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1. Опис дисципліни
Найменування
показників
Обов'язкова (для
студентів спеціальності
"назва спеціальності") /

вибіркова дисципліна
Семестр (осінній /

Характеристика дисципліни
ЕК-17
ЕК-17с
ЕК-18с
Вибіркова для студентів напряму підготовки 051
«Економіка»
весняний

весняний)

Кількість кредитів
Загальна кількість
годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні /
семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота,
годин
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних
самостійної роботи
студента
Вид контролю

4

4

4

120

120

120

2
23

2
23

1
23

17

17

17

-

-

-

80

80

80

2,4

2,2

2,4

4

4

4

Екзамен,
Екзамен,
курсова робота курсова робота

Екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль – формування системи теоретичних знань, прикладних вмінь та
навичок щодо використання принципів, методів та показників для
оцінювання і прогнозування кон’юнктури ринку.
Завдання: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх
для аналізу та прогнозування кон’юнктури ринків.
Предмет: теоретичні, методичні та практичні аспекти дослідження
кон’юнктури ринку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Економічна характеристика кон’юнктури ринку
Тема 2. Фактори формування та умови розвитку кон’юнктури ринків
Тема 3. Система показників кон’юнктури ринку
Тема 4. Основи методики дослідження кон’юнктури ринків

Тема 5. Методичний інструментарій дослідження
і прогнозування
кон’юнктури ринку
Тема 6. Кон’юнктурний аналіз масштабу і типу ринків
Тема 7. Аналіз цінових та кількісних пропорцій розвитку ринку
Тема 8. Аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку цінних паперів
Тема 9. Кон’юнктура валютного ринку
Тема 10. Кон’юнктура товарно-сировинних бірж
Тема 11. Кон’юнктура споживчого ринку
Тема 12. Кон’юнктура ринку науково-технічної продукції
Тема 13. Кон’юнктура ринку послуг
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дослідження кон’юнктури ринків
Тема 1. Економічна характеристика
7
1
1
5
кон’юнктури ринку
Тема 2. Фактори формування та
7
1
1
5
умови розвитку кон’юнктури ринків
Тема
3.
Система
показників
10
2
2
6
кон’юнктури ринку
Тема 4. Методичний інструментарій
14
4
2
8
дослідження
і прогнозування
кон’юнктури ринку
Тема 5. Кон’юнктурний аналіз
9
1
2
6
масштабу і типу ринків
Тема 6. Аналіз цінових та кількісних
10
2
2
6
пропорцій розвитку ринку
Разом за змістовим модулем 1
57
11
10
36
Змістовий модуль 2. Кон’юнктурні дослідження окремих видів ринків
Тема 7. Аналіз і прогнозування
12
2
2
8
кон’юнктури ринку цінних паперів
Тема 8. Кон’юнктура валютного
11
2
1
8
ринку
Тема 9. Кон’юнктура товарно10
2
1
7
сировинних бірж
Тема 10. Кон’юнктура споживчого
10
2
1
7
ринку
Тема 11. Кон’юнктура ринку
10
2
1
7
науково-технічної продукції
10
2
1
7
Тема 12. Кон’юнктура ринку послуг
Разом за змістовим модулем 2
63
12
7
44
Усього годин
120
23
17
80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8

9
Разом

1.
2.
3.

Вид та тема семінарського заняття
Семінар запитань і відповідей
Кон’юнктура ринку: сутність та фактори формування та умови
розвитку
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Система показників кон’юнктури ринку
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Методи дослідження і прогнозування кон’юнктури ринку
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Кон’юнктурний аналіз масштабу і типу ринків
Семінар з виконанням практичних задач

Аналіз цінових та кількісних пропорцій розвитку ринку
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Кон’юнктура ринку цінних паперів
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Кон’юнктура валютного ринку та товарно-сировинних бірж
Семінар з виконанням з виконанням практичних задач

Кон’юнктура споживчого ринку та ринку науково-технічної
продукції
Семінар-розгорнута бесіда
Кон’юнктура ринку послуг

Кількість
годин
2

2
2
2
2
2
2
2

1
17

5. Індивідуальні завдання
Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

5.

Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Кількість
Вид та тема
годин
Зміст самостійної роботи
Засоби діагностики
семінарських занять самостійної
роботи
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дослідження кон’юнктури ринків
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Тестування,
Семінар запитань і
рекомендованої
літератури
для
фронтальне
та
відповідей
10
обговорення
теоретичних
індивідуальне
Кон’юнктура
питань:економічна
сутність
опитування/
ринку: сутність та
кон’юнктури
ринку,
види
понятійний
диктант
фактори
кон’юнктури, фактори формування та
формування та
розвитку
кон’юнктури
ринків,
умови розвитку
класифікація
груп
кон’юнктуро
утворюючих факторів, оцінка рівня
коливань в економічній динаміці.
Джерела: [1-4, 8]
2. Самотестування.
3. Підготовка
до
понятійного
диктанту.
Семінар з
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Тестування,
виконанням з
рекомендованої
літератури
для
фронтальне та
виконанням
6
обговорення теоретичних питань:
індивідуальне
практичних задач
побудова
системи
показників
опитування,
кон’юнктури
з
врахуванням
розв’язання
Система
особливостей
певного
виду
ринку,
практичних
задач
показників
характеристика основних показників
кон’юнктури
кон’юнктури ринку.
ринку
Джерела: [1-4, 8]
2. Самотестування.
3.
Підготовка
до
розгляду
практичних задач
Семінар з
8
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування/понятійний
виконанням з
рекомендованої
літератури
для
диктант,
виконанням
обговорення теоретичних питань:
розв’язання
практичних задач
етапи
дослідження
економічної
практичних задач
кон’юнктури
та
інформаційне
Методи
забезпечення;
методи
аналізу
дослідження і
кон’юнктури
ринку;
організація
прогнозування
розробки кон’юнктурних прогнозів.
кон’юнктури
Джерела: [1-4, 8]
ринку
2. Самотестування.
3.
Підготовка
до
розгляду
практичних задач
Семінар з
6
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Фронтальне та
виконанням з
рекомендованої
літератури
для
індивідуальне
виконанням
обговорення теоретичних питань:
опитування,
практичних задач
аналіз масштабу і потенціалу ринку;
розв’язання
аналіз структури ринку, ступеня його
практичних задач
Кон’юнктурний
монополізації
та
інтенсивності
аналіз масштабу і
конкуренції
.
типу ринків
Джерела: [1-4, 8]
2. Самотестування.
3.
Підготовка
до
розгляду
практичних задач

Кількість
Вид та тема
годин
Зміст самостійної роботи
Засоби діагностики
семінарських занять самостійної
роботи
Семінар з
6
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Фронтальне та
виконанням
рекомендованої
літератури
для
індивідуальне
практичних задач
обговорення теоретичних питань:
опитування,
попит і ціноутворення; аналіз
розв’язання
Аналіз цінових та
варіаційних характеристик ринкових
практичних задач
кількісних
цін; аналіз пропорційності ринку.
пропорцій
Джерела: [1-4, 8]
розвитку ринку
2. Самотестування.
3.
Підготовка
до
розгляду
практичних задач
36
Разом змістовий
модуль 1
Змістовий модуль 2. Кон’юнктурні дослідження окремих видів ринків
Семінар з
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування/понятійний
виконанням з
рекомендованої
літератури
для диктант, розв’язання
виконанням
обговорення теоретичних питань:
практичних задач
практичних задач
структура ринку цінних паперів; види
операцій
на
фондовій
біржі;
Кон’юнктура
показники біржової кон’юнктури;
ринку цінних
методи
розрахунку
біржових
паперів
8
індексів; українські фондові індекси;
аналіз
поточної
біржової
кон’юнктури.
Джерела: [1-8]
2. Самотестування.
3.
Підготовка
до
розгляду
практичних задач
Семінар з
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування/понятійний
виконанням з
рекомендованої
літератури
для диктант, вирішення
виконанням
обговорення теоретичних питань:
практичних задач
практичних задач
валютні котирування і чинники їхніх
коливань;
методи
дослідження
Кон’юнктура
кон’юнктури
валютного
ринку;
валютного ринку
методи
оцінки
та
страхування
та товарновалютних ризиків; прогнозування
сировинних бірж
кон’юнктури
валютного
ринку;
особливості біржової торгівлі; види
15
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
Джерела: [1-8]
2. Самотестування.
3. Підготовка
до
розгляду
практичних задач
Семінар з
1. Опрацювання конспекту лекцій та
Фронтальне та
виконанням з
рекомендованої
літератури
для
індивідуальне
14
виконанням
обговорення теоретичних питань:
опитування
практичних задач
структура
споживчого
ринку;
розв’язання

Кількість
Вид та тема
годин
семінарських занять самостійної
роботи

Кон’юнктура
споживчого ринку
та ринку науковотехнічної
продукції

Семінаррозгорнута бесіда
Кон’юнктура
ринку послуг

7

Разом змістовий
модуль 2
Разом

44
80

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

показники кон’юнктури виробництва
споживчих
товарів;
показники
збутової
торгової
кон’юнктури;
методика дослідження кон’юнктури
споживчого
ринку;
особливості
ринку науково-технічної продукції;
види фірм у науково-технічній сфер;
інформаційне
і
консультаційне
обслуговування
виробництва;
показники кон’юнктури науковотехнічної продукції;
особливості
ціноутворення
та
методика
дослідження кон’юнктури науковотехнічної продукції
Джерела: [1-8]
2. Самотестування.
3. Підготовка
до
розгляду
запропонованих практичних задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення теоретичних питань:
сучасні тенденції розвитку світового
ринку послуг; регулювання ринку
послуг:
міжнародний
та
національний
аспекти;
світовий
ринок туристичних та готельних
послуг;
світовий
ринок
інформаційних та консалтингових
послуг; світовий ринок транспортних
послуг
Джерела: [1-8]
2. Самотестування.
3. Підготовка доповіді щодо розвитку
ринків окремих видів послуг

практичних задач

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1
Поглиблені

знання

Загальні
2 3 4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
6
1
2
3
4
5
6

щодо

теоретичних основ розвитку ринків
та його кон’юнктури
Поглиблені
знання
основних
методів ціноутворення на окремих
видах ринках
Знання
методики
проведення
кон’юнктурних досліджень
Вміти характеризувати основних
показників кон’юнктури
Здатність проводити кон’юнктурні
дослідження ринків
Вміти аналізувати та прогнозувати
кон’юнктуру окремих видів ринків
Розробляти практичні пропозиції
щодо окремих ринків, складати
прогнози їх розвитку
Аналізувати та оцінювати, на основі
кон’юнктурних
показників,
перспективи розвитку різних видів
ринків та пов’язаних з ними галузей
економіки

Здатність
використовувати
сучасні
технічні
засоби,
інформаційно-комунікаційнї
технології, прикладне програмне
забезпечення
у
професійній
діяльності

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним
переліком літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамен: впродовж семестру (50 балів) та на іспиті (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
Вид роботи/бали
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі,
Обговорення
завдання,
теоретичних
кейси
питань теми
тощо
Змістовий модуль 1

Тема 1.

2

Тема 2.

2

1

Тема 3.

2

2

Тема 4.

2

Тема 5.
Разом за
змістовий
модуль 1

2
8

5

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

2

4

1

4
4

2

2

6

2

5

4

7

5

25

Змістовий модуль 2
Тема 6.

2

2

Тема 7.

2

3

Тема 8.

2

Тема 9

3

5
2
1

Разом за
змістовий
модуль 2
Усього

7
4

3

5

9

4

7

3

6

5

25

12

12

10

8

10

50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).

100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
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