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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти 

ціноутворення» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі 

– Стандарт) другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана навчальна дисципліна є 

теоретично-методологічною основою вивчення міжнародних стандартів 

ціноутворення, методів розрахунку цін міжнародних контрактів, що 

формують профіль фахівця в області менеджменту  з метою забезпечення 

стабільного розвитку бізнесу підприємства. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

вибіркова 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання по 

варіантам (реферат) 

Семестр 

- - 

Лекції 

16 год. 2год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента – 3,2 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  міжнародні стандарти 

ціноутворення, а також основні принципи етичного співіснування компанії з 

різними елементами ділового середовища.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Міжнародні 

стандарти ціноутворення» базується на знаннях таких дисциплін, як 

«Міжнародні економічні відносини», «Економічний аналіз», «Бізнес 

аналітика» та взаємопов’язана з дисциплінами «Цінова політика», 

«Кошторисна справа та ціноутворення». 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти 

ціноутворення» є ознайомлення студентів з теоретичними засадами 

міжнародних стандартів ціноутворення, методами розрахунку цін 

міжнародних контрактів, основними ціновими стратегіями, особливостями 

державного регулювання цін в Україні, досвідом державного регулювання 

цін в зарубіжних країнах. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні 

стандарти ціноутворення» є:  

- надання майбутнім магістрам з менеджменту знань з основ 

міжнародної стандартизації та застосування міжнародних стандартів 

ціноутворення;  

- вивчення принципів системи міжнародної стандартизації  

ціноутворення і категорій відповідних нормативних документів;  

- ознайомлення з перспективами розвитку міжнародної стандартизації 

ціноутворення;  

- засвоєння методів розрахунку цін міжнародних контрактів;  

- ознайомлення з практичними аспектами застосування міжнародних 

стандартів ціноутворення стабільного розвитку бізнесу підприємства. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у  

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

 економічну сутність  міжнародної стандартизації ціноутворення;  

 види стандартів міжнародного ціноутворення;  

 процеси ціноутворення на міжнародному ринку та основи проведення 

їх аналізу;  

 особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх контрактів;  

 практичні аспекти цінових, валютних та фінансових умов контракту 

на підприємстві;  

 особливості міжнародних розрахунків. 

уміти:  
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- самостійно визначати цінові, валютні та фінансові умови контракту;  

-   проводити заходи із стандартизації і застосування міжнародних 

стандартів ціноутворення в менеджменті підприємств, установ, 

організацій. 

-  володіти практичними аспектами правового забезпечення міжнародної 

стандартизації, управління якістю та сертифікації.  

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

На вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти 

ціноутворення» відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Сутність стандартизації та її роль. 

Роль міжнародної стандартизації в менеджменті. Короткий історичний 

огляд розвитку міжнародної стандартизації. Взаємозв'язок стандартизації з 

іншими галузями знань. Основні поняття та визначення в галузі 

стандартизації. Принципи стандартизації Методи стандартизації.  Форми 

стандартизації 

 

Тема 2. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх 

контрактів 

Ціни зовнішнього ринку. Види цін. Види цін за часом їхньої дії. Види 

цін залежно від урахування в них транспортних витрат.Склад і структура 

ціни. Витрати підприємства як основа формування ціни. Собівартість: її 

склад та види. Види калькуляцій та елементи системи калькулювання. 

Витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції 

 

Тема 3. Цінові, валютні та фінансові умови контракту 

 торгівлі.  
Цінові умови контракту торгівлі: сутність, види, характеристика. 

Валютні умови контракту торгівлі: сутність, види, характеристика. Фінансові 

умови контракту торгівлі: сутність, види,  характеристика.  

 

Тема 4. Особливості міжнародних розрахунків 

Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін. Система поправок до 

зовнішньоторговельних цін. Митне регулювання ціноутворення. Особливості 

визначення митної вартості. Індикативні ціни. Особливості укладання 

зовнішньоторговельних контрактів. Сертифікат походження в 

зовнішньоекономічній діяльності. Сертифікат Форми EUR.1. Сертифікат 

форми EUR.2. Сертифікат походження товарів Форми APR. Митна політика 

інших країн. 
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ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

 

Тема 5. Експорт та імпорт товарів і послуг  

Завдання міжнародного співробітництва в галузі стандартизації і 

сертифікації. Міжнародні організації зі стандартизації і сертифікації. 

Регіональні організації зі стандартизації. Міжнародні стандарти на системи 

якості. 

 

Тема 6. Організація експортної діяльності підприємства 

Загальна характеристика експортної діяльності підприємства. Правове 

забезпечення  міжнародної стандартизації, управління якістю  та 

сертифікації. Законодавча база міжнародної стандартизації та управління  

якістю  продукції. Основні правила сертифікації товарів, що експортуються. 

 

Тема 7. Експортна стратегія фірми  

Основні засади міжнародного регулювання цін. Форми і методи 

міжнародного регулювання цін. Повноваження органів міжнародного 

регулювання цін. Державне регулювання цін монопольних утворень. 

Контроль за додержанням міжнародної дисципліни цін. Практика 

регулювання цін у деяких країнах світу (США, Франція, Іспанія, Данія, 

Греція, Швеція, Японія). 

 

Тема 8. Посередники в міжнародній діяльності  
 Особливості торгово-посередницької діяльності на світових ринках у сучасних 

умовах. Торгово-посередницькі операції: сутність, переваги та види  

посередницьких операцій. Організаційні форми торгово-посередницьких фірм. 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових розділів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий розділ 1. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 1. Сутність 

стандартизації та її роль 
12 2 2 - - 8 10 2 - - - 8 

Тема 2. Особливості 

ціноутворення при 

укладанні зовнішніх 

контрактів 

10 2 2 - - 6 12 - 2 - - 10 

Тема 3. Цінові, валютні 

та фінансові умови 

контракту 
12 2 2 - - 8 8 - - - - 8 

Тема 4. Особливості 

міжнародних 

розрахунків 

12 2 2 - - 8 8 - - - - 8 

Контрольна робота №1 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Разом за змістовим 

розділом 1 
50 8 10 - - 32 38 2 2 - - 34 

Змістовий розділ 2. Зовнішньоторговельні операції 

Тема 5. Експорт та 

імпорт товарів і послуг 
10 2 2 - - 6 12 - - - - 

12 

Тема 6. Організація 

експортної діяльності 

підприємства 

8 2 - - - 6 16 - 2 - - 

 

14 

Тема 7. Експортна 

стратегія фірми 
8 2 - - - 6 12 - - - - 

 

12 

Тема 8. Посередники в 

міжнародній діяльності 
10 2 2 - - 6 12 - - - - 

 

12 

Контрольна робота №2 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 2 
40 8 6 - - 26 52 - 2 - - 

 

50 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Сутність стандартизації та її роль 2 

2. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх контрактів 2 

3. Цінові, валютні та фінансові умови контракту 2 

4. Особливості міжнародних розрахунків 2 

5. Експорт та імпорт товарів і послуг 2 

6. Організація експортної діяльності підприємства 2 

7. Експортна стратегія фірми 2 

8. Посередники в міжнародній діяльності 2 

Разом: 16 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Програмою навчальної дисципліни  «Міжнародні стандарти 

ціноутворення» семінарські заняття не передбачені. 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Сутність стандартизації та її роль 2 

2. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх контрактів 2 

3. Цінові, валютні та фінансові умови контракту 2 

4. Особливості міжнародних розрахунків 2 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Експорт та імпорт товарів і послуг 2 

7. Посередники в міжнародній діяльності 2 

8. Контрольна робота №2 2 

Разом: 16 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не передбачені. 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Сутність стандартизації та її роль 8 

2. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх контрактів 6 

3. Цінові, валютні та фінансові умови контракту 8 

4. Особливості міжнародних розрахунків 8 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Експорт та імпорт товарів і послуг 6 

7. Організація експортної діяльності підприємства 6 

8. Експортна стратегія фірми 6 

9. Посередники в міжнародній діяльності 6 

10. Контрольна робота №2 2 

Разом: 58 

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під 

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 

окремо кожним студентом. Номер варіанта відповідає останній цифрі номера 

залікової книжки. Робота повинна містити: зміст, вступ, відповіді на питання, 

висновок, список літератури, додатки. Обсяг роботи до 20 сторінок.  

1. Історія розвитку міжнародної стандартизації. 

2. Основні функції міжнародної стандартизації ціноутворення. 

3. Форми міжнародної стандартизації ціноутворення. 

4. Порядок розроблення, затвердження та впровадження міжнародних 

стандартів ціноутворення. 

5. Державний нагляд за додержанням міжнародних стандартів 

ціноутворення. 

6. Історія розвитку сертифікації. 

7. Сертифікація і технічні бар’єри в торгівлі. 

8. Знаки відповідності. 

9. Основні правила сертифікації товарів, що імпортуються. 

10. Стандартизація і сертифікація у Франції. 

11. Стандартизація і сертифікація у Німеччині. 

12. Стандартизація і сертифікація у США. 

13. Стандартизація і сертифікація у Японії. 

14. Стандартизація і сертифікація у Великобританії. 

15. Стандартизація і сертифікація у Китаї. 

16. Стандартизація і сертифікація у Кореї. 
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17. Регіональні організації зі стандартизації і сертифікації. 

18. Фактори, які впливають на якість продукції. 

19. Міжнародні стандарти на системи якості. 

20. Національні премії з якості. 

21. Роль стандартизації і сертифікації в усуненні технічних бар’єрів у 

торгівлі.  

 

 

10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студентів передбачає більш глибоке вивчення тих 

питань, які становлять основи індивідуального творчого мислення фахівця, а 

також формування практичних навичок безпосереднього вирішення 

ситуаційних завдань з міжнародної стандартизації ціноутворення. 

Поряд з цим, самостійна робота студентів включає опрацювання 

теоретичного лекційного матеріалу, самостійного вивчення окремих питань 

на основі навчальної літератури, що рекомендує викладач, поглиблення 

теоретичних знань шляхом самостійного ознайомлення з новими 

нормативними документами з міжнародної стандартизації. Також пе-

редбачається самостійне формування фахових знань та навичок шляхом 

відстежування змін в номативній базі стосовно ціноутворення. Результати 

самостійної роботи оцінюються викладачем і враховуються при поточній 

атестації успішності студентів, складанні іспиту. 

 

 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти 

ціноутворення» застосовуються: 

- Мультимедійні лекції. 

- Лекції-дискусії.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Творчі завдання.  

- Самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle 

електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій. 

 
 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти 

ціноутворення» передбачається проведення поточного та підсумкового 

контролю: 
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 поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

 підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Проведення проміжних тестів. 

4. Проведення поточного контролю. 

5. Проведення підсумкового заліку. 

 

 

13. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 

затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

14. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Міжнародні стандарти ціноутворення» здійснюється в балах 

відповідно до табл.14.1. 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 14.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Міжнародні стандарти ціноутворення» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 КР2 ІЗ   

3 3 3 3 6 3 - - 3 6 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т8 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 
***ІЗ – індивідуальне завдання 

 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 
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Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час іспиту 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 

балів (див. табл. 14.2). 

Таблиця 14.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Міжнародні стандарти ціноутворення» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

 неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

 неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 

бали). 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання заліку: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно» (40 балів), 

повинна відповідати таким вимогам: 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре» (30 балів), якщо: 

 відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 
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 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового 

матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно» (20 балів), якщо: 

 відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох 

чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні 

для вичерпного розкриття питання);  

 одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

 висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 14.3). 

Таблиця 14.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

- силабус навчальної дисципліни; 

- робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій, практичних 

занять та самостійної роботи студентів;  

- тези лекцій з дисципліни; 

- методичні рекомендації та розробки для викладача; 

- методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

- методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

- тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

- перелік питань  та завдань для поточного і проміжного контролю знань з 

дисципліни; 

- перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 
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