
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Ринкове ціноутворення 

2 Статус Вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка 

4 Мова викладання Українська 

5 Семестр, в якому викладається 2 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

3,0 кредити 

90 годин  

(18 год – лекцій,  

18 год – практичні заняття,  

54 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Войтків Людмила Степанівна, 

к.е.н., доцент кафедри ПЕК (лекції, 

практичні заняття, залік) 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

відсутні 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел.  

5. Здатність до адаптації та дій в 

новій ситуації.  

6. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

Спеціальні (фахові) 

компетентності: 

1. Здатність виявляти знання та 

розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, 

макро- та міжнародному рівнях. 

2. Здатність прогнозувати на основі 

стандартних теоретичних та 



економетричних моделей 

соціально-економічні процеси. 

3. Здатність обґрунтовувати 

економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. 

4. Здатність самостійно виявляти 

проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх вирішення. 

5. Здатність поглиблено аналізувати 

проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з 

врахуванням економічних ризиків 

та можливих соціально-

економічних наслідків. 

6. Здатність до формування 

обгрунтованих пропозицій щодо 

налагодження міжнародних 

економічних відносин на всіх 

рівнях їх реалізації. 

7. Здатність приймати обґрунтовані 

управлінські рішення щодо 

визначення пріоритетних напрямів 

розвитку та організації міжнародної 

економічної діяльності. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Можливість застосування на 

практиці набутих знань щодо 

формування ефективної цінової 

політики підприємства на 

зовнішньому ринку, обгрунтування 

раціональної стратегії 

ціноутворення  в міжнародній 

торгівлі. 

13 Особливості навчання на курсі Оцінювання знань студентів з 

дисципліни проводиться за 

результатами засвоєння 

теоретичного матеріалу (40 балів) і 

практичних навиків (50 балів), а 

також самостійної роботи (10 

балів).  

Диференційований залік (теми 1-9): 

тестові завдання, теоретичні 

питання, задачі для розв’язку. 



14 Стислий опис дисципліни Економічна сутність ціни та її 

функції в економіці. Принципи 

ринкового ціноутворення. Склад 

ціни та формування її елементів. 

Система цін та їх класифікація. 

Методи ринкового ціноутворення. 

Встановлення цін на експортно-

імпортну продукцію. Особливості 

ціноутворення на міжнародних 

ринках різних типів. Державне 

регулювання ціноутворення в 

Україні та світі. Цінова політика 

підприємства на зовнішньому 

ринку: розробка, впровадження та 

методи її регулювання. Вибір  

стратегії ціноутворення  в 

міжнародній торгівлі. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

20 – 200 

 

 

 


