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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин  

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення дисципліни є основні засади та критерії 

ціноутворення на світових ринках, механізм формування цін в 

умовах глобалізації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою дисципліни є формування у студентів системи знань щодо 

процесу міжнародного ціноутворення з урахуванням теорії та 

практики функціонування світового ринку, формування в них 

практичних навичок грамотного розрахунку та обґрунтування 

зовнішньоторгових цін 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

теоретичні основи ціноутворення на міжнародних ринках; світові 

ціни та їх основні види; специфіка та чинники ціноутворення на 

світовому ринку; методи міжнародного ціноутворення; механізм 

формування зовнішньоторгових цін; особливості ціноутворення на 

світовому ринку послуг 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

вільно орієнтуватись у теоретичних і практичних проблемах 

ціноутворення на міжнародних ринках; використовувати механізм 

та методи ціноутворення на світовому ринку; застосовувати 

отримані знання у бізнесі на рівні підприємств; здійснювати 

науково-дослідницьку діяльність; орієнтуватись в національних 

особливостях та принципах цінового регулювання 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль №1. «Міжнародна політика 

ціноутворення» 

1. Світові ціни та основи їх формування 

2. Особливості формування зовнішньоторговельних цін 

3. Трансфертне ціноутворення 

4. Процес розробки міжнародної цінової політики суб’єктів 

господарювання 

5. Міжнародна цінова стратегія 

6. Методика формування і розрахунку зовнішньоторговельних цін 

7. Особливості ціноутворення на різних світових ринках товарів 

та послуг 

8. Організація кон’юнктурно-цінової роботи на підприємстві при 

здійсненні зовнішньоторговельних операцій 

Види занять: лекції, практичні заняття, модульна контрольна 

робота, контрольна робота, самостійна робота студентів, 

консультації, підготовка до іспиту, іспит 

Методи навчання: навчальна дискусія, пояснення, метод 

проблемного викладу, аналіз ситуацій, ділова гра, інтерактивні 

методи навчання 



Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, онлайн-навчання, розрахунково-графічна 

робота, аналітичні огляди 

Пререквізити Міжнародна економіка, Міжнародна торгівля 

Пореквізити Міжнародний бізнес 

Міжнародний менеджмент 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Князєва Т.В. Міжнародна політика ціноутворення: конспект 

лекцій. Донецьк, ДонДУУ. 2012. 96 с. 

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

Ціноутворення в умовах ринку: навчальний посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2017. 400 с. 
Шкварчук Л. О. Ціноутворення: підручник. Київ: Кондор, 2008. 

460 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39873  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, модульна контрольна робота контрольна 

робота 

Диференційний залік 

Кафедра Міжнародна економіка 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ Князєва Тетяна В’ячеславівна 

 
 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11864  

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/34-kafedra-marketingu/sklad-

kafedri-marketingu/175-knyazeva-tetyana-v-yacheslavivna  
Тел.: +380666044970 

E-mail: tatiana.kniazieva2017@gmail.com 

Робоче місце: 2.402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дисципліна розроблена з урахуванням галузевої приналежності 

вищого навчального закладу та сучасних тенденцій глобальної 

економіки 

Лінк на дисципліну Методичні матеріали до дисципліни знаходяться у розробці 

 

Розробник          Князєва Т.В. 

 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 
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