
СВІТОВА КОН’ЮНКТУРА  

 

Мета курсу – формування системи знань щодо основних тенденцій та 
темпів розвитку кон'юнктури світових ринків, а також методологічних основ 
проведення кон'юнктурних досліджень. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Міжнародна 
економіка, Ринкові дослідження, Міжнародний бізнес, Міжнародні економічні 
відносини, Економічний аналіз, Cтатистика тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання теоретичних основ розвитку світових ринків, 
методів економічного аналізу світових ринків; здатність використання набутих 
знань для розв'язання проблем виходу України на світовий ринок. 

Програмні результати навчання: 
знати: основну методику проведення кон’юнктурних досліджень;  
характеристику основних показників кон’юнктури; алгоритм проведення 
загальногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури товарного ринку; орієнтир 
у сучасному стані конкретних світових ринків товарів; основні методи 
ціноутворення на світових товарних ринках;  
вміти: проводити кон’юнктурні дослідження товарних ринків; аналізувати 
кон’юнктуру світових товарних ринків; розробляти практичні пропозиції щодо 
окремих товарних ринків, складати прогнози їх розвитку; досліджувати 
причинно-наслідкові в’язки і прогнозувати наслідки прийнятих рішень 
суб’єктами ринку; аналізувати та оцінювати основі кон’юнктурні показники, 
перспективи розвитку світових ринків та пов’язаних з ними галузей 
промисловості; 
володіти: сучасною методикою аналізу попиту і пропозиції на світових ринках, 
а також прогнозуванням їх величини у майбутньому з урахуванням 
імовірнісних подій.  
 Зміст навчальної дисципліни: 

        ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Економічна 
характеристика кон’юнктури світового ринку. Ринок, національний ринок, 
внутрішній ринок, світовий ринок, класифікація ринків, характеристика ринків 
за обсягом продажів товарів і ступенем конкуренції, наукові школи вивчення 
ринкової кон’юнктури, кон’юнктура ринку, механізм формування ринкової 
кон’юнктури, стани ринкової кон’юнктури, кон’юнктуро утворюючі фактори, 
циклічні і нециклічні фактори, умови формування кон’юнктури, форми прояву 
кон’юнктури, види кон’юнктури світового ринку, мета аналізу кон’юнктури, 
мета прогнозу кон’юнктури, завдання кон’юнктурного аналізу, алгоритм 
визначення і прогнозування ринкової кон’юнктури. Аналіз динаміки і 
циклічності економічних процесів. Економічний цикл, економічна хвиля, крива 
динаміки (тренд), довжина хвилі, амплітуда, частота хвилі, еластичність 



економічних процесів, цикли Кондратьєва, макроекономічні характеристики 
довгої хвилі, півфази малих циклів, аналіз тенденцій циклічності ринку, метод 
технічного згладжування, метод механічного згладжування, метод аналітичного 
вимірювання, основні рівняння тренду коефіцієнт апроксимації. Система 
показників кон’юнктури ринку. Основні класифікаційні ознаки кон’юнктуро 
утворюючих факторів, ціна, попит, пропозиція, закон попиту, закон пропозиції, 
нецінові детермінанти попиту і пропозиції на внутрішньому і світовому ринках, 
циклічність ринку, сезонне коливання, еластичність попиту і пропозиції, 
загальний коефіцієнт еластичності у статиці та динаміці. Методичний 
інструментарій дослідження кон’юнктури ринку. Методика вивчення 
кон’юнктури, етапи кон’юнктурних досліджень, особливості методів збору 
інформації для оцінювання кон’юнктури, організація розробки кон’юнктурних 
прогнозів, послідовність прогнозу кон’юнктури, горизонт прогнозування, 
методи прогнозування, екстраполяція, апроксимація, прогнозування попиту і 
пропозиції, аналогові моделі, імітаційні моделі, нормативні прогнозні 
розрахунки, метод Делфі, статистичне моделювання, функції рекомендовані для 
моделювання попиту, масштаб ринку, показники товарообігу, потенціал ринку, 
місткість ринку, насиченість ринку, характеристика методів аналізу 
концентрації підприємств на ринку. Аналіз цінових та кількісних пропорцій 
розвитку ринку. Ціна, класифікація цін, аналіз рівня цін, аналіз коливань 
ринкових цін, дисперсійний аналіз цін, розмах варіації цін, аналіз 
пропорційності ринку. структура ринку, структурні зсуви, методологія аналізу 
пропорційності ринку, балансовий метод, компаративні індекси, індикативний 
метод.  

     КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  ОКРЕМИХ ВИДІВ РИНКІВ. Аналіз і 
прогнозування кон’юнктури ринку цінних паперів. Структура ринку цінних 
паперів. Види операцій на фондовій біржі. Показники біржової кон’юнктури. 
Методи розрахунку біржових індексів. Українські фондові індекси. Аналіз 
поточної біржової кон’юнктури. Кон′юнктура валютного ринку. Зміст 
кон’юнктури валютного ринку. Валютні котирування і чинники їхніх коливань. 
Методи дослідження кон’юнктури валютного ринку. Методи оцінки та 
страхування валютних ризиків. Прогнозування кон’юнктури валютного ринку. 
Кон′юнктура товарно-сировинних бірж Особливості біржової торгівлі. Види 
угод операцій у торговопосередницькій діяльності. Дослідження біржової 
кон’юнктури. Методи поточного спостереження за біржовою кон’юнктурою. 
Аналіз поточної біржової кон’юнктури. Прогнозування біржової кон’юнктури. 
Кон′юнктура споживчого ринку. Структура споживчого ринку. Показники 
кон’юнктури виробництва споживчих товарів. Показники збутової торгової 
кон’юнктури. Методика дослідження кон’юнктури споживчого ринку. 
Кон′юнктура ринку науково-технічної продукції. Особливості ринку науково-
технічної продукції. Життєвий цикл вибору. Види фірм у науково-технічній 
сфері. Інформаційне і консультаційне обслуговування виробництва. Показники 



кон’юнктури науково-технічної продукції. Особливості ціноутворення у 
науково-технічній сфері. Методика дослідження кон’юнктури науково-
технічної продукції. 

     Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних занять і 100 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 

 


