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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

дослідження взаємодії попиту і пропозиції на світових ринках в 

умовах розвитку міжнародних ринкових структур 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

формування системи знань щодо основних тенденцій та темпів 

розвитку кон’юнктури світових ринків, а також методологічних 

основ проведення кон’юнктурних досліджень 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

вміти проводити кон’юнктурні дослідження світових ринків; 

аналізувати кон’юнктуру світових ринків; розробляти практичні 

пропозиції щодо окремих видів світових ринків, складати прогнози 

їх розвитку  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

здатність досліджувати причинно-наслідкові зв’язки і 

прогнозувати наслідки прийнятих рішень суб’єктами світового 

ринку; аналізувати та оцінювати, на основі кон’юнктурних 

показників, перспективи розвитку світових ринків та пов’язаних з 

ними галузей промисловості 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 «Кон’юнктурний аналіз світових  ринків» 

Тема 1. Економічна характеристика кон’юнктури світового ринку  

Тема 2. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів 

світового ринку 

Тема 3. Система показників кон’юнктури ринку світового ринку 

Тема 4. Методичний інструментарій дослідження кон’юнктури 

світового ринку  

Тема 5. Аналіз цінових та кількісних пропорцій розвитку світового 

ринку  

Тема 6. Дослідження і прогнозування кон’юнктури світових 

ринків цінних паперів , світового валютного ринку. 

Тема 7. Кон′юнктурний аналіз споживчого ринку та ринку 

науково-технічної продукції. 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: навчальна дискусія, пояснення, метод 

проблемного викладу, аналіз ситуацій, ділова гра, інтерактивні 

методи навчання 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, онлайн-навчання, розрахунково-графічна 

робота, аналітичні огляди 
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