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Силабус курсу Ціни та ціноутворення в управлінському обліку 

______2021-2022_____ навчального року 

 

Назва курсу Ціни та ціноутворення в управлінському обліку 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, пр. Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань  07 Управління та адміністрування, спеціальність  071 

Облік і оподаткування   

Викладачі курсу Шевчук Віра Романівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

Контактна інформація 

викладачів 

vira.shevchuk@lnu.edu.ua, https://econom.lnu.edu.ua/employee/shevchuk-

v-r, м. Львів, пр. Свободи, 18, 201 к. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через ms teams. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/ 

Інформація про курс Вивчення навчальної дисципліни «Ціни та ціноутворення в 

управлінському обліку» є важливою складовою сучасної економічної 

освіти, що пов'язано зі змінами в підходах до формування цінової 

політики і цінової стратегії та методичних підходах щодо формування 

цін на підприємствах в сучасних нестабільних та мінливих умовах 

господарювання. Необхідність даної дисципліни полягає в тому, щоб 

підготувати облікових фахівців, які володіють методикою 

ціноутворення та здатні побудувати ефективну цінову стратегію 

підприємства. Знання з навчальної дисципліни необхідні майбутнім 

фахівцям з «Обліку і оподаткування», щоб надавати релевантну 

інформацію для прийняття рішень щодо ціноутворення, аналізувати 

можливі наслідки обрання тих чи інших методів, виробляти цінову 

політику та стратегію підприємства. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Ціни та ціноутворення в управлінському обліку» є 

вибірковою дисципліною для освітньої програми ____бакалавра____ з 

«Обліку і оподаткування», яка викладається в ___8___семестрі в обсязі 

____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою курсу «Ціни та ціноутворення в управлінському обліку» є 

надання слухачам знань та вмінь з питань формування і використання 

цін в сучасних нестабільних та мінливих умовах господарювання, 

методів ціноутворення в управлінському обліку, що дасть можливість 

розробки цінової політики і цінової стратегії підприємства. Цілями 

дисципліни «Ціни та ціноутворення в управлінському обліку» є 

ознайомлення з функціями, структурою та класифікацією цін; 

використання ціноутворення в комерційній діяльності фірм; 

дослідження цінової політики фірми; вивчення ролі держави у 

процесах ціноутворення; вивчення ролі витрат та інших фінансових 

показників при ціноутворенні; оволодіння підходами та методами 

ціноутворення в управлінському обліку. 
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Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 

5007-VI  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17. 

2. Бакунов О. О, Кучеренко Ю. О. Цінова політика підприємства: 

навч. посіб. Донецьк : ДонНУЕТ, 2016. 111 с. 

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

: Центр учбової літератури, 2019. 156 с. 

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

лекцій. Мелітополь: Люкс, 2020. 193 с. 

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

Теоретичні основи : навч. посіб. Буринь: ПП «Буринська районна 

друкарня», 2020. 129 с. 

6. Малініна Н. М. Ціни і ціноутворення: практикум. Вінниця: 

ВНТУ, 2015. 63 с. 

Додаткова: 

7. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посіб. Київ : Центр 

учбової літератури, 2012. 480 с. 

8. Пінішко В. С., Рудницька О. С., Юсипович О. І. Ціни і 

ціноутворення: навч. посіб. Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. 191 

с. 

9. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: навч.-метод. посіб. К. : 

КНЕУ, 2006. 247 с. 

10. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб. К.: Кондор, 

2008. 195 с. 

11. Шульга О. А. Ціноутворення: курс лекцій: навч. посіб. К.: НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2015. 110 с. 

Інформаційні ресурси; 

1. Президент України http://www.president.gov.ua 

2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua 

4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua 

5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua 

6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua 

7. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

Тривалість курсу _______90____   год. 

 

Обсяг курсу  З них __28_ годин лекцій, __14_ годин практичних занять та 48 годин 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати: форми ціноутворення; фактори, що впливають на ціну; види цін 

та тарифів; стадії ціноутворюючого процесу та особливості 

формування ціни на кожній з цих стадій; сутність цінової політики 

підприємства; принципи цінової політики; види цінової політики 

підприємства; основні цінові стратегії підприємства на ринку; методи 

ціноутворення; методи державного регулювання цін. 

вміти: збирати облікові дані, аналізувати й оцінювати їх релевантність 

для прийняття рішень щодо ціноутворення, визначати фактори, які 

впливають на рівень цін; формувати ціну залежно від типу ринку; 
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проводити цінове сегментування споживчого ринку; визначати цінову 

еластичність попиту; розробляти цінову політику та обґрунтовувати 

вибір типу цінової стратегії; розраховувати ціну товару залежно від 

обраного методу ціноутворення; розраховувати ціни зі знижками та у 

випадку спеціального замовлення. 

Ключові слова Ціна, тариф, цінова політика, цінова стратегія, метод ціноутворення, 

знижка, державне регулювання цін. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 

завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 

результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схему курсу «Ціни та ціноутворення в 

управлінському обліку» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Заліковий (фінальний) тест в кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

бухгалтерського обліку, фінансового обліку, управлінського обліку, 

економічного аналізу.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія, кейс 

Лекційна форма навчання:  

проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 

підприємств за тематикою лекцій; дискусія, бесіда, ілюстрація, 

демонстрація. 

Практичне заняття:  

Презентація, відповідь, тестове опитування, обговорення, кейс. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загальновживаними 

програмами такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття: максимальна кількість балів_30 _ 

• контрольний замір (модуль): максимальна кількість балів__20__ 

 • заліковий (фінальний) тест: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
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Питання до заліку 1. Економічна сутність ціни.  

2. Ціна в системі вартісних економічних категорій. 

3. Принципи ринкової економіки та аксіоми ринкового 

ціноутворення.  

4. Форми ціноутворення. 

5. Фактори, що впливають на ціну (внутрішні та зовнішні) та їх 

взаємозв’язок.  

6. Теоретичні аспекти ціни і закон вартості.  

7. Теорії, що визначають цінність товару (теорія трудової вартості, 

теорія граничної корисності, теорія попиту і пропозиції).  

8. Функції цін та їх взаємозв’язок в ринковій економіці. 

9. Види цін та тарифів, їх характеристика.  

10. Класифікаційні ознаки цін.  

11. Ціни зовнішнього та внутрішнього ринків. 

12. Світовий ринок та світові ціни.  

13. Диференціювання цін світового ринку під впливом ряду 

факторів. 

14. Класифікація світових цін. 

15. Стадії ціноутворюючого процесу та особливості формування 

ціни на кожній з цих стадій.  

16. Фактори, що мають вплив на ціну на кожну із стадій 

ціноутворення.  

17. Ціни фактичних угод.  

18. Базові умови поставок.  

19. Транспортний фактор в світовій торгівлі.  

20. Затрати на транспортні операції. 

21. Сутність цінової політики підприємства.  

22. Принципи цінової політики. 

23. Гнучкість цінової політики підприємства.  

24. Пасивна й активна цінова політика підприємства.  

25. Характеристика диференційованого ціноутворення. 

26. Характеристика конкурентного ціноутворення. 

27. Характеристика асортиментного ціноутворення. 

28. Характеристика трансфертного ціноутворення. 

29. Цінова політика як елемент маркетингової політики 

підприємства.  

30. Поточне (оперативне) регулювання цін – цінова тактика 

підприємства на ринку.  

31. Основні види цінових цілей підприємства.  

32. Вибір цінової стратегії підприємства для кожного виду товару.  

33. Основні цінові стратегії підприємства на ринку. 

34. Методи встановлення цін відповідно цілей цінової стратегії 

підприємства на ринку.  

35. Витратне і “ціннісне” (маркетингове) ціноутворення. 

36. Методи надбавок на основі повних витрат виробництва і різних 

підходів до визначення цільового прибутку. 

37. Метод “система стандарт-кост”. 

38. Метод варіантного розрахунку ціни на основі беззбитковості та 

забезпечення цільового прибутку. 
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39. Метод споживчої оцінки (з орієнтацією на попит). 

40. Метод орієнтації на рівень поточних ринкових цін. 

41. Метод наслідування лідера. 

42. Метод визначення маржинального прибутку (на основі 

калькулювання лише прямих витрат). 

43. Сутність нормативно-параметричного ціноутворення.  

44. Параметричний ряд продукції.  

45. Нормативно-параметричні та параметричні методи 

встановлення ціни. 

46. Необхідність і завдання державного регулювання цін.  

47. Повноваження органів влади в регулюванні цін.  

48. Сфера державного регулювання цін у ринковій економіці та її 

залежність від стабільного розвитку господарства країни. 

49. Прямі і непрямі методи державного регулювання цін. 

50. Законодавча основа державного регулювання цін в Україні.  

51. Розподіл повноважень із встановлення цін між органами 

виконавчої влади.  

52. Державний контроль над цінами 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди та у 

формі тестування. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяль-

ності 

(занят-

тя) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

вико-

нання 

1/_/2 Тема 1. Базові засади 

ціноутворення 

Предмет, завдання та структура 

дисципліни. Мета викладання, 

задачі та структура дисципліни. 

Економічна сутність ціни. Ціна в 

системі вартісних економічних 

категорій. Принципи ринкової 

економіки та аксіоми ринкового 

ціноутворення. Форми 

ціноутворення.  

Лекція 1. Закон України «Про ціни і 

ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-

17. 
2. Колесніков О. В. Ціноутворення: навч. 

посіб., 4-е видання. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 156 с. 

 

 - 

2/_/2 Тема 1. Базові засади 

ціноутворення 

Фактори, що впливають на ціну 

(внутрішні та зовнішні) та їх 

взаємозв’язок. Теоретичні 

аспекти ціни і закон вартості. 

Теорії, що визначають цінність 

товару (теорія трудової вартості, 

теорія граничної корисності, 

теорія попиту і пропозиції). 

Функції цін та їх взаємозв’язок в 

ринковій економіці. 

Лекція  1. Лисак О. І., Андрєєва Л. О., Тебенко В. М. 

Ціноутворення: курс лекцій. Мелітополь: 

Люкс, 2020. 193 с. 

 - 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
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2/_/2 Тема 1. Базові засади 

ціноутворення 

Предмет, завдання та структура 

дисципліни. Мета викладання, 

задачі та структура дисципліни. 

Економічна сутність ціни. Ціна в 

системі вартісних економічних 

категорій. Принципи ринкової 

економіки та аксіоми ринкового 

ціноутворення. Форми 

ціноутворення. Фактори, що 

впливають на ціну (внутрішні та 

зовнішні) та їх взаємозв’язок. 

Теоретичні аспекти ціни і закон 

вартості. Теорії, що визначають 

цінність товару (теорія трудової 

вартості, теорія граничної 

корисності, теорія попиту і 

пропозиції). Функції цін та їх 

взаємозв’язок в ринковій 

економіці. 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

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. 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

Презентації студентів за 

темами: 

1. Економічна сутність 

ціни.  

2. Форми 

ціноутворення.  

3. Фактори, що 

впливають на ціну. 

4. Функції цін. 

2 год. 

- 

3/_/2 Тема 2. Сутність цін та їх 

класифікація. 

Види цін та тарифів, їх 

характеристика. Класифікаційні 

ознаки цін. Ціни зовнішнього та 

внутрішнього ринків Світовий 

ринок та світові ціни. 

Диференціювання цін світового 

ринку під впливом ряду 

факторів. Класифікація світових 

цін. 

Лекція 1. Колесніков О. В. Ціноутворення: навч. 

посіб., 4-е видання. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 156 с. 

 

 - 

4/_/2 Тема 2. Сутність цін та їх 

класифікація. 

Стадії ціноутворюючого процесу 

Лекція  1. Лисак О. І., Андрєєва Л. О., Тебенко В. М. 

Ціноутворення: курс лекцій. Мелітополь: 

Люкс, 2020. 193 с. 

 - 
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та особливості формування ціни 

на кожній з цих стадій. Фактори, 

що мають вплив на ціну на 

кожну із стадій ціноутворення. 

Ціни фактичних угод. Базові 

умови поставок. Транспортний 

фактор в світовій торгівлі. 

Затрати на транспортні операції. 
4/_/2 Тема 2. Сутність цін та їх 

класифікація. 

Види цін та тарифів, їх 

характеристика. Класифікаційні 

ознаки цін. Ціни зовнішнього та 

внутрішнього ринків Світовий 

ринок та світові ціни. 

Диференціювання цін світового 

ринку під впливом ряду 

факторів. Класифікація світових 

цін. Стадії ціноутворюючого 

процесу та особливості 

формування ціни на кожній з цих 

стадій. Фактори, що мають вплив 

на ціну на кожну із стадій 

ціноутворення. Ціни фактичних 

угод. Базові умови поставок. 

Транспортний фактор в світовій 

торгівлі. Затрати на транспортні 

операції. 

 

Прак-

тичне 

занят-

тя  

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. 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

Презентації студентів за 

темами: 

1. Види цін 

2. Класифікаційні 

ознаки цін. 

3. Ціни фактичних угод.  

4. Базові умови 

поставок. 

2 год. 

- 
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5/_/2 Тема 3. Цінова політика і 

стратегія підприємства 

Сутність цінової політики 

підприємства. Принципи цінової 

політики. Гнучкість цінової 

політики підприємства. Пасивна 

й активна цінова політика 

підприємства. Види цінової 

політики підприємства: 

диференційованого 

ціноутворення, конкурентного 

ціноутворення, асортиментного 

ціноутворення, трансфертного 

ціноутворення. 

Лекція 1. Бакунов О. О, Кучеренко Ю. О. Цінова 

політика підприємства: навч. посіб. 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2016. 111 с. 

 - 

6/_/2 Тема 3. Цінова політика і 

стратегія підприємства 

Цінова політика як елемент 

маркетингової політики 

підприємства. Поточне 

(оперативне) регулювання цін – 

цінова тактика підприємства на 

ринку. Основні види цінових 

цілей підприємства. Вибір 

цінової стратегії підприємства 

для кожного виду товару. 

Основні цінові стратегії 

підприємства на ринку. 

Лекція  1. Бакунов О. О, Кучеренко Ю. О. Цінова 

політика підприємства: навч. посіб. 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2016. 111 с. 

 - 

6/_/2 Тема 3. Цінова політика і 

стратегія підприємства 

Сутність цінової політики 

підприємства. Принципи цінової 

політики. Гнучкість цінової 

політики підприємства. Пасивна 

й активна цінова політика 

підприємства. Види цінової 

Прак-

тичне 

занят-

тя  

1. Бакунов О. О, Кучеренко Ю. О. Цінова 

політика підприємства: навч. посіб. 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2016. 111 с. 

2. Малініна Н. М. Ціни і ціноутворення: 

практикум. Вінниця: ВНТУ, 2015. 63 с. 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

Презентації студентів за 

темами: 

1. Сутність цінової 

політики підприємства.  

2. Принципи цінової 

- 
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політики підприємства: 

диференційованого 

ціноутворення, конкурентного 

ціноутворення, асортиментного 

ціноутворення, трансфертного 

ціноутворення. Цінова політика 

як елемент маркетингової 

політики підприємства. Поточне 

(оперативне) регулювання цін – 

цінова тактика підприємства на 

ринку. Основні види цінових 

цілей підприємства. Вибір 

цінової стратегії підприємства 

для кожного виду товару. 

Основні цінові стратегії 

підприємства на ринку. 

політики. 

3. Види цінової політики 

підприємства. 

4. Основні цінові 

стратегії підприємства на 

ринку. 

2 год. 

7/_/2 Тема 4. Методи ціноутворення 

в управлінському обліку 

Методи встановлення цін 

відповідно цілей цінової стратегії 

підприємства на ринку. Витратне 

і “ціннісне” (маркетингове) 

ціноутворення.  

Лекція 1. Макаренко Н. О., Лишенко М. О. 

Маркетингове ціноутворення. Теоретичні 

основи : навч. посіб. Буринь: ПП 

«Буринська районна друкарня», 2020. 129 

с. 

 - 

8/_/2 Тема 4. Методи ціноутворення 

в управлінському обліку 

Методи витратного 

ціноутворення: методи надбавок 

на основі повних витрат 

виробництва і різних підходів до 

визначення цільового прибутку; 

метод “система стандарт-кост”; 

метод варіантного розрахунку 

ціни на основі беззбитковості та 

забезпечення цільового 

прибутку. 

Лекція  1. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: 

навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2012. 480 с. 

 - 
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8/_/2 Тема 4. Методи ціноутворення 

в управлінському обліку 

Методи встановлення цін 

відповідно цілей цінової стратегії 

підприємства на ринку. Витратне 

і “ціннісне” (маркетингове) 

ціноутворення. Методи 

витратного ціноутворення: 

методи надбавок на основі 

повних витрат виробництва і 

різних підходів до визначення 

цільового прибутку; метод 

“система стандарт-кост”; метод 

варіантного розрахунку ціни на 

основі беззбитковості та 

забезпечення цільового 

прибутку.  

Прак-

тичне 

занят-

тя  

1. Макаренко Н. О., Лишенко М. О. 

Маркетингове ціноутворення. Теоретичні 

основи : навч. посіб. Буринь: ПП 

«Буринська районна друкарня», 2020. 129 

с. 

2. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: 

навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2012. 480 с. 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Кейс на ціноутворення за 

витратним методом.  

2 год. 

 

- 

9/_/2 Тема 4. Методи ціноутворення 

в управлінському обліку 
“Ціннісні” методи 

ціноутворення: метод споживчої 

оцінки (з орієнтацією на попит); 

метод орієнтації на рівень 

поточних ринкових цін; метод 

наслідування лідера; метод 

визначення маржинального 

прибутку (на основі 

калькулювання лише прямих 

витрат).  

Лекція 1. Макаренко Н. О., Лишенко М. О. 

Маркетингове ціноутворення. Теоретичні 

основи : навч. посіб. Буринь: ПП 

«Буринська районна друкарня», 2020. 129 

с. 

 - 

10/_/2 Тема 4. Методи ціноутворення 

в управлінському обліку 
Сутність нормативно-

параметричного ціноутворення. 

Параметричний ряд продукції. 

Нормативно-параметричні та 

Лекція 1. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: 

навч. посіб. Київ : Центр учбової 

літератури, 2012. 480 с. 

 - 
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параметричні методи 

встановлення ціни. 
10/_/2 Тема 4. Методи ціноутворення 

в управлінському обліку 

«Ціннісні» методи 

ціноутворення: метод споживчої 

оцінки (з орієнтацією на попит); 

метод орієнтації на рівень 

поточних ринкових цін; метод 

наслідування лідера; метод 

визначення маржинального 

прибутку (на основі 

калькулювання лише прямих 

витрат). Сутність нормативно-

параметричного ціноутворення. 

Параметричний ряд продукції. 

Нормативно-параметричні та 

параметричні методи 

встановлення ціни. 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

1. Макаренко Н. О., Лишенко М. О. 

Маркетингове ціноутворення. Теоретичні 

основи : навч. посіб. Буринь: ПП 

«Буринська районна друкарня», 2020. 129 

с. 

2. Мазур О. Є. Ринкове 

ціноутворення: навч. посіб. Київ : Центр 

учбової літератури, 2012. 480 с. 

3. Малініна Н. М. Ціни і ціноутворення: 

практикум. Вінниця: ВНТУ, 2015. 63 с. 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1.Кейс на ціноутворення за 

«ціннісними» методами. 

2 год. 

- 

11/_/2 Тема 5. Державне регулювання 

ціноутворення  

Необхідність і завдання 

державного регулювання цін. 

Повноваження органів влади в 

регулюванні цін. Сфера 

державного регулювання цін у 

ринковій економіці та її 

залежність від стабільного 

розвитку господарства країни. 

Лекція 1. Закон України «Про ціни і 

ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-

17. 

2. Шульга О. А. Ціноутворення: курс 

лекцій: навч. посіб. К.: НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2015. 110 с. 

 - 

12/_/2 Тема 5. Державне регулювання 

ціноутворення 

Прямі і непрямі методи 

державного регулювання цін. 

Лекція  1.  Колесніков О. В. Ціноутворення: навч. 

посіб., 4-е видання. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 156 с. 

 - 

12/_/2 Тема 5. Державне регулювання 

ціноутворення  

Прак-

тичне 

занят-

1. Закон України «Про ціни і 

ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI  

• Перевірка 

домашнього завдання; 

- 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
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Необхідність і завдання 

державного регулювання цін. 

Повноваження органів влади в 

регулюванні цін. Сфера 

державного регулювання цін у 

ринковій економіці та її 

залежність від стабільного 

розвитку господарства країни. 

Прямі і непрямі методи 

державного регулювання цін. 

тя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-

17. 

2. Шульга О. А. Ціноутворення: курс 

лекцій: навч. посіб. К.: НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2015. 110 с. 

3. Колесніков О. В. Ціноутворення: 

навч. посіб., 4-е видання. Київ : Центр 

учбової літератури, 2019. 156 с. 

• Активність студентів: 

1. Кейс на методи 

державного регулювання цін. 

2 год. 

 

13/_/2 Тема 5. Державне регулювання 

ціноутворення  

Методи прямого регулювання 

цін: фіксовані ціни, регулювання 

рівня рентабельності і розміру 

ціни, обмеження торгової 

націнки, декларування цін. 

Лекція 

 
1. Пінішко В. С., Рудницька О. С., 

Юсипович О. І. Ціни і ціноутворення: 

навч. посіб. Л. : Вид-во Львів. комерц. 

акад., 2013. 191 с. 

 - 

14/_/2 Тема 5. Державне регулювання 

ціноутворення  

Бюджетно-фінансові методи 

непрямого регулювання цін. 

Законодавча основа державного 

регулювання цін в Україні. 

Розподіл повноважень із 

встановлення цін між органами 

виконавчої влади. Державний 

контроль над цінами 

 

Лекція 1. Лисак О. І., Андрєєва Л. О., Тебенко В. 

М. Ціноутворення: курс лекцій. 

Мелітополь: Люкс, 2020. 193 с. 

 - 

14/_/2 Тема 5. Державне регулювання 

ціноутворення 

Методи прямого регулювання 

цін: фіксовані ціни, регулювання 

рівня рентабельності і розміру 

ціни, обмеження торгової 

націнки, декларування цін. 

Прак-

тичне 

занят-

тя 

1. Пінішко В. С., Рудницька О. С., 

Юсипович О. І. Ціни і ціноутворення: 

навч. посіб. Л. : Вид-во Львів. комерц. 

акад., 2013. 191 с. 

2. Лисак О. І., Андрєєва Л. О., 

Тебенко В. М. Ціноутворення: курс 

лекцій. Мелітополь: Люкс, 2020. 193 с. 

• Перевірка 

домашнього завдання; 

• Активність студентів: 

1. Кейс на державний 

контроль над цінами. 

2 год. 

- 
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Бюджетно-фінансові методи 

непрямого регулювання цін. 

Законодавча основа державного 

регулювання цін в Україні. 

Розподіл повноважень із 

встановлення цін між органами 

виконавчої влади. Державний 

контроль над цінами 

 


