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Силабус навчальної дисципліни 

«СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КОН'ЮНКТУРА» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4/120 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Методологічні і технологічні засади методів і процесів 

кон’юнктурного дослідження та прогнозування господарюючих 

суб'єктів та умов навколишнього бізнес-середовища в світовій 

економіці 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування у студентів знань та вмінь у галузі теорії та 

методології кон’юнктурного прогнозування в дослідженнях макро- 

і мікросередовища світового ринку, продукції/послуг 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти розробляти програму дослідження кон’юнктури світового 

ринку;  виділити основні кон’юнктуроутворюючі фактори 

досліджуваного світового ринку; прогнозувати динаміку світової 

ринкової кон’юнктури, використовуючи різні методи 

прогнозування 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність володіти методологію дослідження 

загальногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури окремих 

світових ринків; здійснити аналіз економічних процесів на 

окремому світовому ринку, узагальнити результати та визначити 

тенденції розвитку; використання комп’ютерних програм, 

економіко-математичних та статистичних моделей для ефективної 

обробки та аналізу інформаційного матеріалу 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Модуль №1. «Світова економічна кон'юнктура». 

Тема 1. Кон'юнктурні дослідження у системі міжнародної 

економіки. 

Тема 2. Сутність, умови формування та чинники розвитку 

світової економічної кон'юнктури. 

Тема 3. Закономірності утворення та руху ринкових цін . 

Регулювання світових цін. 

Тема 4. Основи методики кон'юнктурних досліджень світових 

ринків. 

Тема 5. Аналіз і прогноз кон'юнктури світового ринку. 

Тема 6. Тенденції розвитку і особливості формування 

кон'юнктури і цін світових ринків сільськогосподарських і 

продовольчих товарів. 

Тема 7. Тенденції розвитку і особливості формування 

кон'юнктури світових ринків машин і устаткування. 

Тема 8. Тенденції розвитку і особливості формування 

кон'юнктури і цін світового ринку технологій. Ціноутворення на 

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 

Пререквізити Економічний аналіз, світові товарні ринки, міжнародна економіка 

Пореквізити Міжнародний менеджмент, Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Набок І.І. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Кон’юнктура світових товарних ринків». – НАУ, 2019. 

Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків: навчальний 

посібник/ МОН України, Київський національний університет ім. 

Тараса Шевченка.  – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 

208 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39558 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. залік 

Кафедра Міжнародна економіка 
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Дисципліна розроблена з урахуванням галузевої приналежності 
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