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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчального курсу – формування системи теоретичних знань,
прикладних вмінь і практичних навичок щодо використання методичного,
організаційного, статистичного забезпечення дослідження й прогнозування
економічної кон’юнктури для визначення стану та тенденцій економічного
розвитку.
Завдання курсу – навчити здобувачів самостійно аналізувати економічні
процеси у закритій і відкритій економіці; досліджувати і прогнозувати динаміку
економічної кон’юнктури; ознайомити їх із принципам, закономірностями
формування, розробки і реалізації економічної політики в умовах
нестабільності глобального середовища.
Предмет навчальної дисципліни – кількісна та якісна оцінка стану та
тенденцій економічного розвитку на основі дослідження та прогнозування
економічної кон’юнктури.
Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення курсу здобувачі повинні
знати:
 сучасну парадигму економічного розвитку;
 закономірності динаміки економічного розвитку в закритій та
відкритій економіці;
 методологію дослідження динаміки економічного розвитку;
 механізми і закономірності формування і реалізації економічної
політики;
 засоби оптимізації ступеня відкритості національного господарства
глобалізаційним процесом;
 механізми і закономірності формування антикризової політики в
умовах глобальної нестабільності.
уміти:
 застосовувати сучасний методологічний апарат для дослідження
економічної кон’юнктури;
 вміти ефективно організовувати і проводити кон’юнктурні
дослідження окремих ринків, на різних рівнях господарської
системи, на різних часових інтервалах щодо оцінки ефективності
ринкових процесі, загальних тенденцій економічного розвитку;
 характеризувати якість економічних прогнозів розвитку світової та
національної економіки.
 розробляти рекомендації в сфері державного і наддержавного
регулювання національної економіки, діяльності суб’єктів
господарювання;
 практично оцінювати результати економічної політики у відкритій
економіці.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів
наступних компетентностей:
а) загальні компетентності (ЗК):
КС.01. Знання історії розвитку та сучасного стану наукових знань.
КС.02. Здатність ефективно використовувати сучасну методологію наукового
пізнання та новітні методи наукових досліджень.
КІ.01. Здатність до аналізу і синтезу.
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК):
КФЗ.01. Дослідницькі навички і уміння.
КФС 02. Здатність до науково-професійного обґрунтування кон’юнктурної
динаміки економічного розвитку в контексті розробки і реалізації економічної
політики на різних рівнях економічної системи.
2. Зміст навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1
Методологія дослідження кон’юнктурної динаміки
Тема 1. Теоретичні основи дослідження економічної динаміки
Економічна кон’юнктура: основні поняття і класифікації.
Зміст та загальні риси економічного циклу. Об’єктивний характер
циклічності економічного розвитку. Фактори економічних циклів. Теорії
економічних циклів.
Об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження економічної кон’юнктури.
Етапи дослідження економічної кон’юнктури.
Інформаційне забезпечення дослідження економічної кон’юнктури.
Тема 2. Методичне забезпечення аналізу і прогнозування кон’юнктурних
змін і ділових циклів
Система факторів впливу на економічну кон’юнктуру та їх класифікація.
Система показників щодо дослідження динаміки економічного розвитку
на макро- та макрорівні.
Загальна класифікація методів дослідження і прогнозування економічної
кон’юнктури.
Економіко-статистичні методи аналізу циклічності.
Економіко-статистичні методи прогнозування економічної кон’юнктури.
Використання Microsoft Excel в аналізі кон'юнктури.
Змістовний модуль 2
Динаміка і циклічність національної економіки
Тема 3. Динаміка і циклічність економічних процесів: закономірності
та особливості на початку ХХІ ст.
Фактори формування кон’юнктури в умовах закритої і відкритої
економіки.
Джерела економічного зростання. Типи економічного зростання.
Внутрішні джерела економічного зростання. Зовнішні джерела економічного

зростання. Альтернативи оптимального вибору джерел зростання.
Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці.
Циклічність і технологічні уклади.
Динаміка економічного розвитку та економічна безпека.
Сучасна динаміка розвитку світової економіки. Проблеми синхронізації
динаміки світової і національних економік.
Тема 4. Особливості моделювання економічного розвитку
Загальна класифікація моделей економічного розвитку.
Моделі економічного зростання: сутність і концептуальні засади побудови.
Тема 5. Динаміка економічного розвитку та економічна політика
Сутність, етапи, механізми економічної політики. Національні інтереси та
моделі економічного розвитку.
Напрями економічної політики. Інструментарій економічної політики в
умовах закритої та відкритої економіки.
Наднаціональна координація економічної політики в умовах глобалізації.
Міжнародні організації як суб’єкти економічної політики. Вплив ТНК на
економічну національну та світову політику.
Змістовний модуль 3
Кон’юнктурна динаміка окремих ринків
Тема 6. Дослідження і прогнозування окремих ринків
Дослідження і прогнозування кон’юнктури ринку споживчих товарів.
Дослідження і прогнозування кон’юнктури ринку ресурсів.
Дослідження і прогнозування кон’юнктури фінансових ринків.
Дослідження міжринкової взаємодії товарних і фінансових ринків.
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Інформаційні ресурси
1. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Статистика у реальному часі – https://www.worldometers.info/
3. World Bank Open Data – https://data.worldbank.org/
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік
5. Засоби діагностики успішності навчання
Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, завдань, що
виносяться на самостійне опрацювання, оцінювання індивідуальних науководослідних завдань; підсумковий тест.
Оцінювання знань здобувачів повинно сприяти реалізації низки завдань,
зокрема:
- підвищення мотивації здобувачів до системного навчання впродовж
семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної
оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;
- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам
КМСОНП;
- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні здобувачів на
початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних
завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;
- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що
забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної
системи оцінювання;
- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей
здобувачів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності
навчального процесу.
Ця дисципліна вивчається протягом одного року та складається з трьох
змістових модулів (ЗМ). По завершенню курсу здобувачі складають залік у
формі тестування. На залік виносяться вузлові питання, типові і комплексні
завдання, що потребують чіткої відповіді та вміння синтезувати отримані
знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.
Оцінювання знань здобувачів здійснюється шляхом виконання
індивідуальних завдань, які включають поточний модульний контроль,
семестровий контроль.
Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.
У випадку відсутності здобувача на лекції або семінарському занятті він
зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза
аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене
заняття шляхом написання контрольної роботи. Невідпрацьовані заняття
вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. У підсумку,

оцінені за 100-бальною системою, знання здобувача відображаються у заліковій
книжці.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання
ІНДЗ 1: Аналіз і прогнозування динаміки економічного розвитку
країни (за вибором).
Рекомендована структура роботи: аналіз основних макроекономічних
показників за період не менше 15 років та фактори їх динаміки, фактори
динаміки національної економіки в контексті глобальної нестабільності,
пріоритети економічної політики країни в умовах глобалізації, сучасні
проблеми економічної політики уряду та механізми їх вирішення.
ІНДЗ 2: Дослідження і прогнозування кон’юнктури ринку (за
вибором).
Рекомендована структура роботи: структура ринку, особливості ринку
як об’єкту кон’юнктурних досліджень, фактори, що впливають на динаміку
його розвитку, аналіз основних показників та факторів їх динаміки.
Основні вимоги щодо змісту: аналіз статистики за 10 останніх років,
наявність економіко-математичної моделі, використання Microsoft Excel. Обсяг
– від 15 сторінок. Кількість джерел – не менш п’яти актуальних.
Розподіл балів, які отримують здобувачі
Поточний контроль
М1
М2
М3

ІНДЗ Підсумковий контроль Сума

1 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т6
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