
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ075«МАРКЕТИНГ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Кон’юнктура ринку товарів і послуг» для студентів зі спеціальності  

075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»освітнього 

ступеня «Магістр» 

 

 

 

Укладачі: асист. К. А. Пряхіна, д. е. н., проф.  О. А. Кратт 

Рецензент  к.е.н., доц. О. В. Мороз 

Кафедра маркетингу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

Протокол № _____ від _____  _______________2018 року 

Голова методичної ради______________ проф. В. В. Костін 



3 
 

ЗМІСТ 

 

Вступ……………...………………....................…………………………………......4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи………......................5 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……………………….….6 

3 Тестові завдання та завдання для самоконтролю................................................13 

4 Питання до модульного контролю........................................................................17 

5 Критерії оцінювання знань і вмінь студентів…………………………………..23 

Список літератури…………………...............…......…………................................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВСТУП 

 

У сучасних умовах подолання кризових явищ в економіці та розвитку 

підприємництва стає зрозумілим: щоб досягти комерційного успіху, необхідно 

брати до уваги всі елементи ринкової системи. Для цього широко 

використовуються різноманітні дослідження ринку, одним з головних завдань 

яких є вивчення умов, за яких забезпечується найповніше задоволення попиту 

населення в товарах і послугах будь-якого виду. Тому актуальним є питання 

вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку як невід’ємної умови для 

прийняття відповідних ефективних управлінських рішень. 

Метою викладання навчальної дисципліни«Кон’юнктура ринку товарів і 

послуг»  є формування теоретичних обґрунтувань та розробка методичних 

рекомендацій щодо організації досліджень кон’юнктури, оцінювання 

потенціалу та основних пропорцій ринків товарів і послуг. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– динаміку і циклічність економічних процесів;  

– аналіз рівня і динаміки цін, а також цінових показників кон’юнктури;  

– дослідження попиту і пропозиції; 

– дослідження особливостей поведінки суб’єктів ринку; 

– оцінювання потенціалу та основних пропорцій ринку; 

– методи кон’юнктурних досліджень;  

уміти: 

– визначати об’єкт кон’юнктурного аналізу; 

– збирати та опрацьовувати кон’юнктурну інформацію про об’єкт 

дослідження і пов’язані з ним економічні процеси; 

– оцінювати особливості стану досліджуваного ринку, виявити 

поведінкусуб’єктів, що діють на ринку; 

– оцінювати й проаналізувати потенціал та основні пропорції ринку. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (у тому 

числі лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота –  

80 год.) / 4 кредити ECTS 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне 
1 Поняття «кон’юнктура» у суспільному 

вимірі 
9 

12 

2 Аксіоматика поняття «кон’юнктура» 9 12 
3 Традиційна парадигма дослідження 

кон’юнктури 
9 

12 

4 Оновлення предмету дослідження 
кон’юнктури ринку товарів і послуг   

9 
12 

5 Економічний зміст параметрів 
дослідження кон’юнктури 

9 
12 

6 Рівні параметрів кон’юнктури та 
вимоги до оперативної галузі 
дослідження кон’юнктури 

9 
12 

7 Традиційний підхід до визначення мети 
дослідження кон’юнктури 

9 
12 

8 Модифікація мети дослідження 
кон’юнктури 

9 
12 

9 Інформаційне забезпечення 
дослідження кон’юнктури 

8 
12 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Поняття «кон’юнктура» у суспільному вимірі 

1. Історичні коріння та сучасність поняття «кон’юнктура».  

2. Поняття «кон’юнктура» в командно-адміністративній економіці.  

3. Поняття «кон’юнктура» в період формування ринкової економіки 

України.  

Питання для самоперевірки 

1. Тривалість використання терміну «кон’юнктура». 

2. Зміст слова «кон’юнктура» в давній астрології. 

3. Сучасні галузі, які найбільш часто оперують терміном «кон’юнктура». 

4. Коріння походження терміну «кон’юнктура». 

5. Сутність поняття «кон’юнктура» в широкому розумінні. 

6. Хто першим ужив термін «кон’юнктура» стосовно економічних 

процесів? 

7. Чи використовувалось поняття «кон’юнктура» в командно-

адміністративній економіці? 

8. З чим ототожнювалося значення кон’юнктури в Радянському Союзі?  

9. Скільки періодів умовно виділено в історії відношення до поняття 

«кон’юнктура» в епоху командно-адміністративної системи в Радянському 

Союзі?  

Література:[1, с. 3–9; 2, с. 3–7, 9, с. 15-23]. 

 

Тема 2 Аксіоматика поняття «кон’юнктура» 

1. Ринкова кон’юнктура як результат взаємодії попиту та пропозиції. 

2. Загальнотеоретичні положення взаємодії попиту та пропозиції. 

3. Загальнонауковий підхід до співвідношення попиту та пропозиції. 

4. Кон’юнктура як прояв стихійного характеру ринку.  

5. Кон’юнктура як прояв циклічного характеру товарного обігу. 
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Питання для самоперевірки 

1. Кількість якісних рис, які утворюють суть поняття «кон’юнктура»?  

2. Якісні риси, які утворюють суть поняття «кон’юнктура». 

3. Як необхідно розглядати ринкову кон’юнктуру за змістом? 

4. З чим безпосередньо пов’язано з’ясування суті кон’юнктури? 

5. Який основний прояв товарного обігу демонструє кон’юнктура?  

6.  Чи мають категорії попиту та пропозиції однозначне тлумачення? 

7. Що таке попит? 

8. У чому полягає суть пропозиції? 

9. Що характеризує взаємодія попиту та пропозиції? 

10. За допомогою чого в економіці прийнято установлювати відповідність 

між обсягами попиту та пропозиції? 

11. Який вид ціни буде у випадку, коли попит задоволений, а пропозиція 

реалізована?  

12. Сутність галузі кон’юнктурних коливань. 

13. Чи є попит та пропозиція нероздільними полюсами, що знаходяться в 

кореляції?  

14. Що визначає кон’юнктура, вимірюючи рівень незбалансованості 

попиту та пропозиції? 

15. Які явища товарного обігу демонструє кон’юнктура? 

Література:[1, с. 14–16; 4, с. 12–20; 10, с. 30–36]. 

 

Тема 3 Традиційна парадигма дослідження кон’юнктури 

1. Місце дослідження кон’юнктури в системі економічних досліджень.  

2. Традиційний підхід до визначення предмету дослідження 

кон’юнктури ринку товарів і послуг 

Питання для самоперевірки 

1. Формою якого знання є кон’юнктура? 

2. Чи викликає інтерес кон’юнктура без наукового осмислення?   

3. Як необхідно розглядати джерела, присвячені  вивченню кон’юнктури? 
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4. Підходи до визначення місцядослідження кон’юнктури в системі 

економічних досліджень? 

5. Результатом чого є уточнення місця дослідження кон’юнктури в 

системі економічних знань? 

6. Чи є дослідження кон’юнктури видом вивчення ринку, що входить у 

комплекс маркетингових досліджень? 

7. Предмет дослідження кон’юнктури.  

8. В якому випадку, як правило, суб’єкти ринку досліджують 

кон’юнктуру? 

9. Чому суб’єкти зважують необхідність дослідження кон’юнктури? 

10. Небезпеки дослідження кон’юнктури.  

11. Предмет дослідження кон’юнктури згідно з традиційним підходом.  

12. Характер традиційного підходу до визначення  предмету дослідження 

кон’юнктури. 

Література:[1, с. 25–35; 9, с. 33–45]. 

 

Тема 4 Оновлення предмету дослідження кон’юнктури ринку товарів 

і послуг 

1. Кон’юнктурні коливання як об’єктивний процес. 

2. Уточнення розуміння ринкових умов господарювання 

3. Пояснення поводження ринкових суб’єктів. 

4. Внутрішні чинники як предмет дослідження кон’юнктури. 

Питання для самоперевірки 

Який характер процесу кон’юнктурних коливань?  

2. Як трактується термін «оферент»? 

3. Що розуміється під ринковими умовами, з якими асоціюються 

коливання кон’юнктури? 

4. Чи можна розглядати кон’юнктурні коливання як сінергетичний ефект 

дій усіх поданих на ринку продавців і покупців? 

5. Чи є баланс між попитом і пропозицією, якщо на ринку один продавець 
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і один покупець? 

6. Чи відсутні стихійність і циклічність у разі рівноваги попиту та 

пропозиції? 

7. У якому випадку виявляються кон’юнктурні коливання? 

8. Кого більшою мірою стосуються зміни у співвідношенні попиту та 

пропозиції? 

9. Де слід шукати проблеми, які обумовили необхідність дослідження 

кон’юнктури?  

10. Сутність принципу ринкової діяльності «воля підприємництва». 

11. Чим керуються суб’єкти підприємницької діяльності? 

12. Що складає основу процесу самонастроювання оферентів?  

Література: [1, с. 50–55; 8, с. 15–23; 7, с. 12–18; 10, с. 45–56]. 

 

Тема 5 Економічний зміст параметрів дослідження кон’юнктури 

1. Загальні положення визначення параметрів дослідження.  

2. Характеристика параметру дослідження «час». 

3. Характеристика параметру дослідження «територія». 

4. Характеристика параметру дослідження «товар–галузь». 

Питання для самоперевірки 

1. Якими характеристиками володіє реальний ринок? 

2. Чи доцільно ототожнювати ринкові характеристики з параметрами 

кон’юнктури? 

3. Чи можливо зустріти в різні періоди часу на ринку одного товару один 

склад оферентів і покупців? 

4. Чи можливо зустріти дві ідентичні ситуації в один період часу на 

подібних за асортиментом ринках, що знаходяться на різних територіях?  

5. Чи існує специфіка відносин між оферентами і покупцями, що діють у 

той самий час на одній і тій самій території, але на ринках різних товарів?  

6. Кон’юнктурні параметри. 

7. Що відбиває параметр кон’юнктури «час». 
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8. Рівні параметракон'юнктури «час». 

9. Що є основою територіальної диференціації досліджень кон'юнктури? 

10. Рівні параметра кон’юнктури «територія». 

11. Що припускає виділення товарно-галузевої площини як 

характеристики ринкових процесів? 

12. Рівні параметра кон’юнктури «товар–галузь». 

Література:[1, с. 129–139, 11, с. 145–160, 10; с. 55–60]. 

 

Тема 6 Рівні параметрів кон'юнктури та вимоги до оперативної 

галузі дослідження кон’юнктури 

1. Рівні параметрів кон’юнктури. 

2. Вимоги до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

Питання для самоперевірки 

1. Чи визначають рівні параметрів масштаб характеристик ринкових 

процесів? 

2. Чи є кожен наступний рівень параметру сумою попередніх? 

3. Яким кроком визначення меж оперативної галузі  дослідження 

кон’юнктури є виділення рівнів? 

4. Чи є рівні параметрів межами оперативної галузі  дослідження 

кон’юнктури? 

5. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«одночасний розгляд усіх параметрів»? 

6. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«необхідність сполучення рівнів»? 

7. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«кожен тип ринку є самостійним дослідженням»? 

8. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«необхідно і можливе дотримання ієрархії розгляду типів ринків»? 

9. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«вибрати один з ракурсів»? 
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10. Які існують ракурси дослідження кон’юнктури? 

Література:[1, с. 123–140, 3, с. 145–165; 5, с. 75–78]. 

 

Тема 7Традиційний підхід до визначення мети дослідження 

кон'юнктури 

1. Теоретичні передумови визначення мети. 

2. Визначення мети кон’юнктурознавцями минулого. 

3. Визначення мети сучасними вченими-економістами. 

Питання для самоперевірки 

1. Чи є мета невід’ємною частиною концептуальних основ дослідження 

кон’юнктури? 

2. Чи  утворює мета разом з предметом і об’єктом дослідження єдине 

ціле? 

3. Чи є мета своєрідною похідною від розуміння об’єкта і предмета 

досліджень? 

4. Чи передує формулювання мети вибору інструментарію дослідження? 

5. Чи об’єктивні проблема й об’єкт дослідження кон’юнктури? 

6. Чи об’єктивна мета дослідження кон’юнктури?  

7. Чи є мета евристичним засобом виявлення закономірностей взаємодії 

попиту та пропозиції?  

8. Чи є дослідження кон’юнктури самоціллю?  

9. На що спирається висування оригінальної мети? 

10. Що є необхідною умовою формулювання оригінальної мети 

дослідження? 

Література: [4, с. 34–35; 8, с. 102–110]. 

 

Тема 8 Модифікація мети дослідження кон’юнктури 

1. Недоліки традиційного підходу до визначення мети дослідження 

кон’юнктури. 

2. Посилки щодо першого типу гіпотетико-дедуктивного методу 
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міркувань. 

3. Оновлення мети дослідження кон’юнктури. 

Питання для самоперевірки 

1. Положення традиційного визначення мети, що не можуть бути 

прийняті безапеляційно.  

2. У який бік мають бути зміщені акценти під час формулювання мети?  

3. Що повинні скласти основу формулювання мети?  

4. Якзакономірності взаємодії попиту та пропозиції впливають на 

оферентів? 

5. Що насамперед цікавить оферентів у дослідженні кон’юнктури? 

6. Відносно чого необхідно розглядати теоретичні аспекти дослідження 

кон’юнктури?  

7. Що визначає місце оферента у компетиції? 

8. Чи порушує дії оферентів сформоване співвідношення між 

пропозицією та попитом?  

Література: [1, с. 13–15; 4, с. 36]. 

 

Тема 9 Інформаційне забезпечення дослідження кон’юнктури 

1. Необхідність інформаційного забезпечення. 

2. Сутність інформаційного забезпечення. 

3. Процедури інформаційного забезпечення 

Питання для самоперевірки 

1. Основне завдання формування бази даних. 

2. Місце бази даних відносно мети і завдань дослідження.  

4. Що становить формування інформаційного забезпечення? 

Література: [9, с. 235–261]. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Кон’юнктура ринку – це співвідношення попиту і пропозиції праці на 

певний період, яке визначає ставки заробітної плати на конкретні види праці 

та рівень зайнятості населення. Виокремлюють три типи кон’юнктури:  

а) диспропорційна; 

б) рівноважна; 

в) трудодефіцитна; 

г) трудозберігаюча; 

д) трудонадлишкова.  

2. Розподіл ринку на чіткі групи споживачів, для яких можуть 

знадобитися окремі товари чи комплекси маркетингу. Це процес: 

а) сегментації ринку; 

б)  регулювання ринку; 

в) класифікації ринку; 

г) кон’юнктури ринку. 

3. Дає загальне уявлення про співвідношення попиту та пропозиції, 

тенденції та перспективи ринку: 

а) дослідження конкурентів; 

б) дослідження сировинної бази; 

в) дослідження реклами; 

г) дослідження кон’юнктури ринку. 

4. Попит на сільськогосподарську продукцію: 

а) переважно еластичний; 

б) переважно нееластичний; 

в)  абсолютно нееластичний; 

г)  має одиничну еластичність. 

5. Попит на енергоносії: 

а) переважно еластичний; 

б) переважно нееластичний; 
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в) абсолютно нееластичний; 

г) має одиничну еластичність. 

6. Попит на електротехніку: 

а) переважно еластичний; 

б) переважно нееластичний; 

в) абсолютно нееластичний; 

г) має одиничну еластичність. 

7. До характерних ознак ринку сільськогосподарської продукції не 

відносять: 

а) обмеженість асортименту; 

б) еластичність попиту; 

в) сезонність постачання; 

г) залежність від природних умов. 

8. Ринок сільськогосподарської продукції належить до: 

а) ринків монополістичної конкуренції; 

б) олігопольних ринків; 

в)  ринків чистої конкуренції; 

г) ринків чистої монополії. 

9. Перший крок в алгоритмі розробки анкет: 

а) формування анкети; 

б) розробка питань; 

в) попереднє тестування анкети; 

г) визначення цілей опитування. 

10. Анкетування – це: 

а) опитування у формі письмових відповідей, що даються респондентами; 

б) вивчення біографічних даних респондентів; 

в) розробка переліку питань для опитувального листа; 

г) спостереження за поведінкою споживачів. 

11. Найбільшим коефіцієнтом еластичності відзначається попит на 

а) цукор; 
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б) сіль; 

в) фрукти й овочі; 

г) хліб. 

12. Про який тип дослідження іде мова, якщо жінок 50 років і старше 

попросили щоденно записувати відвідувані ними протягом одного місяця 

магазини і кіоски: 

а) панель споживачів; 

б) дослідження розподілу частот; 

в) панель роздрібних торгівців; 

г) аудит роздрібної торгівлі. 

13. До кількісних методів досліджень ринкової кон’юнктури відносять: 

а) глибинне інтерв’ю; 

б) mystery shopping; 

в) фокус-групи; 

г) телефонне опитування. 

14. До кількісних методів досліджень попиту відносять: 

а) глибинне інтерв’ю; 

б) mystery shopping; 

в) фокус-групи; 

г) особисте інтерв’ю. 

15. Додатковому експертному оцінюванню зазвичай піддають 

результати: 

а) mystery shopping; 

б) фокус-групи; 

в) кабінетних досліджень; 

г)  home-test. 

16. Товари з великою часткою ринку та високими темпами зростання 

продажів у Матриці Бостонської консалтингової групи мають назву: 

а) важкі діти; 

б) дійні корови; 
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в) собаки; 

г) зірки. 

17. Інтегральний показник загальногосподарської кон’юнктури: 

а) сальдо платіжного балансу;  

б) темпи зміни індексу промислового виробництва;  

в) динаміка індексу рівня життя;  

г) динаміка ВВП.  

18. Система показників загальногосподарської кон’юнктури включає 

показники:  

а) внутрішнього виробництва, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, 

динаміки цін, ділової активності, грошово-кредитної сфери;  

б) промислового виробництва, зовнішньої торгівлі, товарообігу, грошово- 

кредитної сфери;  

в) грошово-кредитної сфери, портфель замовлень, товарообігу, динаміки 

цін;  

г) нема правильної відповіді.  

19. За відповідністю зміні ділового циклу показники кон’юнктури 

поділяються на :  

а) прямі, зворотні, змінні;  

б) випереджаючі, одночасні, лагові;  

в) немає правильної відповіді.  

20. Форми прояву кон’юнктури визначають такі показники:  

а) динаміка цін, темпи змін ВВП, ділова активність;  

б) динаміка балансу попиту і пропозиції, змін цін, ділової активності;  

в) динаміка обсягів промислового виробництва, цін, портфелю замовлень;  

г) немає правильної відповіді.  
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4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

1. Тривалість використання терміну «кон’юнктура». 

2. Зміст слова «кон’юнктура» в давній астрології. 

3. Сучасні галузі, які найбільш часто оперують терміном «кон’юнктура». 

4. Коріння походження терміну «кон’юнктура». 

5. Сутність поняття «кон’юнктура» в широкому розумінні. 

6. Хто першим ужив термін «кон’юнктура» стосовно економічних процесів? 

7. Чи використовувалось поняття «кон’юнктура» в командно-адміністративній 

економіці? 

8. Із чим ототожнювалося значення кон'юнктури в Радянському Союзі?  

9. Скільки періодів умовно виділено в історії відношення до поняття 

«кон’юнктура» в епоху командно-адміністративної системи в Радянському 

Союзі?  

10. Чи тотожні значеннєві навантаження кон’юнктури у західних і радянських 

учених? 

11. Кого можна вважати засновником української наукової школи економічної 

кон’юнктури? 

12. Сенс поняття «кон’юнктура». 

13.  Якими обставинами пояснюється різноманітність трактувань поняття 

«кон’юнктура».  

14. Чи спостерігається єдність думок щодо змісту поняття «кон’юнктура» 

незалежно від часу? 

15. Кількість якісних рис, які утворюють суть поняття «кон’юнктура»?  

16. Якісні риси, які утворюють суть поняття «кон’юнктура». 

17. Як необхідно розглядати ринкову кон’юнктуру за змістом? 

18. Із чим безпосередньо пов'язано з’ясування суті кон'юнктури? 

19. Який основний прояв товарного обігу демонструє кон’юнктура?  

20.  Чи мають категорії попиту та пропозиції однозначне тлумачення? 
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21. Що таке попит? 

22. У чому полягає суть пропозиції? 

23. Що характеризує взаємодія попиту та пропозиції? 

24. За допомогою чого в економіці прийнято установлювати відповідність між 

обсягами попиту та пропозиції? 

25. Який вид ціни буде у випадку, коли попит задоволений, а пропозиція 

реалізована?  

26. Сутність галузі кон’юнктурних коливань. 

27. Чи є попит та пропозиція нероздільними полюсами, що знаходяться в 

кореляції?  

28. Що визначає кон’юнктура, вимірюючи рівень незбалансованості попиту та 

пропозиції? 

29. Які явища товарного обігу демонструє кон’юнктура? 

30. Формою якого знання є кон’юнктура? 

31. Чи викликає інтерес кон’юнктура без наукового осмислення?   

32. Як необхідно розглядати джерела, присвячені  вивченню кон’юнктури? 

33. Підходи до визначення місцядослідження кон’юнктури в системі 

економічних досліджень? 

34. Результатом чого є уточнення місця дослідження кон’юнктури в системі 

економічних знань? 

35. Чи є дослідження кон’юнктури видом вивчення ринку, що входить до 

комплексу маркетингових досліджень? 

36. Предмет дослідження кон’юнктури.  

37. В якому випадку, як правило, суб'єкти ринку досліджують кон’юнктуру? 

38. Чому суб’єкти зважують необхідність дослідження кон’юнктури? 

39. Небезпеки дослідження кон’юнктури.  

40. Предмет дослідження кон’юнктури згідно з традиційним підходом.  

41. Характер традиційного підходу до визначення  предмету дослідження 

кон’юнктури. 

42. Який характер процесу кон’юнктурних коливань?  
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43. Як трактується термін «оферент»? 

44. Що розуміється під ринковими умовами, з якими асоціюються коливання 

кон'юнктури? 

45. Чи можна розглядати кон’юнктурні коливання як сінергетичний ефект дій 

усіх поданих на ринку продавців і покупців? 

46. Чи є баланс між попитом і пропозицією, якщо на ринку один продавець і 

один покупець? 

47. Чи відсутні стихійність і циклічність у разі рівноваги попиту та пропозиції? 

48. У якому випадку виявляються кон'юнктурні коливання? 

49. Кого більшою мірою стосуються зміни у співвідношенні попиту та 

пропозиції? 

50. Де слід шукати проблеми, які обумовили необхідність дослідження 

кон’юнктури?  

51. Сутність принципу ринкової діяльності «воля підприємництва». 

52. Чим керуються суб’єкти підприємницької діяльності? 

53. Що складає основу процесу самонастроювання оферентів?  

54. Що означає принцип зворотного зв’язку в діях оферентів?   

55. Який характер має вплив зовнішніх чинників на оферентів?  

56.Що має безпосередньо перетворювальнезначення у ринковій кон’юнктурі? 

57. Чи має банкрутство оферентів закономірний характер? 

58. Якими характеристиками володіє реальний ринок? 

59. Чи доцільно ототожнювати ринкові характеристики з параметрами 

кон’юнктури? 

60. Чи можливо зустріти в різні періоди часу на ринку одного товару один 

склад оферентів і покупців? 

61. Чи можливо зустріти дві ідентичні ситуації в один період часу на подібних 

за асортиментом ринках, що знаходяться на різних територіях?  

62. Чи існує специфіка відносин між оферентами і покупцями, що діють у той 

самий час на одній і тій самій території, але на ринках різних товарів?  
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Модуль 2 

63. Кон’юнктурні параметри. 

64. Що відбиває параметр кон’юнктури «час». 

65. Рівні параметракон’юнктури «час». 

66. Що є основою територіальної диференціації досліджень кон’юнктури? 

67. Рівні параметра кон’юнктури «територія». 

68. Що припускає виділення товарно-галузевої площини як характеристики 

ринкових процесів? 

69. Рівні параметра кон’юнктури «товар-галузь». 

70. Чи визначають рівні параметрів масштаб характеристик ринкових процесів? 

71. Чи є кожен наступний рівень параметра сумою попередніх? 

72. Яким кроком визначення меж оперативної галузі  дослідження кон’юнктури 

є виділення рівнів? 

73. Чи є рівні параметрів межами оперативної галузі  дослідження 

кон’юнктури? 

74. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«одночасний розгляд усіх параметрів»? 

75. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«необхідність сполучення рівнів»? 

76. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури «кожен 

тип ринку є самостійним дослідженням»? 

77. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«необхідно і можливе дотримання ієрархії розгляду типів ринків»? 

78. Що означає вимога до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

«вибрати один з ракурсів»? 

79. Який характер має вибір оперативної галузі дослідження кон’юнктури? 

80. Сутність поняття «компетиція».  

81. Які існують ракурси дослідження кон’юнктури? 

82. Чи є мета невід’ємною частиною концептуальних засад дослідження 

кон’юнктури? 
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83.  Чи  утворює мета разом із предметом і об’єктом дослідження єдине ціле? 

84. Чи є мета своєрідною похідною від розуміння об’єкта і предмета? 

85. Чи об’єктивні проблема й об’єкт дослідження кон’юнктури? 

86. Чи об’єктивна мета дослідження кон’юнктури?  

87. Чи є мета евристичним засобом виявлення закономірностей взаємодії 

попиту та пропозиції?  

88. Чи є дослідження кон’юнктури самоціллю?  

89. На що спирається висування оригінальної мети? 

90. Що є необхідною умовою формулювання оригінальної мети дослідження? 

91. Що складає підгрунтя формулювання оригінальної мети? 

92. Який характер має традиційний підхід до формулювання мети? 

93. Традиційне визначення мети дослідження кон’юнктури.  

94. Як закономірності взаємодії попиту та пропозиції впливають на оферентів? 

95. Що насамперед цікавить оферентів у дослідженні кон’юнктури? 

96. Відносно чого необхідно розглядати теоретичні аспекти дослідження 

кон’юнктури?  

97. Що визначає місце оферента в компетиції? 

98. Чи порушують дії оферентів сформоване співвідношення між пропозицією 

та попитом?  

99. Чи впливає статус оферентів на ринкову ситуацію та навпаки? 

100.  Причини зміни попиту та пропозиції в компетиції і, відповідно, ринкової 

частки оферентів?  

101. Чи є співвідношення випадкового і закономірного у виникненні 

упорядкованості ринкових процесів центральною проблемою дослідження 

кон’юнктури?  

102. Наслідком чого є використання оферентами селективних переваг? 

103. Чи є інформаційне забезпечення прелюдією кон’юнктурного дослідження? 

104.  Як слід інтерпретувати інформаційну базу даних? 

105. Чи слід під час розгляду інформаційного забезпечення зробити акцент на 

змісті бази даних? 
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106. Чи вимагає ускладнення господарської практики використання досконалих 

методів пізнання?  

107. Чи є база даних самостійною частиною дослідження кон’юнктури?  

108. Чи є різниця між показниками бази даних і аналізу? 

109. Чи  окремо розглядаються показники, алгоритм формування бази даних і 

джерела інформації? 

110. Як у загальному вигляді інтерпретується база даних? 

111. Основне завдання формування бази даних. 

112. Місце бази даних відносно мети і завдань дослідження.  

113. Вимоги до бази даних. 

114. Що становить формування інформаційного забезпечення? 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

 
 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 
                       25 % – 2 бали; 
                       50 % – 4 бали; 
                       75 % – 6 балів; 
                100 % – 8 балів 
Наявність конспекту – 2 бали 
Усього: 10 балів 

Робота студентів на 
практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 2 х 8 = 16 балів 
Відповідь на практичних – 4 х 8 = 32 бали 
Підготовка та опублікування тез доповіді на 
конференції з тематики курсу – 12 балів 
Усього: 50 балів 

Поточний і 
підсумковий контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими 
модулями: 
а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 
б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів 
Усього: 30 балів 

Усього 100 
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