
АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ 
 

          Мета курсу — розвиток і поглиблення навичок економічного аналізу та 
оцінки поведінки підприємств в умовах різних типів ринкових структур та галузевої 
політики держави.  
 Дисципліна «Аналіз галузевих ринків» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  і 
макроекономіка», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Економіка 
підприємства», «Національна економіка». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін: «Регіональна економіка», 
«Менеджмент і маркетинг». 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання, вміння і навички: самостійного аналізу ендогенних і 
екзогенних параметрів ринкової структури на базі обробки статистичними методами 
емпіричного матеріалу; оцінки поведінки фірм і ефективності прийнятих рішень в 
різних ринкових ситуаціях; адаптації теоретичних моделей поведінки фірми до 
конкретної ринкової ситуації; аналізу різних форми державного регулювання з 
урахуванням можливостей їх застосування в Україні. 
         Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні основи функціонування галузевих ринків; причини та наслідки 
поєднання фірм на ринку та особливості подолання галузевих бар’єрів; економічні 
основи організації галузевих ринків; характерні особливості ринків різного 
економічного та функціонального призначення; 
уміти: аналізувати поведінку суб’єктів господарювання в різних ринкових 
структурах; оцінювати особливості національної галузевої політики та аналізувати 
особливості державного регулювання галузевих ринків; досліджувати стан ринкової 
кон’юнктури в окремих галузях економіки;  характеризувати сучасний стан та 
виявляти перспективи розвитку різних галузевих ринків; 
володіти: знаннями основних закономірностей функціонування галузевих ринків; 
практикою використання сучасних методів регулювання різних типів ринку.           
 Зміст навчальної дисципліни: 
ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ. Теоретико-
методологічні засади дослідження галузевих ринків. Кон’юнктура ринку. Аналіз 
конкурентного середовища на товарних ринках. Фірма в економіці галузевих ринків. 
Процес злиття та поглинань фірм на ринках. Бар'єри входження фірм на галузеві 
ринки. 
АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ 
ОБЄКТІВ. Аналіз ринку продукції промислового комплексу країни. Аналіз ринку 
праці та трудових ресурсів суспільства. Аналіз ринку нерухомості. Аналіз ринку 
земель та регулювання ринкового обігу земельних ділянок. Аналіз ринку послуг.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


