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Мета курсу – формування комплексу теоретичних знань та практичних навиків 
з основних розділів кон'юнктури товарних ринків, їх функціонування, розширення 
або скорочення, зміни рівня товарних цін, попиту та пропозиції. У процесі вивчення 
курсу студенти повинні набути знання з кон’юнктури світових товарних ринків, як 
однієї з економічних наук, познайомитися з методологією і методикою формування 
ринкових процесів і явищ, засвоїти практичні навички, вивчення змін і коливань у 
сферах виробництва і реалізації окремих видів товарів, виявлення обставин від яких 
залежать процеси піднесення або спаду напруги економічного розвитку країни. 

Дисципліна «Кон'юктура світових товарних ринків» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка  і макроекономіка», «Історія економіки і економічної думки», 
«Міжнародні економічні відносини», «Теорія міжнародних відносин», вона 
інтегрується з вивченням дисциплін: «Облік і аналіз ЗЕД», «Управління ЗЕД». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Основи науково-аналітичних досліджень», «Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розуміння сутності поняття “світова економіка”, еволюції її 
становлення та розвитку та основ формування економічної моделі світу в умовах 
поглиблення ПРН1.6 міжнародного поділу праці та посилення глобалізаційних 
процесів; знання суб’єктної та галузевої будови глобальної економіки, основних рис 
та особливостей її транснаціоналізації. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність поняття “кон’юнктура основних товарних ринків”, взаємозв’язки їх 
форм, суб’єктів та рівнів, теоретичні основи світових товарних ринків, систему 
показників вивчення ринкової кон’юнктури, загальні принципи функціонування 
світових товарних ринків, форми прояву кон’юнктури 
вміти: правильно вибирати та системно аналізувати статистичну інформацію в галузі 
кон’юнктурних досліджень, складати кон’юнктурні огляди, використовувати здобуту 
інформацію в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій на світовому ринку товарів та послуг. 
володіти: відповідним програмним забезпеченням (мови програмування, пакети 
тощо) та великими масивами статистичної інформації для здійснення досліджень та 
економіко-математичного моделювання процесів міжнародної економіки, ресурсами, 
в тому числі електронними, що доступні та корисні для виконання дослідження в 
спеціальній області міжнародних економічних відносин та суміжних областях. 

Зміст навчальної дисципліни: 
СВІТОВІ ТОВАРНІ РИНКИ. Природно-ресурсний потенціал світового господарства 
і цивілізація. Міжнародні товарні біржі, картелі, аукціони, ярмарки. Міжнародна 
економічна інтеграція. Глобалізація. Світові товарні ринки та їх структура. Товарна 
структура міжнародної торгівлі за групами та видами продукції. Капіталістична 
система і ринковий механізм. Кон'юнктуроутворюючі фактори. Показники вивчення 
кон'юнктури. Ринкова кон'юнктура в статиці і динаміці. Нестійка ринкова 
кон'юнктура. 
СЕКТОР НАУКИ, ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСВІТИ. Класифікація 
зовнішньоторговельних цін. Види світових цін та їх характеристика. Транспортний 
фактор ціноутворення в міжнародній торгівлі. Кон'юнктурні дослідження в рамках 



маркетингу. Кон'юнктура ринку комплексних підприємств. 2.Кон'юнктура 
товарносировинних бірж. Особливості попиту і пропозиції предметів споживання. 
Персональний продаж-один з ефективних методів вивчення кон'юнктури. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


