноутворення» (код 

приєднання: tdwuqpn та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 
Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 
матеріалах дисципліни «Ціноутворення» (у Google класі «Ціноутворення» 
(код приєднання:) tdwuqpn та в електронній бібліотеці університету 
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 
Залік письмовий. Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання, 
задача, тести. 

Рекомендовані 
джерела для 

вивчення 
навчальної 
дисципліни  

1. Агєєв Є. Я. Ціноутворення: теорія та практикум : навч. посібник / Є. Я. 

Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча.  Львів : Новий світ-2000, 2012. 373 с. 

2. Бакунов О.О.Цінова політика підприємства: навч. посіб. / О.О. Бакунов, 

Ю.О. Кучеренко. –Донецьк: ДонНУЕТ, 2016. –111 с. 

3. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: навч. посіб. / Пінішко В. С., Рудницька 

О. С., Юсипович О. І.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. Л.: Вид-во Львів. 

комерц. акад., 2013.  191с. 

4. Кареба М. І. Ціни та ціноутворення: опорний конспект лекцій для 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» 

денної та заочної форми навчання / М. І. Кареба Миколаїв: МДАУ, 2017. 100 

с. 

5. 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. 

6. Літвінов Ю.І., Останкова Л.А., Літвінова Т.М., Підгорна О.В.  

Ціноутворення в умовах ринку: навчальний посібник. К.: Центр учбової  

літератури. 2017. 400с. 

7. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: навчальний посібник / О.Є. Мазур. К.: 

"Центр учбової літератури", 2012.  480 с. 

8. Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова товарна політика: підручник. / 
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М.А. Окландер, О.П. Чукурна.  Київ: «Центр учбової літератури», 2020. 284 с. 

9. Пінішко  В.С. Ціни і  ціноутворення:  навч.  посіб. /  Пінішко  В.С., 

Рудницька О.С., Юсипович О.І. Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. 191 с.  

10. Шульга О.А. Ціноутворення: курс лекцій: навч. посіб. / Шульга О.А. К.: 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. 110 с.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

здобуття балів за 
пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 
визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 
затвердженим рішенням вченої ради від від 28.08.2020 р., протокол №1, 
введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312/20 
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 
Перескладання лекції: в усній формі  
Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 
за кожною темою у Google класі «Ціноутворення» (код приєднання: tdwuqpn). 

Критерії 
оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 
рішенням вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом 
від 28.08.2020 р. № 312/20  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 
2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 
діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 
та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 
отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-
практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 
наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за 
участь у роботі студентських наукових гуртків «Управління підприємницькою 
діяльністю в регіоні» та «Актуальні проблеми функціонування та розвитку 
економіки в умовах ринкової нестабільності». 

Політика 
академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 
http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 
врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 
2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  
(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 
2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 
навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 
проводяться в університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг 0,23 ум.др.арк. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

