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Дипломна робота містить чотири розділи. 

У першому розглянуті теоретичні та методологічні аспекти 

дослідження процесу ціноутворення в ринковій економіці. 

У другому розділі проведений структурний аналіз формування ціни 

методом зворотного калькулювання, попередільним та «Дірект-костинг», 

порівняльний аналіз порогу рентабельності. 

У третьому розділі розроблені шляхи зниження рівня витрат при 

формуванні ціни на промислову продукцію. 

У четвертій частині роботи проведені розрахунки з охорони праці. 

Ціллю даної роботи є вивчення методів ціноутворення у практиці 

ціноутворення промислових підприємств і проведення аналізу цих методів з 

ціллю виявлення найбільш ефективного. А також розробка шляхів зниження 

рівня витрат при формуванні ціни на промислову продукцію. 

Для досягнення поставлених задач в роботі застосовувався ряд 

наступних методів: статистичний, розрахунково-конструктивний, 

абстрактно-логічний, соціологічний, монографічний, економіко-



математичний та інші. Методичною і теоретичною основою дослідження 

стали наукові досягнення вчених економістів в області економіки, які 

розкривають зміст процесу ціноутворення. 

Областю застосування даної роботи є процес формування структури 

ціни на продукцію підприємств машинобудівної промисловості. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що при 

формуванні ціни на кліть універсальну найбільш ефективним є застосування 

методу «Дірект-костинг», оскільки в результаті ми отримаємо найбільший, з 

трьох розглянутих методів ціноутворення, рівень прибутку і найменший 

рівень витрат. При детальному дослідженні модифікацій методу «Дірект-

костинг», можна прийти до висновку, що найбільш оптимальним є вибір 

розвинутого «Дірект-костингу» (варіант В). 
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Дипломная работа состоит из четырёх разделов. 

В первом рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

исследования процесса ценообразования в рыночной экономике. 

Во втором разделе проведён структурный анализ формирования цены 

методом обратного калькулирования, попередельным и «Директ-костинг», 

сравнительный анализ порога рентабельности. 

В третьем разделе разработаны пути снижения уровня затрат при 

формировании цены на промышленную продукцию. 

В четвёртой части работы проведены расчёты по охране труда. 

Целью данной работы является изучение методов ценообразования в 

практике ценообразования промышленных предприятий и проведение 

анализа этих методов с целью выявления наиболее эффективного. А также 

разработка путей снижения уровня затрат при формировании цены на 

промышленную продукцию. 



Для достижения поставленных задач в работе применялся ряд 

следующих методов: статистический, расчетно-конструктивный, абстрактно-

логический, социологический, монографический, экономико-математический 

и другие. Методической и теоретической основой исследования послужили 

научные достижения ученых экономистов в области экономики, 

раскрывающие содержание процесса ценообразования. 

Областью применения данной работы является процесс формирования 

структуры цены на продукцию предприятий машиностроительной 

промышленности. 

На основе проведённых исследований можно сделать вывод, что при 

формировании цены на клеть универсальную наиболее эффективным 

является применение метода «Директ-костинг», так как в результате мы 

получим наибольший, из трёх рассмотренных методов ценообразования, 

уровень дохода и наименьший уровень затрат. При детальном исследовании 

модификаций метода «Директ-костинг», можно прийти к выводу, что самым 

оптимальным является выбор развитого «Директ-костинга» (вариант В). 
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The thesis consists of four sections. 

In the first theoretical and methodological aspects of research of process of 

pricing in market economy are considered. 

In the second section the structural analysis of pricing by the inverse 

calculation method, phase-by-phase method and "Direct-Cost", the comparative 

analysis of a threshold of profitability is carried out. 

In the third section ways of decrease in level of expenses are developed at 

pricing for an industrial output. 

In the fourth part of work calculations for labor protection are carried out. 

The purpose of this work is studying of methods of pricing in practice of 

pricing of the industrial enterprises and carrying out the analysis of these methods 

for the purpose of identification of the most effective. And also development of 

ways of decrease in level of expenses at pricing for an industrial output. 

A number of the following methods was applied to achievement of 

objectives in work: statistical, settlement and constructive, abstract and logical, 

sociological, monographic, economic-mathematical and others. The scientific 



achievements of scientific economists in the field of economy opening the content 

of process of pricing formed a methodical and theoretical basis of research. 

Range of application of this work is process of formation of structure of 

price for products of the enterprises of mechanical engineering industry. 

On the basis of the conducted researches it is possible to draw a conclusion 

that at pricing for a cage universal the most effective is application of the “Direct-

Cost”, because the result we will receive the greatest, from three considered 

pricing methods, the level of the income and the smallest level of expenses. At 

detailed research of modifications of the “Direct-Cost”, it is possible to come to a 

conclusion that the most optimum is the choice developed "Direct-Cost" 

(option B). 
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