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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика
дисципліни

навчальної

денна форма заочна форма
навчання навчання

за вибором

Рік підготовки
3-й 3-й
Семестр

6-й 6-й

Лекції
16 10
Практичні заняття
14 6
Самостійна робота
90 104
Індивідуальні завдання

Вид контролю -  залік

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS-  4

Загальна кількість 
годин -  120

Галузь знань:
07 Управління та 
адміністрування

Спеціальність:
073 Менеджмент

Спеціалізація:
Менеджмент

Рівень вищої освіти:
перший (бакалавр)

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:

■ для денної форми навчання -  25% : 75%.

■ для заочної форми навчання -  13,3% : 86,7%.



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти економічних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, 

оцінювання кон’юнктуроутворюючих факторів ринку, вмінь аналітичного 

мислення; набуття практичних навичок з проведення кон’юнктурних досліджень.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: набуття компетенцій на 

основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними 

практичними навичками, що дозволять здійснювати кон’юнктурні дослідження, 

прогнозувати розвиток кон’юнктури ринку та обґрунтовувати висновки стосовно 

майбутніх подій, перспектив розвитку, можливих наслідків управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи досліджень 

кон’юнктури ринку» здобувачі вищої освіти мають набути певних загальних 

компетентностей:

Знання. Знання основних засад державної кон’юнктурної політики, чинного 

законодавства; сутності, методів та інструментів дослідження та аналізу 

кон’юнктури ринку; методів пошуку, класифікації, перетворення, аналізу, обробки 

та збереження інформації, можливостей сучасних інформаційних технологій; 

розуміння генезису та закономірностей функціонування та розвитку сучасних 

економічних систем.

Уміння. Уміти формулювати, аналізувати та синтезувати рішення проблем на 

абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові; застосовувати отримані 

знання в практичних ситуаціях; використовувати інформаційні технології при 

аналізі кон’юнктури ринку; проводити та організовувати кон’юнктурні 

дослідження; застосовувати сучасні методи щодо аналізу та прогнозування 

кон’юнктури рину; використовувати загальнонаукові та специфічні методи збору 

інформації; досліджувати і прогнозувати вплив різних кон’юнктуроутворюючих 

факторів; генерувати нові ідеї; виявляти, ставити та вирішувати проблеми щодо 

кон’юнктури ринку; працювати автономно.

Комунікація. Здатність до зрозумілого та однозначного донесення власних 

висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців;



Автономія і відповідальність. Здатність до прийняття рішень в складних та 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування.

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають набути також 

певних фахових компетентностей:

Знання. Знання сутності базових понять та концептуальних засад з 

досліджень кон’юнктури ринку; з планування, організації, аналізу та проведення 

кон’юнктурних досліджень; з розробки прогнозів із застосуванням сучасних 

методів економіко-математичного моделювання.

Уміння. Уміти використовувати принципи й методику організації та 

проведення кон’юнктурних досліджень з врахуванням специфіки ринку; 

формувати, обробляти та аналізувати інформаційну базу щодо зовнішніх та 

внутрішніх кон’юнкутроутворюючих факторів та показників за певними видами 

ринку; здійснювати самоаналіз.

Комунікація. Здатність до ефективної комунікації в команді; до 

аргументування власної позиції; оволодіння сучасними інструментами комунікації.

Автономія і відповідальність. Здатність до самоменеджменту та 

саморозвитку, застосування при виконанні різного виду робіт засад наукової 

доброчесності; готовність до відповідальності за результати своєї дослідницької 

діяльності.

Здатність генерувати нові ідеї. Застосування новітніх підходів та 

інструментів, програмних засобів та інформаційних технологій при дослідженні 

ринкової кон’юнктури.



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. «Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень 

ринку»

Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень в системі ринкових відносин

Сутність кон’юнктури ринку і кон’юнктурних досліджень. Основні завдання 

кон’юнктурних досліджень ринку. Характеристика підходів до визначення поняття 

«кон’юнктура» та підходів до класифікації видів кон’юнктури. Історичний досвід 

дослідження економічної кон’юнктури.

Тема 2. Дослідження рівноваги в економіці

Поняття рівноваги в економіці, економічна статика і динаміка. Види економічних 

процесів. Поняття динаміки і циклічності економічних процесів. Класифікація 

економічних циклів та причини виникнення циклічних коливань в економіці. Циклічні 

коливання економічного зростання. Теорія економічних циклів.

Тема 3. Державна кон’юнктурна політика

Сутність та характеристика кон’юнктурної політики. Роль П. Момберта у вченні 

щодо кон’юнктурної політики. Основні функції держави у галузі кон’юнктурної політики. 

Загальна характеристика державних методів впливу на кон’юнктуру ринку з метою 

активізації (отримання) сукупного попиту. Антициклічне регулювання та його роль в 

економічній політиці держави.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. «Методика проведення кон’юнктурних досліджень 

ринку»

Тема 4. Основи методики кон’юнктурних досліджень

Етапи дослідження економічної кон’юнктури. Особливості дослідження 

кон’юнктури окремих видів ринків. Інформаційне забезпечення дослідження кон’юнктури. 

Організація і ефективність проведення кон’юнктурних досліджень ринку. Основні вимоги 

до використання економічних показників у кон’юнктурному аналізі. Особливості 

розрахунку основних показників ринкової кон’юнктури.

Тема 5. Методи кон’юнктурних досліджень

Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури. Методи фундаментального 

аналізу. Загальна характеристика методів технічного аналізу. Хвильова теорія Елліотта. 

Організація розробки кон’юнктурних прогнозів.



Тема 6. Використання Microsoft Excel в аналізі кон’юнктури

Можливості Microsoft Excel для економічного аналізу. Графічні можливості 

Microsoft Excel в кон'юнктурному аналізі. Статистичний аналіз в Microsoft Excel. 

Прогнозування динаміки економічних процесів. Оптимізаційні задачі в економічному 

моделюванні. Особливості оптимізації в оцінці економічної ефективності інвестицій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. «Методика аналізу динаміки та циклічності 

кон’юнктури ринку»

Тема 7. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу. Методи 

аналізу основних тенденцій кон’юнктури. Зміст та ендогенний механізм довгоплинних 

коливань. Малі цикли економічної кон’юнктури.

Тема 8. Ціни і цінові показники кон’юнктури

Попит і ціноутворення. Види цін і цінових показників. Методи встановлення цін на

ринку.

Тема 9. Оцінювання потенціалу та основних пропорцій ринку

Поняття потенціалу ринку. Розрахунок й аналіз потенціалу ринку. Аналіз структури 

та пропорційності ринку. Поняття структурних зрушень.

Тема 10. Методи кон’юнктурного оцінювання підприємницького ризику

Поняття підприємницького ризику. Види підприємницьких ризиків. Вимірювання та 

запобігання ризику. Методи оцінювання підприємницького ризику.

Тема 11. Фінансові обчислення в кон’юнктурних дослідженнях

Застосування фінансових обчислень у кон’юнктурному аналізі. Прості та складні 

відсотки. Фінансові ренти. Фінансові ризики. Страхування ризиків.



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма навчання

Усього У тому числі
л __пр__ с/р

Змістовий модуль І «Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень ринку»
Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень в 
системі ринкових відносин 10 2 8

Тема 2. Дослідження рівноваги в економіці 10 2 2 6
Тема 3. Державна кон’юнктурна політика 10 2 8

Змістовий модуль ІІ «Методика проведення кон’юнктурних досліджень ринку»
Тема 4. Основи методики кон’юнктурних 
досліджень 10 10

Тема 5. Методи кон’юнктурних досліджень 12 2 10
Тема 6. Використання Microsoft Excel в аналізі 
кон’юнктури 14 2 2 10

Змістовий модуль ІІІ «Методика аналізу динаміки та циклічності кон’юнктури
ринку»

Тема 7. Аналіз динаміки і циклічності економічних 
процесів 12 2 2 8

Тема 8. Ціни і цінові показники кон’юнктури 10 2 8
Тема 9. Оцінювання потенціалу та основних 
пропорцій ринку 12 2 2 8

Тема 10. Методи кон’юнктурного оцінювання 
підприємницького ризику 10 2 2 6

Тема 11. Фінансові обчислення в кон’юнктурних 
дослідженнях 10 2 8

Разом 120 16 14 90



Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
заочна форма навчання

Усього У тому числі
л пр с/р

Змістовий модуль І «Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень ринку»
Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень в 
системі ринкових відносин 10 10



Тема 2. Дослідження рівноваги в економіці 10 2 8
Тема 3. Державна кон’юнктурна політика 10 2 8

Змістовий модуль ІІ «Методика проведення кон’юнктурних досліджень ринку»
Тема 4. Основи методики кон’юнктурних 
досліджень 10 2 8

Тема 5. Методи кон’юнктурних досліджень 12 12
Тема 6. Використання Microsoft Excel в аналізі 
кон’юнктури 14 2 2 10

Змістовий модуль ІІІ «Методика аналізу динаміки та циклічності кон’юнктури
ринку»

Тема 7. Аналіз динаміки і циклічності економічних 
процесів 12 2 10

Тема 8. Ціни і цінові показники кон’юнктури 10 2 8
Тема 9. Оцінювання потенціалу та основних 
пропорцій ринку 12 2 10

Тема 10. Методи кон’юнктурного оцінювання 
підприємницького ризику 10 10

Тема 11. Фінансові обчислення в кон’юнктурних 
дослідженнях 10 10

Разом 120 10 6 104

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин

денна
ф/н

заочна
ф/н

1 Роль і місце кон’юнктурних досліджень в системі 
ринкових відносин

2

2 Дослідження рівноваги в економіці 2 2
3 Основи методики кон’юнктурних досліджень 2
4 Методи кон’юнктурних досліджень 2
5 Використання Microsoft Excel в аналізі кон’юнктури 2 2
6 Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів 2 2
7 Оцінювання потенціалу та основних пропорцій ринку 2 2
8 Методи кон’юнктурного оцінювання підприємницького 

ризику
2

9 Фінансові обчислення в кон’юнктурних дослідженнях 2

Плани лекційних занять
Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень в системі ринкових відносин

1. Сутність кон’юнктури ринку і кон’юнктурних досліджень.

2. Основні завдання кон’юнктурних досліджень ринку.



3. Характеристика підходів до визначення поняття «кон’юнктура» та підходів до 

класифікації видів кон’юнктури.

4. Історичний досвід дослідження економічної кон’юнктури.

Тема 2. Дослідження рівноваги в економіці

1. Поняття рівноваги в економіці, економічна статика і динаміка.

2. Види економічних процесів.

3. Поняття динаміки і циклічності економічних процесів.

4. Класифікація економічних циклів та причини виникнення циклічних коливань в 

економіці.

5. Циклічні коливання економічного зростання. Теорія економічних циклів.

Тема 3. Основи методики кон’юнктурних досліджень

1. Етапи дослідження економічної кон’юнктури.

2. Особливості дослідження кон’юнктури окремих видів ринків.

3. Інформаційне забезпечення дослідження кон’юнктури.

4. Організація і ефективність проведення кон’юнктурних досліджень ринку.

5. Основні вимоги до використання економічних показників у кон’юнктурному 

аналізі.

6. Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’юнктури.

Тема 4. Методи кон’юнктурних досліджень

1. Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури.

2. Методи фундаментального аналізу.

3. Загальна характеристика методів технічного аналізу.

4. Хвильова теорія Елліотта.

5. Організація розробки кон’юнктурних прогнозів.

Тема 5. Використання Microsoft Excel в аналізі кон ’юнктури

1. Можливості Microsoft Excel для економічного аналізу.

2. Графічні можливості Microsoft Excel в кон'юнктурному аналізі.

3. Статистичний аналіз в Microsoft Excel.

4. Прогнозування динаміки економічних процесів.

5. Оптимізаційні задачі в економічному моделюванні.

6. Особливості оптимізації в оцінці економічної ефективності інвестицій.



Тема 6. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

1. Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу.

2. Методи аналізу основних тенденцій кон’юнктури.

3. Зміст та ендогенний механізм довго плинних коливань.

4. Малі цикли економічної кон’юнктури.

Тема 7. Оцінювання потенціалу та основних пропорцій ринку

1. Поняття потенціалу ринку.

2. Розрахунок й аналіз потенціалу ринку.

3. Аналіз структури та пропорційності ринку.

Тема 8. Методи кон’юнктурного оцінювання підприємницького ризику

1. Поняття підприємницького ризику.

2. Види підприємницьких ризиків.

3. Вимірювання та запобігання ризику.

4. Методи оцінювання підприємницького ризику.

Тема 9. Фінансові обчислення в кон ’юнктурних дослідженнях

1. Застосування фінансових обчислень у кон’юнктурному аналізі.

2. Прості та складні відсотки.

3. Фінансові ренти.

4. Фінансові ризики.

5. Страхування ризиків.



6. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

Теми
практичних

занять

Зміст практичних занять Форми
контролю

Кільк.
годин

д/з
1 Дослідження 

рівноваги в 
економіці

1. Охарактеризувати розвиток поняття 
«кон'юнктура» в різних економічних 
вченнях (оформити в таблицю)
2. Основні завдання та джерела 
інформації при кон'юнктурних 
дослідженнях.
3. Характеристика поняття «кон'юнктура 
ринку».
4. У чому полягає різниця у поглядах на 
кон'юнктуру ринку С. Первушина, 
В.Репке, І. Біляєвського, М. Туган- 
Барановського, С. Кузнеця, 
М.Кондратьєва, В. Геєця та інших 
науковців та теоретиків (оформити 
порівняльну таблицю).
5. Класифікація форм прояву 
кон'юнктури.
6. Поняття кон'юнктурних досліджень.
7. Охарактеризувати основні види 
кон'юнктури.
8. Внесок М. Кондратьєва в науку щодо 
кон'юнктури та кон'юнктурних 
досліджень.

Оцінювання
доповідей із
реферативними
повідомленнями
та участі у
групових
дискусіях

2/0

2 Державна
кон’юнктурна
політика

1. Поняття державного регулювання 
економіки.
2. Передумови становлення 
кон'юнктурної політики.
3. Внесок Дж.М. Кейнса в теорію 
державного регулювання економіки.
4. Сутність та характеристика 
кон’юнктурної політики.
5. Мета та завдання кон'юнктурної 
політики.
6. Механізми проведення кон'юнктурної 
політики в різних країнах світу.
7. Антициклічні заходи економічної 
політики держави.

Оцінювання
доповідей із
реферативними
повідомленнями
та участі у
групових
дискусіях

2/2

3 Використання 
Microsoft Excel 
в аналізі 
кон’юнктури

1. Групування інформації
2. Створення баз даних
3. Графічні інструменти Microsoft Excel
4. Статистичний аналіз
5. Розрахунки трендових моделей 
динамічних рядів
6. Економетричні моделі як інструмент 
прогнозування.
7. Вирішення оптимізаційних задач

Оцінювання 
виконання 
індивідуальних 
завдань із 
використанням 
Microsoft Excel

2/2



4 Аналіз 
динаміки і 
циклічності 
економічних 
процесів

1. Крива попиту і пропозиції за фазами 
економічного циклу.
2. Рівновага на ринку.
3. Алгоритм аналізу кон’юнктури ринку.
4. Макроекономічні характеристики 
довгої хвилі.
5. Характеристика малих циклів 
економічної кон’юнктури.

Оцінювання 
доповідей із 
реферативними 
повідомленнями 
та виконання 
індивідуальних 
завдань із 
використанням 
Microsoft Excel

2/0

5 Ціни і цінові
показники
кон’юнктури

1. Взаємозалежність динаміки цін та 
попиту на ринку.
2. Види цін.
3. Цінові показники, що 
використовуються при аналізі 
кон’юнктури ринку.
4. Механізми встановлення ціни на 
ринку.
5. Поняття цінової інфляції.

Оцінювання 
доповідей із 
реферативними 
повідомленнями 
та виконання 
індивідуальних 
завдань із 
використанням 
Microsoft Excel

2/2

6 Оцінювання 
потенціалу та 
основних 
пропорцій 
ринку

1. Поняття потенціалу ринку.
2. Види потенціалів.
3. Розрахунок потенціалу.
4. Методика аналізу потенціалу ринку.
5. Аналіз структури ринку.
6. Поняття структурних зрушень.
7. Аналіз пропорційності ринку.

Оцінювання 
доповідей із 
реферативними 
повідомленнями 
та виконання 
індивідуальних 
завдань із 
використанням 
Microsoft Excel

2/0

7 Методи
кон’юнктур
ного
оцінювання
підприєм
ницького
ризику

1. Поняття ризику в економічній науці.
2. Види підприємницьких ризиків.
3. Інструменти та методи вимірювання 
ризику.
4. Основні інструменти запобігання 
виникнення ризиків.

Оцінювання 
доповідей із 
реферативними 
повідомленнями 
та виконання 
індивідуальних 
завдань із 
використанням 
Microsoft Excel

2/0

Разом 14/6



7. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин, д/з

1 Роль і місце кон’юнктурних досліджень в системі ринкових 
відносин 8/10

2 Дослідження рівноваги в економіці 6/8
3 Державна кон’юнктурна політика 8/8
4 Основи методики кон’юнктурних досліджень 10/8
5 Методи кон’юнктурних досліджень 10/12
6 Використання Microsoft Excel в аналізі кон’юнктури 10/10
7 Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів 8/10
8 Ціни і цінові показники кон’юнктури 8/8
9 Оцінювання потенціалу та основних пропорцій ринку 8/10
10 Методи кон’юнктурного оцінювання підприємницького 

ризику 6/10

11 Фінансові обчислення в кон’юнктурних дослідженнях 8/10
Разом 90/104

Перелік питань для самостійної роботи
1. Дослідження процесу становлення поняття «кон’юнктура».

2. Характеристика і аналіз основних етапів проведення кон’юнктурного 

дослідження.

3. Порівняльна характеристика економічної статики і динаміки.

4. Спільні та відмінні риси хвилеподібних та еволюційних економічних 

процесів.

5. Зміст та ендогенний механізм довгоплинних коливань.

6. Особливості активної та пасивної кон’юнктурної політики.

7. Мета формування кон’юнктурної політики держави.

8. Основні функції кон’юнктурної політики держави.

9. Порівняльний аналіз особливостей дослідження кон’юнктури різних видів

ринків.

10. Визначення кон’юнктуроутворюючих факторів як один із етапів 

кон’юнктурного дослідження галузевого ринку.

11. Особливості та специфіка розрахунку основних кон’юнктурних показників.

12. Оцінювання стратегій розвитку кон’юнктури ринку.

13. Особливості та специфіка розрахунку основних кон’юнктурних показників.

14. Показники, що вважаються основними чи такими, що репрезентують 

ринкову кон’юнктуру.

15. Порівняльна характеристика стохастичного та детермінованого зв’язку.

16. Забезпечення інформаційної однорідності показників.



17. Сезонна декомпозиція та спектральний аналіз в прогнозуванні соціально- 

економічних явищ в індустрії гостинності.

18. Економічні барометри.

19. Методи прогнозування кон’юнктури ринку.

20. Фур’є - аналіз циклічних складових основних показників розвитку економіки 

України.

21. Зміст і види економічної кон’юнктури.

22. Особливості дослідження кон’юнктури окремих видів ринків.

23. Інформаційне забезпечення дослідження кон’юнктури.

24. Основні вимоги до використання економічних показників у кон’юнктурному 

аналізі.

25. Створення баз даних за допомогою Microsoft Excel.

26. Г рупування інформації за допомогою Microsoft Excel.

27. Побудова діаграм різних типів за допомогою Microsoft Excel.

28. Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу.

29. Методи аналізу основних тенденцій кон’юнктури.

30. Попит і ціноутворення.

31. Класифікація цін.

32. Методики аналізу потенціалу ринку.

33. Аналіз структури ринку.

34. Поняття структурних зрушень.

35. Відмінності між поняттями «ризик» і «невизначеність».

36. Види ризиків.

37. Страхування ризиків.

38. Основні оцінювані чинники ризику кон’юнктурного характеру.

39. Поняття інфляції, її види та методика розрахунку.

40. Методика аналізу загальногосподарської кон’юнктури.

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне завдання (ІДЗ) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення 

теоретичних і практичних знань із дисципліни; застосування їх при вирішенні конкретних 

практичних ситуацій з використанням програми Microsoft Excel. Також виконання ІДЗ 

передбачає розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою кон’юнктурних 

досліджень окремих ринків.



Рекомендована тематика ІДЗ:
1. Дослідження механізму державного управління (агропромисловим комплексом, 

торгівлею, промисловістю, туризмом тощо) в Україні.

2. Дослідження стану, проблем та перспектив розвитку (малого та середнього 

бізнесу, вищої освіти, середньої освіти, залізничного транспорту, виноробства, 

внутрішнього туризму тощо): регіональний аспект.

3. Дослідження процесів глобалізації (фондових ринків, платіжних систем, 

банківського сектору, валютних ринків, в світовій індустрії туризму, торгівлі, 

інформаційних технологій тощо) та їх вплив на управління зазначеною галуззю на 

національному рівні.

4. Дослідження проблем управління якістю в (машинобудуванні, сфері послуг, 

торгівлі, комунальному транспорті, індустрії гостинності, сфері харчування тощо) та 

шляхи їх вирішення.

5. Дослідження сіті-маркетингу як інструменту управління іміджем підприємств 

обраної галузі в умовах міжрегіональної конкуренції.

6. Дослідження впливу факторів макросередовища на розвиток підприємств обраної

галузі.

7. Дослідження проблем розвитку та впровадження франчайзингу на обраному 

ринку України.

8. Дослідження діяльності обраної сфери регіону як фактору його інвестиційної 

привабливості.

9. Управління інвестиційною привабливістю обраного міста як елемент розвитку 

його інфраструктури.

10. Страхування ризиків підприємств обраної галузі.

11. Дослідження проблем та перспектив розвитку обраної галузі у регіоні.

12. Дослідження та перспективи соціальної відповідальності підприємств обраної

галузі.

13. Дослідження регіональної політики управління обраним комплексом.

14. Управління ефективністю діяльності підприємств обраної галузі.

15. Дослідження конкурентоспроможності України на обраних ринках Євросоюзу.

16. Дослідження та обґрунтування вибору стратегії для національної туристичної 

індустрії (фінансового ринку, підприємств сфери торгівлі, сільського господарства тощо).

17. Дослідження інструментів та технологій управління розвитком обраної галузі

регіону.



18. Дослідження технології управління конкурентоспроможністю регіону: 

кластерних підхід.

19. Дослідження впливу застосування смарт-технологій на розвиток міста: 

зарубіжний досвід та можливість впровадження в Україні.

20. Управління соціальним розвитком регіону.

21. Дослідження фінансових ризиків підприємств обраної галузі та управління

ними.

22. Вплив іноземних інвестицій на розвиток малого бізнесу в регіоні.

23. Структурні зрушення в національній економіці України.

24. Управління персоналом в умовах підвищення конкурентоспроможності 

підприємств обраної галузі.

25. Дослідження проблем та перспектив формування позитивного іміджу регіону.

26. Стратегічне управління розвитком міста: визначення кон’юнктуроутворюючих 

факторів та їх впливу.

27. Антициклічне управління національною економікою України: світовий досвід та 

національні реалії.

28. Аналіз розвитку банківського сектору України.

29. Розвиток культурного потенціалу регіону (міста) шляхом популяризації 

туристських можливостей на прикладі створення специфічних туристичних послуг.

30. Управління безпекою на підприємствах обраної галузі.

31. Дослідження специфіки управління персоналом на різних етапах життєвого 

циклу підприємства обраної галузі.

32. Управління розвитком сільських територій в Україні.

33. Дослідження поведінки споживачів на обраному ринку України.

34. Вплив стану системи охорони здоров’я на демографічний та соціальний стан 

регіону (міста).

35. Інноваційний розвиток підприємств обраної галузі: кластерна модель.

36. Вплив розвитку світової (національної) електронної торгівлі на формування 

попиту споживача.

37. Вплив розвитку ОТГ на соціально-економічний стан сільських територій.

38. Управління організаційним розвитком санаторно-курортних підприємств 

регіону.

39. Вплив розвитку Інтернет-комунікацій на імідж України (регіону, окремого

міста).



40. Дослідження конкурентоспроможності закладу вищої освіти: національний та 

регіональний аспекти.

41 Дослідження конкурентоспроможності підприємств обраної галузі (сфери 

бізнесу).

42. Страхування підприємницьких ризиків на підприємствах обраної галузі.

43. Дослідження перспектив розвитку та застосування інформаційних технологій у 

системах управління на підприємствах обраної галузі.

44. Дослідження впливу розвитку спортивно-оздоровчого комплексу на стан 

здоров’я населення окремого регіону (міста, сільської території).

45. Управління механізмом просування обраного виду продукції (послуг) (на 

світовому, національному, регіональному та інших) ринках.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, лекція-прес-конференція) із застосуванням

комп'ютерних інформаційних технологій (презентація), пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: заняття із застосуванням програми Microsoft Excel.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних завдань.

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій 

тощо).

2) Методи стимулювання обов'язку і відповідальності у навчанні: вимога, 

оцінювання, контроль знань та умінь, роз’яснення, проблемний виклад матеріалу.



10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Методи усного контролю (індивідуальне, фронтальне опитування); методи 

машинного контролю (тести, індивідуальні завдання в програмі Microsoft Excel), методи 

письмового контролю (контрольні роботи за питаннями самостійного опрацювання 

теоретичного матеріалу, тести).

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Поточний контроль, контроль самостійної роботи, виконання 

індивідуального дослідного завдання
Всього

Модуль І Модуль [І МодульІ ІІ
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11
5 5 5 5 5 25 10 10 10 10 10 100

Т1, Т2 ... Т11 — теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Рейтинг з 
дисципліни, 
сума балів

Оцінка
ECTS

Визначення 
оцінки ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен залік

90-100 A Відмінно Відмінно

Зараховано
82-89 B Дуже добре Добре

74-81 C Добре Добре
64-73 D Задовільно Задовільно
60-63 E Достатньо Задовільно
35-59 FX Незадовільно Незадовільно

Не зараховано
1-34 F Незадовільно Незадовільно

11. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
1. Сутність кон’юнктури ринку і кон’юнктурних досліджень.

2. Основні завдання кон’юнктурних досліджень ринку.

3. Характеристика підходів до визначення поняття «кон’юнктура» та підходів до 

класифікації видів кон’юнктури.

4. Історичний досвід дослідження економічної кон’юнктури.

5. Поняття рівноваги в економіці, економічна статика і динаміка.

6. Види економічних процесів.

7. Поняття динаміки і циклічності економічних процесів.



8. Класифікація економічних циклів та причини виникнення циклічних коливань в 

економіці.

9. Циклічні коливання економічного зростання.

10. Теорія економічних циклів.

11. Сутність та характеристика кон’юнктурної політики.

12. Роль П. Момберта у вченні щодо кон’юнктурної політики.

13. Основні функції держави у галузі кон’юнктурної політики.

14. Загальна характеристика державних методів впливу на кон’юнктуру ринку з метою 

активізації (стримання) сукупного попиту.

15. Антициклічне регулювання та його роль в економічній політиці держави.

16. Етапи дослідження економічної кон’юнктури.

17. Особливості дослідження кон’юнктури окремих видів ринків.

18. Інформаційне забезпечення дослідження кон’юнктури.

19. Організація і ефективність проведення кон’юнктурних досліджень ринку.

20. Основні вимоги до використання економічних показників у кон’юнктурному 

аналізі.

21. Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’юнктури.

22. Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури.

23. Методи фундаментального аналізу.

24. Загальна характеристика методів технічного аналізу.

25. Хвильова теорія Елліотта.

26. Організація розробки кон’юнктурних прогнозів.

27. Можливості Microsoft Excel для економічного аналізу.

28. Графічні можливості Microsoft Excel в кон'юнктурному аналізі.

29. Статистичний аналіз в Microsoft Excel.

30. Прогнозування динаміки економічних процесів.

31. Оптимізаційні задачі в економічному моделюванні.

32. Особливості оптимізації в оцінці економічної ефективності інвестицій.

33. Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу.

34. Методи аналізу основних тенденцій кон’юнктури.

35. Зміст та ендогенний механізм довгоплинних коливань.

36. Малі цикли економічної кон’юнктури.

37. Попит і ціноутворення.

38. Види цін і цінових показників.

39. Методи встановлення цін на ринку.



40. Поняття потенціалу ринку.

41. Розрахунок й аналіз потенціалу ринку.

42. Аналіз структури та пропорційності ринку.

43. Поняття структурних зрушень.

44. Поняття підприємницького ризику.

45. Види підприємницьких ризиків.

46. Вимірювання та запобігання ризику.

47. Методи оцінювання підприємницького ризику.

48. Застосування фінансових обчислень у кон’юнктурному аналізі.

49. Прості та складні відсотки.

50. Фінансові ренти.

51. Фінансові ризики.

52. Страхування ризиків.
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