_Львівський національний університет імені Івана Франка___
(назва вищого навчального закладу)

Кафедра міжнародних економічних відносин
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-педагогічної
роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

____Міжнародне ціноутворення_____
(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____міжнародні відносини

0302

________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)__міжнародні економічні відносини - 030203__________________
(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації______зовнішня торгівля_________________________________________
(назва спеціалізації)

факультету ____________міжнародних відносин_____________________________

Семестр

Загальний Всього
обсяг
аудит.
(год.)
(год.)

Денна
Вечірня
Заочна
Екстернат

4

8

84

42

Лекції

28

тичні

14

42

2

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Форма
навчання

Курс

Прак
Лабора
торні

Самостійна
робота
(год.)

Розрахунково-графічні роботи
(шт)

у тому числі (год.):

Контрольні (модульні) роботи
(шт.)

(назва інституту, факультету, відділення)

Залік
(сем.)

8

Екзамен
(сем.)

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________
напряму ___ 6.030203 Міжнародні економічні відносини
_____
(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності __міжнародні
відносини_
(шифр, назва)

Робоча програма складена _____к.е.н. доц. Українець Л.А.____
(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)__.
_______________________ /___ д.е.н. проф.. Грабинський І.М __/
(підпис)

(прізвище та ініціали)

“______”_________ 20__ р

Схвалено Вченою радою факультету міжнародних відносин
Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова

_______________/ ___проф. Мальський М.З._/
(підпис)

(прізвище та ініціали)

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр умінь та
змістових
модулів
З. 19. 01
З. 19. 01. 01
З. 19. 01. 02
З. 19. 01. 03
З. 19. 01. 04
З. 19. 01. 05
З. 19. 02
З. 19. 02. 01
З. 19. 02. 02

Зміст умінь, що забезпечується
- прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та
максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий
періоди
Попит та пропозиція.
Здійснювати раціональний споживчий вибір та формування
ринкового попиту.
Витрати виробництва і ціна товару.
Прибуток і його норма.
Фактори, що впливають на норму прибутку.
- визначати ціну та обсяг виробництва в умовах конкуренції
Сутність, види і функції цін.
Зміст, види і форми конкуренції.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс
Шифр
змістового
Назва змістового модуля
модуля
З. 19. 01. 01 Мікроекономічні засади ціноутворення
З. 19. 01. 02 Особливості ціноутворення на зовнішніх ринках

2.2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Шифр
змістового
Назва змістового модуля
модуля
З. 19. 01. 01 Мікроекономічні засади ціноутворення
З. 19. 01. 02 Особливості ціноутворення на зовнішніх ринках

Кількість
аудиторних
годин
8
10

Кількість
аудиторних
годин
8
10

2.4. Самостійна робота студента:
(денна форма навчання) робота з підручниками, методичними матеріалами,
статистичними базами даних. Написання дослідження
Написання курсової роботи
3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
1. Дідченко О.І., Бобко Н.А. Ціноутворення та цінова політика. Навчальний посібник /. —
Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. — 126 с.
2. Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: ВД.
«Професіонал», 2004.
Допоміжна
1. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. 480 с.
2. Аветисова А.О. та ін. Ціноутворення. Навч. посіб. / А. О. Аветисова, О.О. Бакунов,
Н.С. Палій, А.А. Фендрікова;. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 193с.

3. Бакунов О.О., Кучеренко Ю.О. Цінова політика підприємства. Конспект лекцій. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - 110 с.
4. Колесников О.В. Ціноутворення. – К.: ЦНП. – 2006.
5. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник. – К: 2005.
6. Маховикова
Г.А.,
Павлова
Е.Е.
Ценообразование во
внешнеторговой
деятельностиУчебное пособие. — СПб.: СПбГУЭФ, 2012. — 83 с.
7. Балабанова Л.В., Сардак О.В. «Цінова політика торговельного підприємства в умовах
маркетингової орієнтації», Донецьк, 2003.
Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Держкомстату України – Доступно з: www.ukrstat.gov.com.ua
2. USA foreign trade statistic - http://www.stat-usa.gov/tradtest.nsf
3. Офіційна веб-сторінка Міністерства економіки України – Доступно
http://www.me.gov.ua
4. Офіційна веб-сторінка Світової організації торгівлі - Доступно з: http://www.wto.org
Оцінка
відмінно

з:

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
Код оцінки
Ознаки
5
Студент повністю володіє фактичним матеріалом курсу; здатний
самостійно робити висновки і узагальнення; практично
застосовує теоретичні знання.

добре

4

Студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає
окремі, неістотні помилки; висновки і узагальнення, зроблені
ним. є неповні; практичне застосування теоретичних знань
містить окремі недоліки.
Студент володіє фактичним матеріалом курсу, але припускається
істотних помилок; не в змозі самостійно робити висновки і
узагальнення чи практично застосувати теоретичні знання.

задовільно

3

незадовільно

2

Студент не володіє фактичним матеріалом курсу; припускається
грубих помилок; не може зробити висновки і узагальнення чи
практично застосувати теоретичні знання.

не з'явився

1

Студент відсутній на заліку чи недопущений до здачі заліку.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Як засоби діагностики успішності навчання використовуються тести для модульного
контролю знань, завдання різного ступеня складності для поточного контролю змістових
модулів
Автор _____________________/___Українець Л.А_/
(підпис)

(прізвище та ініціали)

