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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 та створюється підґрунтя для ефективного збуту виробленої 

продукції. 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 та 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; 

– оцінювалися потенціалу та основних пропорцій ринку; 

– оцінювалися підприємницького ризику; 

– 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 поведінку 

суб’єктів, що діють на ринку; 

– оцінювати й проаналізувати потенціал та основні пропорції ринку. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Поняття «кон’юнктура» в суспільному вимірі 

Мета: розкрити сутність поняття «кон’юнктура» в суспільному вимірі. 

План 

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.  

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: кон’юнктура, ринкова економіка, командно-

адміністративна економіка. 

Якщо як критерій затребуваності  категорійно-понятійного апарату 

прийняти тривалість використання, то кон’юнктуру варто віднести до найбільш 

затребуваних понять, оскільки її «вік» виміряється десятками століть. Так, у 

давньому світі коливання між благополуччям і кризами сприймалися людьми 

як невідворотність, щось надіслане зверху. Тому в давній астрології слово 

«кон’юнктура» позначало визначене положення зірок, що впливають на долі 

людей. Зараз ним найбільш часто оперують політика й економіка. Назва 

походить від італійського слова congiutura, перетвореного від 

піздньолатинського  conjuncture на основі єдиного латинського кореня 

conjungo. У широкому розумінні це сукупність умов, явищ або обставин у їх 

взаємозв’язку, обстановка, що склалася, положення речей у якій-небудь галузі. 

Потрібно відзначити, що поняття не змінилося за настільки значний проміжок 

часу. Отже, якісні риси, що визначають кон’юнктуру, є устояними і 

загальновизнаними, що дозволяє прийняти їх як вихідні положення під час 

розкриття значеннєвого навантаження. 
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Завдання до теми 

Завдання 1. Назвіть класифікацію різновидів ринкової кон’юнктури та 

заповніть таблицю. 

Таблиця 1.1 – Класифікація видів кон’юнктури 

Класифікаційна ознака Види кон’юнктури 

  

  

 

Завдання 2. Одне з головних понять у дослідженнях економічної 

кон’юнктури – ринок – економічна категорія, яка відображає ступінь розвитку 

обміну, стан та співвідношення попиту і пропозиції на товари в масштабах 

світової системи господарства, окремої держави чи певного її району, рівень і 

динаміку цін на товари. Заповніть таблицю 1.2 відповідно до виду ринку. 

 

Таблиця 1.2 – Види ринків залежно від обсягу продажу і ступеня 

конкуренції 

Види ринків  Кількість 
споживачів 

Кількість 
виробників 

Вид товару Контроль за 
цінами 

Нецінова 
конкуренція 

Чиста 
конкуренція 

     

Конкурентний 
ринок 

     

Монополістич- 
на конкуренція 

     

Олігополія      
Чиста 
монополія 

     

 

Послідовність виконання розрахунків. У завданнях 1–2 треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і шляхом 

самостійної роботи з літературою, відповісти на поставлені запитання.  

Контрольні питання 

1. Тривалість використання терміну «кон’юнктура». 

2. Зміст слова «кон’юнктура» у давній астрології. 
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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?  

10. Чи тотожні значеннєві навантаження кон’юнктури в західних і 

радянських учених? 

11. Кого можна вважати засновником української наукової школи 

економічної кон’юнктури? 

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

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Аксіоматика поняття «кон’юнктура» 

Мета: розгляд аксіоматики поняття «кон’юнктура». 

План 

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. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: аксіоматика поняття «кон’юнктура», попит, пропозиція, 

характер ринку. 

Суть поняття утворюють три якісні риси. Перша подає кон’юнктуру як 
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результат, щось реально здійснене, конкретне й єдине. Така постановка 

питання має немаловажне значення для методології досліджень кон’юнктури 

(далі – ДК), тому що розкриває співвідношення між формами емпіричного і 

наукового знання. Оскільки будь-якому результату передує процес, то друга 

риса визначає вид процесу. Щодо кон’юнктури таким є товарний обіг. Третя 

риса уточнює сутність товарного обігу. Прийнявши за основу тезу про те, що 

суть кожного процесу визначена природою взаємодіючих сил, можна 

зробити висновок, що товарний обіг обумовлений взаємодією попиту та 

пропозиції. Отже, ринкову кон’юнктуру необхідно розглядати як результат 

взаємодії попиту та пропозиції.  

З’ясування суті кон’юнктури безпосередньо пов'язано з розглядом 

проявів ринкового товарного обігу, які вона характеризує.  Основним 

проявом товарного обігу, що демонструє кон’юнктура, є відповідність 

обсягів попиту та пропозиції. Про це висловлюються кон’юнктурознавці як 

минулого, так і сьогодення. Вивчення балансу попиту та пропозиції завжди 

було центральною проблемою кон’юнктурного дослідження, не тільки 

кон’юнктурного, але й ринкових досліджень у цілому.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Охарактеризуйте державні методи впливу на кон’юнктуру 

ринку з метою активізації сукупного попиту 

 

 

Рис. 1.1 Державні методи впливу на кон’юнктуру ринку з метою 

активізації сукупного попиту 

 

….. …. ….. ….. 
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Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійнїй роботі з літературою, відповісти на поставлені питання.  

Контрольні питання 

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 зв'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 області 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]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Традиційна парадигма дослідження кон’юнктури 

Мета: визначити місце кон’юнктурних досліджень у системі економічних 

показників. 
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План 

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

2. Традиційний підхід до визначення предмету дослідження кон’юнктури 

ринку товарів і послуг. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: попит, пропозиція, дослідження кон’юнктури.  

Інтерпретація кон’юнктури як результату взаємодії попиту та пропозиції 

має істотне значення для формування методологічних основ дослідження 

кон’юнктури (далі – ДК), оскільки демонструє співвідношення між емпіричною 

і науковою формами знань. У логіці наукового пізнання під результатом 

розуміються  особливого роду пропозиції, що фіксують емпіричні знання. З 

цього погляду, природа результату така, що, утворюючи емпіричне підґрунтя 

для висування гіпотез і створення теорій, він сам має потребу в описі, 

поясненні, пророкуванні, тобто знаходиться з теорією і гіпотезою у 

діалектичній єдності. Отже, оскільки кон’юнктура є формою емпіричного 

знання, то з’являється необхідність у співвіднесенні її з такими формами 

наукового знання, як гіпотеза і теорія. Без наукового осмислення кон’юнктура 

не більш ніж сукупність розрізнених фактів. Теорія формулює її концептуальну 

основу: виділяє досліджуваний аспект дійсності, детермінує засоби і методи 

дослідження, задає мову опису. Отже, розкриття теоретичних засад і висування 

гіпотез є невід’ємною частиною ДК. 

Задвання до теми 

Завдання 1. Відповідно до опрацьованого матеріалу заповніть таблицю 

щодо деталізації економіко-статистичних показників пропорційності ринку за 

чинниками впливу. 

Таблиця 1.3 – Деталізовані показники пропорційності ринку за чинниками 

впливу 

Чинники впливу на пропорційність 
ринку. Показники 

Показники 

1. Тенденція розвитку ринку  
2. Стійкість і циклічність ринку  
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Проодовження табл. 1.3 

3. Регіональні особливості стану і 
розвитку ринку 

 

4. Ділова активність  
5. Комерційний ризик  
6. Масштаб ринку  

 

 Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійнїй роботі з літературою, заповнити таблицю.  

Контрольні питання 

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? 

4. Підходи до визначення місця дослідження 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’юктуру? 

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]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема. Оновлення предмету дослідження кон’юнктури ринку товарів і 

послуг   

Мета: охарактеризувати внутрішні та зовнішні чинники, що впливають 

на кон’юнктуру ринку  

План 

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. 

Короткі теоретичні відомості  

Ключові слова: внутрішні та зовнішні чинники впливу, ринок, 

кон’юнктурні коливання. 

Існують доводи логічного порядку, що дозволяють сумніватися в 

абсолютній істинності традиційного підходу до розуміння предмета 

дослідження кон’юнктури, оскільки не завжди те, що лежить на поверхні явищ, 

повною мірою відбиває їх сутність. Перший довід виходить з розуміння того, 

що кон’юнктурні коливання – об’єктивний процес, а, виходить, як і будь-яку 

неминучість, їх необхідно приймати як належне. Не ставлячи під сумнів 

важливість вивчення характеристик цього процесу, необхідно враховувати, що 

вони мають значення тільки в тому випадку, якщо затребувані ринковими 

суб’єктами. У зв’язку з цією обставиною інтерес для вивчення становлять не 

самі характеристики, а викликані ними зміни в діяльності суб’єктів ринку. В 

економіці прийнято виділяти два види ринкових суб’єктів, що виступають з 

боку пропозиції. Першим є  продуценти, до яких належать суб’єкти, 

безпосередньо виробляючі товари. Другим є продавці (посередники), тобто 

суб’єкти, що реалізують товари продуцентів. Разом з тим на ринку присутній і 

третій вид суб’єктів, що виробляють і самостійно реалізовують свою 

продукцію. Це, як правило, організації й установи, що роблять послуги. А. Кусс 

використовував термін «оферент» для  назви суб’єктів з боку пропозиції. 
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Термін «оферент» трактується як продавець, що здійснює письмову чи усну 

пропозицію (оферта [< лат. offertus запропонований]) покупцю укласти угоду 

[65, с. 675]. Як правило, на ринку послуг вищої освіти відсутні посередники, а, 

заклади вищої освіти (надалі – ЗВО) безпосередньо звертаються до потенційних 

споживачів з пропозицією укласти угоду на надання послуг вищої освіти 

(надалі – ПВО). Оскільки ДК є інструментарієм вивчення ринку ПВО, то надалі 

для позначення субєктів ринку з боку пропозиції використовано термін 

«оферент». 

Завдання до теми  

Завдання 1. Відповідно до опрацьованого матеріалу заповніть таблицю. 

Таблиця 1.4 – Галузі застосування методів аналізу маркетингової 

інформації 

Метод Тип постановки 
Регресійний аналіз  
Варіаційний аналіз  
Дискримінантний аналіз  
Факторний аналіз  
Кластерний аналіз  
Багатовимірне шкалювання  

 

         Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійній роботі з літературою, заповнити таблицю.  

Контрольні питання 

1. 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 і 

один покупець? 

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

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Економічний зміст параметрів дослідження кон’юнктури 

Мета: виявити характеристики параметрів «час», «територія», «товар-

галузь».  

План 

1. Загальні положення визначення параметрів дослідження.  

2. Характеристика параметра дослідження «час». 

3. Характеристика параметра дослідження «територія». 

4. Характеристика параметра дослідження «товар–галузь». 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: параметри «час», «територія», «товар-галузь». 

Використання методу абстрагування під час визначення поняття 

«кон’юнктура» дозволило чітко позначити його концептуальні межі. 

Визначаючи сутність предмета дослідження кон’юнктури, метод абстрагування 

надає можливість виділити чинники, що визначають особливості поведінки 

ринкових суб’єктів. Варто пам’ятати, що застосування цього методу вимагає 

дотримання низки умов. Однією з них є подолання бар’єра абстракції, що, 

ґрунтуючись на принципі мінімізації зв’язків, відокремлює зміст, укладений в 

обумовлену сутність, від її реалізації в об’єктивному світі. Стосовно цього 
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дослідження дотримання цієї умови припускає співвіднесення інваріантів, 

висунутих у темах 1–4, з умовами функціонування ринку. У реальних умовах 

господарювання існує не абстрактний, а реальний ринок, що володіє 

просторовими, часовими і галузевими характеристиками. Це значить, що 

характеристики ринку варто розглядати як момент пізнання кон’юнктури, а 

систему їхніх вимірів – як найважливіший результат формування 

методологічних основ ДК. Унаслідок цього, доцільним уявляється ототожнення 

ринкових характеристик з параметрами кон’юнктури, що дозволяє визначити 

оперативну галузь ДК. 

Ринкові процеси, як і будь-які інші явища або процеси, що відбуваються в 

реальних умовах, у своїй основі детермінуються матеріальною дійсністю. 

Остання визначає наявність трьох очевидних обставин. Перша: неможливо 

зустріти в різні періоди часу на ринку одного товару один склад оферентів і 

покупців, що реалізують і купують однакову кількість товару одного 

асортименту за рівною ціною. Друга: навіть в один період або момент часу на 

подібних за асортиментом ринках, що знаходяться на різних територіях, 

неможливо зустріти дві ідентичні ситуації в частині складу суб’єктів, 

асортименту й обсягів реалізації та ціни. Третя: існує специфіка відносин між 

оферентами і продавцями, що діють у той самий час на одній і тій самій 

території, але на ринках різних товарів. Отже, варто виділити три рівнозначні 

характеристики ринкових процесів: часову (у фізичному часі), територіальну і 

товарно-галузеву. Це означає, що, знаходячись постійно у динаміці, ринок 

еволюціонує, з одного боку, а з іншого - існує різноманітність форм 

територіальної і товарно-галузевої еволюції ринку. Характеристики образно 

можуть бути подані як площини, а їх сукупність – як тримірний простір, у 

якому відбуваються ринкові процеси.  

Оскільки кон’юнктура становить результат процесів і явищ, що 

відбуваються на ринку, то таке її тлумачення робить необхідним і можливим 

установлення параметрів (у фізико-технічному розумінні терміна), що 

визначають усякий результат. Кон’юнктурні параметри «час», «територія» і 
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«товар-галузь» є значеннями характеристик ринкових процесів. У свою чергу, 

установлення структури є першим кроком на шляху визначення оперативної 

галузі ДК, оскільки намічає сфери, в яких мають бути знайдені межі галузі. 

Підтвердження цієї тези можна зустріти у роботах багатьох авторів, що 

займаються вивченням кон’юнктури. Як правило, вони зв’язують структуру 

оперативної галузі досліджень з конкретно-історичними умовами розвитку 

економіки. Однак при цьому кожен автор по-своєму трактує їх сутність. 

Унаслідок цього виникає необхідність у розгляді кожного з параметрів 

кон’юнктури. 

Завдання до теми  

Визначити  загальну місткість  ринку товару в прогнозованому періоді, а 

також долю кожного сегменту в загальній місткості ринку. 

Згідно з прогнозом ціни можуть вирости на: 

Таблиця 1.5 – Вихідні дані  

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ріст цін, % 10 12 14 16 18 20 22 15 17 19 

 

Очікується, що доходи (у розрахунку на одну сім’ю) збільшаться на: 

Таблиця 1.6 – Вихідні дані  

 Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ріст доходу, % 

- у високозабезпеченій групі 
- у середньо забезпеченій групі 
- у малозабезпеченій групі 

 

22 

14 

6 

 

24 

13 

5 

 

26 

12 

4 

 

28 

11 

3 

 

30 

10 

2 

 

20 

8 

3 

 

22 

9 

4 

 

24 

10 

5 

 

26 

11 

6 

 

28 

12 

7 

 

Таблиця 1.7 – Вихідні дані (Продовження таблиці 1.7 на стр.17) 

Показники 

Соціальна група за доходам 

Високоза-

безпечені 

Середньо- 

забезпечені 

Малозабезпе-

чені 

1. Кількість домогосподарств, тис. сімей 100 400 500 

2. Середній розмір споживання в базовому періоді, 

од. на сім’ю 
8,2 3,4 1,5 

3. Коефіцієнт еластичності    
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Показники 

Соціальна група за доходам 

Високоза-

безпечені 

Середньо- 

забезпечені 

Малозабезпе-

чені 

– від цін - 0,6 - 1,4 -3,0 

– від доходу 1,2 2,5 3,4 

4. Наявність товарів у споживачів, тис. од. 90 24 16 

5. Знос (у відсотках від наявності)    

- фізичний 10 8 6 

- моральний 12,5 12 5 

6. Натуральне споживання у відсотках до загального 5 15 30 

  

Послідовність виконання розрахунків. 

  АЗмЗфНЕТпрЕцТпрСЧМ ддці
 1 ,

де Мі – місткість  сегмента споживчого ринку, тис. од.; Ч – чисельність 

споживачів цієї соціальної групи, тис. родин; П – споживання на родину  в 

базовому періоді, од.;  Тпрц, Тпрд – темп приросту відповідно до цін і доходу; 

 Ец, Ед – еластичність попиту відповідно під час зміни цін і доходу; Н – 

наявність товарів у споживачів, тис. од.; Зф, Зм – знос товару, відповідно, 

фізичний і моральний, тис. од.; А – альтернативне споживання (споживання 

продуктів власного виробництва), тис. од.  




і

і
і

М

М
Д , 

де Ді – доля сегменту. 

Послідовність виконання розрахунків. У завданнях 1,2 треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, завдяки 

самостійнїй роботі з літературою, відповісти на поставлені питання. 

Контрольні питання 

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 
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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»?. 

8. Рівні параметра кон’юнктури «час». 

9. Що є підґрунтям 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]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Рівні параметрів кон’юнктури та вимоги до оперативної галузі 

дослідження кон’юнктури 

Мета: розкрити суть поняття рівнів параметрів кон’юнктури. 

План 

1. Рівні параметрів кон’юнктури. 

2. Вимоги до оперативної галузі дослідження кон’юнктури 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: параметри кон’юнктури, рівні параметрів, дослідження 

кон’юнктури. 

Характеристика параметрів і виділення рівнів дозволяє сформулювати 

такі вимоги до оперативної галузі ДК. Перша вимога полягає в тому, що 

розгляд одного параметра без іншого не має змісту. Такої думки дотримуються 

багато авторів. Так, Ф. Г. Пископпель відзначає єдність усіх параметрів. Він 

однозначно висловлюється, що, переходячи до аналізу кон’юнктури, необхідно 

мати на увазі, що капіталістичні цикли поряд із загальними закономірностями 
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розвитку в різні періоди історії, в різних країнах й у різних умовах мають 

виключно своєрідний прояв. Історичність циклів знаходить висвітлення у 

специфічному розвитку кон’юнктури окремих країн і окремих ринків [11, с. 35–

36]. Імпонує погляд С. П. Нікітіна, який говорить про кон’юнктуру як про 

реальний стан економічної дійсності у визначених конкретно-історичних 

умовах, що обумовлюють своєрідність економічного розвитку окремої галузі, 

країни, регіону у визначений момент або період часу [17, с. 13]. К. В. Гуменюк 

говорить про необхідність під час аналізу змін економічної кон’юнктури 

використовувати принцип системності [21, с. 31].  

Друга вимога пов’язана з тим, що виділення рівнів параметрів за умови 

неможливості  окремого їх розгляду дозволяє говорити про необхідність  

сполучень рівнів. Ф. М. Левшин висловив єдину для всіх думку: «…вивчення 

кон’юнктури будь-якого товарного ринку без урахування зв’язків з іншими 

ринками і без аналізу загальногосподарської кон’юнктури теоретично 

неправильно, а в практиці оперативної роботи може призвести до великих 

прорахунків» [12, с. 169]. Наприклад, можуть бути розглянуті тривалі тенденції, 

що характеризують стан національного ринку товару визначеного 

типосорторозміру, а також ситуація, що складається на конкретну дату на 

муніципальному ринку за всією галузевою номенклатурою. Сполучення рівнів і 

є використанням принципу системності, про яке пише К. В. Гуменюк. 

Особливо слід зазначити погляд С. В. Скибінського, що почав спробу з’єднати 

параметри в межах одного з рівнів.  Він не став систематизувати рівні 

параметрів, але його заслуга полягає в тому, що він висловив думку про три 

необхідні  елементи кон’юнктури  [21, с. 537]. 

Раніше було відзначено, що рівні є межами в кожній з трьох площин. 

Якщо три площини складають простір, то виділення рівнів, що поділяють 

кожну площину на сегменти, дозволяє говорити про існування безлічі більш 

дрібних просторів. Малий простір має координати у великому, які можна 

розглядати як тип ринку або оперативну галузь ДК. Для позначення типів 

використане сполучення символів, що позначають рівні. Наприклад, тип 
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« 2t 2s 2d » позначає, що оперативною галуззю дослідження є ринкові процеси 

реалізації продукції визначеної номенклатурної групи в межах регіонального 

ринку за короткостроковий період. Максимальна кількість типів оперативної 

галузі ДК визначається за допомогою декартова добутку числа рівнів кожного з 

параметрів. Оскільки в параметрах T і S виділено чотири рівні, а в параметрі D 

три, то усього можливо сорок вісім типів галузі ДК.  

Завдання до теми  

Здійснити дослідження інвестиційної привабливості регіону відповідно 

до варіанту наведеного в табл.1.8. 

Табл. 1.8 – Вихідні дані 

Перша літера прізвища студента Назва регіону 
А, Ф Вінницька область 

Б Волинська область 
В Дніпровська область 
Г Хмельницька область 
Д Житомирська область 

Е, Х Закарпатська область 
Є, Ц Запорізька область 
Ж, Ч Івано-Франківська область 

З Київська область 
І Чернівецька область 
К Херсонська область 
Л Львівська область 
М Миколаївська область 
Н Місто Київ 

О, Ш Харківська область 
П, Щ Одеська область 

Р Полтавська область 
С, Ю Рівненська область 

Т Сумська область 
У, Я Тернопільська область 

 

Послідовність виконання розрахунків. Показники, які застосовуються 

під час дослідження інвестиційної привабливості окремого регіону, як правило, 

різні, і кожен з них має самостійне значення. З метою інтегральної оцінки ці 

показники необхідно стандартизувати. Під час стандартизації за допомогою 

відносних величин базою порівняння може бути або еталонне значення (норма, 

стандарт), або середнє значення показника за сукупністю: 
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де xij – значення і-го показника у j-го елемента сукупності; xi,st –еталонне 

значення цього показника; xi – середнє за сукупністю. 

Серед показників системи прийнято виділяти стимулятори та 

дестимулятори. Показники-стимулятори свідчать про покращення рівня і-го 

показника у разі його зростання (якщо Pij > 1), дестимулятори – у разі його 

зниження (якщо Pij < 1). Щоб привести показники обох груп до однозначної 

характеристики, для дестимуляторів Pij обчислюється та використовується в 

розрахунках обернена величина. Тоді інтегральне оцінювання інвестиційної 

привабливості регіону дає багатомірна середня, що обчислюється за виразом: 

 

Якщо показники системи є нерівновагомими, кожному з них надається 

певна вага di, а розрахунок багатовимірної середньої ведеться за рівнянням 

середньої арифметичної зваженої: 

 

Якщо j p > 1, рівень інвестиційної привабливості регіону вищий за 

середній у сукупності або за нормативний; якщо j p <1, навпаки, нижчий. 

Важливе місце для оцінювання інвестиційної привабливості регіонів має аналіз 

їх інвестиційної активності, а також вивчення динаміки наявних інвестицій та 

ефективності їх використання. Для характеристики інвестиційної активності 

окремих регіонів може бути застосована така група показників: 

– загальний обсяг реальних інвестицій; 

– темп зміни обсягу інвестицій; 

– обсяг інвестицій на душу населення; 

– обсяг інвестицій на одиницю створеного валового продукту; 

– співвідношення між вітчизняними та іноземними інвестиціями; 
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– капіталовіддача. 

З метою детального аналізу процесу інвестування в регіонах 

розраховують динаміку цих показників і порівнюють їх за окремими регіонами. 

Вивчаючи динаміку інвестицій, статистика застосовує систему показників: 

1) абсолютні та відносні характеристики динаміки; 

2) узагальнюючі характеристики інтенсивності динаміки; 

3) прискорення/уповільнення динаміки; 

4) коефіцієнт випередження (для порівняльного аналізу інтенсивності 

динаміки паралельних динамічних рядів). 

5) характеристику тенденції основного напрямку розвитку дають за 

допомогою трендових рівнянь. Вибір функціонального виду тренду 

залежить від характеру динаміки інвестицій. За відносно стабільних 

абсолютних приростів використовують лінійний тренд Y (t) = a + bt, а 

за стабільних темпів приросту – показникову функцію Y (t) = abt тощо. 

6) Відповідно, параметр «b» у лінійній функції характеризує середній 

абсолютний приріст, а у показниковій функції – середній темп 

зростання. 

7) Розраховуються параметри трендових рівнянь методом найменших 

квадратів, у цьому разі нелінійні функції приводять до лінійного виду, 

наприклад, логарифмуванням. Якщо тренд має достатньо сталий 

характер, то дані про нього можна використовувати для 

прогнозування. 

Для забезпечення економічних процесів, в основі яких лежить 

інвестиційна діяльність, важливою та необхідною умовою досягнення 

економічних і соціальних цілей суспільства є ефективність інвестиційної 

діяльності. Під ефективністю розуміють співвідношення одержаного результату 

до витрат. Для характеристики ефективності реальних інвестицій на макрорівні 

може бути застосований коефіцієнт еластичності (Кел) як співвідношення 

темпу приросту валового внутрішнього продукту (˄ у) до темпу приросту 

реальних інвестицій (˄ х): 
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Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків змінюється валовий 

внутрішній продукт у разі зміни реальних інвестицій на 1 %. Порівнюючи 

коефіцієнти еластичності окремих галузей, регіонів або в динаміці, можна дати 

характеристику, де або коли діють ефективніше реальні інвестиції. На 

регіональному рівні рішення про доцільність та раціональність вкладання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів також має базуватися на аналізі 

ефективності інвестування, яка, у свою чергу, характеризується діяльністю 

суб’єктів інвестування і розглядається як віддача на інвестований капітал. Тому 

для оцінювання ефективності використання інвестицій статистика, паралельно 

з вивченням вкладання інвестицій, аналізує введення в дію виробничих 

потужностей. Показником освоєння інвестицій може бути капіталовіддача 

(КВ), яка характеризує обсяг уведених у дію основних засобів (ОЗ) на одиницю 

вкладеного капіталу (І) та розраховується за виразом КВ = ОЗ / І. 

Для вивчення динаміки капіталовіддачі інвестування і визначення впливу 

окремих чинників на зміну середньої капіталовіддачі може бути використаний 

індексний метод (індекси середніх величин). 

 Індекс змінного складу характеризує динаміку середньої капіталовіддачі 

(КВ ) і розраховується за рівнянням 

. 

де, КВ0, КВ1 — капіталовіддача відповідно в базовому і поточному 

періодах; І0, І1 , обсяг інвестицій відповідно в базовому і поточному періодах. 

 Індекс фіксованого складу характеризує зміну середньої капіталовіддачі 

за рахунок зміни капіталовіддачі окремих підприємств або галузей і 

розраховується за виразом 
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. 

 Індекс структурних зрушень характеризує зміну середньої 

капіталовіддачі за рахунок змін у структурі інвестованого капіталу за окремими 

галузями і розраховується за рівнянням 

. 

Аналіз зміни обсягів уведених у дію основних засобів за рахунок окремих 

чинників можна отримати, використовуючи метод ланцюгових підставлень: 

 

За відсутності прямих даних можна скористатись індексами відповідних 

показників і отримати відносну зміну обсягів уведених в дію основних засобів. 

Позитивний приріст обсягів уведення в дію основних засобів за рахунок 

збільшення капіталовіддачі інвестованого капіталу характеризуватиме 

інтенсивний напрямок розвитку виробництва. За наявності кількох 

альтернативних варіантів інвестування різних галузей у регіоні може бути 

застосований показник капіталоємності продукції (КЄ). Цей показник 

характеризує обсяг інвестицій (І) на одиницю валового внутрішнього продукту 

і дає змогу виділити галузі більш і менш капіталоємні. Вкладення капіталу в 

менш капіталоємні галузі дозволить отримати більший ефект. 

Також для вибору з альтернативних варіантів вкладання капіталу можна 

застосовувати показник приведених витрат (ПВ): 

ПВ = В + К*І,  

де В – поточні витрати; К – нормативний коефіцієнт ефективності для 

окремих регіонів, галузей або видів виробництва; І – реальні інвестиції. 

Найефективнішим буде той варіант вкладання інвестицій, в якому 

приведені витрати є мінімальними. Важливе місце в регіональному аналізі 



25 
 

посідає оцінювання нерівномірності розподілу інвестицій, яку можна отримати 

за допомогою коефіцієнтів локалізації та концентрації. Крім того, для 

характеристики збалансованості попиту та пропозиції на ринку інвестицій 

також можна використовувати коефіцієнт еластичності, що обчислюється як 

співвідношення темпу приросту попиту до темпу приросту пропозиції. Цей 

коефіцієнт покаже, на скільки відсотків зміниться попит на інвестиції у разі 

зміни пропозиції їх на один відсоток. Залучення інвестицій є сучасною і дуже 

ефективною формою суспільного розвитку, комплексного вирішення завдань з 

удосконалення ринкової економіки та підвищення добробуту населення. 

Науково обґрунтована регіональна політика, у підґрунтя якої покладено 

принцип розвитку продуктивних сил регіонів, ефективність використання їх 

природно-ресурсного потенціалу, можливості виробництва конкурентоздатної 

продукції тощо, має базуватись на проведенні попереднього аналізу всіх 

чинників, які впливають на ефективність інвестування територій. Використання 

економіко-математичних і статистичних методів для оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів сприятиме обґрунтуванню і прийняттю оптимальних 

управлінських рішень стосовно залучення інвестицій у регіони. 

Контрольні питання 

1. Чи визначають рівні параметрів масштаб характеристик ринкових 

процесів? 

2. Чи є кожен наступний рівень параметра 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 
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«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»? 

10. Які існують ракурси дослідження кон’юнктури? 

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

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Традиційний підхід до визначення мети дослідження 

кон’юнктури 

Мета: охарактеризувати традиційний підхід до визначення мети 

кон’юнктури ринку. 

План 

1. Теоретичні передумови визначення мети. 

2. Визначення мети кон’юнктурознавцями минулого. 

3. Визначення мети сучасними вченими-економістами. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: мета кон’юнктурного ринку, дослідження кон’юнктури. 

Формулювання мети є невід’ємною частиною процесу побудови 

концептуальних основ дослідження кон’юнктури. Разом із предметом і 

об’єктом дослідження мета утворює єдине ціле. Вони взаємно доповнюють 

один одного і забезпечують прогресуюче збільшення наукового знання. 

Висування мети займає чітко визначене місце в алгоритмі досліджень, будучи 

своєрідною похідною від розуміння об’єкта і предмета. У свою чергу, 

формулювання мети принципово передує вибору інструментарію дослідження, 

оскільки від того, наскільки грамотно виражено мету, залежать швидкість і 

повнота розв’язання проблеми в межах обраної оперативної галузі. Отже, 

поглиблення збагнення кон’юнктури як об’єкта досліджень, з одного боку, 
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розширення предмета ДК– з іншого і структуризація оперативної галузі ДК– з 

третього визначають необхідність у переосмисленні мети ДК, що дозволить 

віддати перевагу методам, які використовуються для розв’язання проблеми. 

Варто звернути увагу, що якщо проблема й об’єкт дослідження об’єктивні, 

оскільки детермінуються матеріальною дійсністю, то мета суб’єктивна 

первісно, оскільки визначається суб’єктом дослідження. Вона є найважливішим 

евристичним засобом виявлення закономірностей процесу взаємодії попиту та 

пропозиції. Такий підхід до формулювання мети демонструє гіпотетичний її 

характер, підтверджуваний аксіоматичним твердженням, що, подібно будь-

якому дослідженню, ДК не є самоціллю. Насамперед, ДК мають знизити 

невизначеність відносно наслідків прийняття суб’єктами ринку управлінських 

рішень. Гіпотезу може бути доведено або спростовано тільки даними 

експерименту. Якщо мова йде про прикладні дослідження, то в цьому випадку 

тільки результати дій, початі за підсумками дослідження, дозволяють 

об’єктивно судити про те, наскільки вірно було сформульовано мету. У 

теоретичних дослідженнях експеримент приймає віртуальну форму у вигляді 

аналізу даних господарської практики. Отже, відкриття і формулювання 

гіпотез, що слугують підґрунтям для подальших висновків, є найбільш 

складним завданням наукового пізнання кон’юнктури.  

Висування оригінальної мети, як правило, спирається на результати 

перевірки колишньої. Формулювання теперішньої мети зовсім не означає 

визнання хибності та марності раніш поставлених цілей, оскільки відповідає 

черговому етапу пізнання ринкових процесів. У цьому зв’язку розгляд наявних 

раніше й існуючих у цей час поглядів на мету ДК є необхідною умовою 

формулювання оригінальної мети дослідження. Вона дозволяє установити 

еволюцію поглядів і визначити потребу у формулюванні оригінальної мети. 

Отже, підґрунтя формулювання оригінальної мети складає ієрархічна і 

ступенева побудова теорії ДК. З кожним новим, більш високим ступенем 

ієрархії, ціннісне, прескриптивне  значення мети, що належать до цього 

ступеня, збільшується. 
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Контрольні питання 

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

кон’юнктури? 

2. Чи  утворює мета разом із 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? 

11. Що складає підґрунтя формулювання оригінальної мети? 

12. Який характер має традиційний підхід до формулювання мети? 

13. Традиційне визначення мети дослідження кон’юнктури.  

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

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Модифікація мети дослідження кон’юнктури 

Мета: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо модифікації 

мети дослідження кон’юнктури. 

План 

1. Недоліки традиційного підходу до визначення мети дослідження 

кон’юнктури. 

2. Посилки щодо першого типу гіпотетико-дедуктивного методу 

міркувань. 
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3. Оновлення мети дослідження кон’юнктури. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: модифікація, дослідження кон’юнктури, оференти. 

У темі 3 було з’ясовано, що діалектика взаємодії зовнішніх і внутрішніх 

чинників викликає до життя конкурентну боротьбу, що не припиняється, 

оферентів у компетиції. У цьому році оференти мають різний потенціал. Це 

означає, що вони по-різному реагують на коливання кон’юнктури. Позиції 

оферентів, що володіють великим потенціалом, неминуче підсилюються, а 

вододіючих меншим потенціалом – послабляються. Крайньою формою 

ослаблення позицій є відхід з ринку. Однак зникнення одних не виключає 

прихід на ринок нових оферентів, що цілком можуть активно включиться у 

конкурентну боротьбу й у результаті ефективних заходів змінити розміщення 

сил компетиції, що призводить до розвитку нових адаптацій і до прогресивного 

ускладнення організації. У цілому характер взаємодії оферентів у компетиції 

визначає усереднене співвідношення попиту та пропозиції на визначеному типі 

ринку.  

Відхід з ринку оферентів, що реагують на випадкові коливання 

кон’юнктури, неминуче веде до стабілізації компетиції. Виникнення і 

закріплення в оферентів модифікацій необхідно розглядати як наслідок 

загальної стабілізації позитивних властивостей, що свідчить про підвищення 

якості прийнятих управлінських рішень і надійність дій. Стабілізація 

позитивних властивостей є селективною перевагою оферентів. Причому 

селективні переваги варто розглядати з двох ракурсів. Перший припускає 

погляд з позицій унікальності, тобто одиничності у своєму роді не тільки щодо 

неповторності вибору, але й щодо функціонування, що ототожнюється із 

ступенем «найкращий». Другий ракурс означає володіння не тільки і не стільки 

тим, що відсутнє в інших, але, насамперед, володіння  більшою мірою тим, чим 

володіють інші. 

Селективні переваги завжди є функцією чисельності компетиції внаслідок 

принципово нелінійних властивостей процесів, що відбуваються на ринку. 
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Домінування у конкурентній боротьбі розцінюється як прояв загальної 

перешкодостійкості оферентів. Стабілізація стосується тільки кінцевого 

результату функціонування оферентів Динаміку складу компетиції варто 

розглядати як стабілізувальну форму природного відбору, що змінює механізм 

функціонування оферентів. Відбір є незворотнім процесом. Стабілізаційний 

відбір здійснюється на підґрунті оцінювалися оферента та є механізмом 

перетворення зворотної інформації у компетиції, що призводить до розвитку 

нових адаптацій і так до  прогресивного ускладнення організації діяльності 

оферентів. 

Збережені після відносної стабілізації компетиції оференти на якийсь час 

стають не залежними від випадкових коливань кон’юнктури. Вони повніше і 

краще можуть використовувати ринкову ситуацію в процесі здійснення своєї 

діяльності, тобто вони захищені від несприятливих впливів ринкового 

середовища високим порогом реагування. Селективні переваги, отримані в 

конкурентній боротьбі, витлумачуються як інформація, постійно затребувана 

оферентами у взаємодії із зовнішніми і внутрішніми чинниками. Отже, 

використання оферентами селективних переваг є наслідком загальної 

стабілізації їх позитивних властивостей, загального підвищення надійності 

регуляторних механізмів компетиції. Випадкові зовнішні впливи мають 

значення «перешкод», що спотворюють інформацію, і призводять до зниження 

селективних переваг. Зміст індивідуального розвитку оферентів полягає в 

перетворенні інформації, отриманої в ході конкурентної боротьби, у систему 

зв’язків із зовнішніми і внутрішніми чинниками.  

Отже, третя посилка кардинально змінює розуміння суті кон’юнктури. 

Якщо традиційно кон’юнктура за допомогою співвідношення попиту та 

пропозиції демонструвала тільки відносини між оферентами і покупцями, то, 

виходячи з такого підходу, вона також демонструє відносини між оферентами. 

Причому пізнання механізмів, що покладені в основу  другого виду відносин, 

дозволяє ефективно використовувати накопичений людством досвід у галузі 
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мотивів поведінки висоорганізованих систем для пояснення кон’юнктурних 

коливань.  

Отже, використання гіпотетико-дедуктивного методу дозволило виявити 

оригінальний підхід до формулювання мети ДК, основу якого складає  дія 

стабілізаційного відбору в межах компетиції. Його вживання надало 

можливість подати мету ДК як тлумачення змін, що відбуваються  з 

оферентами, складаючими компетицію, під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників і ведучих до виникнення таких властивостей, як незалежність, 

стійкість, стабільність.  

Під час визначення мети ДК велике значення має рівень параметра «час» в 

оперативній галузі. Залежно від величини інтервалу існують два аспекти 

розгляду динаміки співвідношення сил оферентів у середині компетиції.  

Залежно від цілей прийнято виділяти такі типи економічних досліджень: 

розвідувальні (пошукові), описові (дескриптивні), експериментальні, казуальні 

(аналітичні). Визначення типу ДК, виходячи з традиційних уявлень про цілі, є 

проблематичним. Відносно традиційного підходу до мети неможливо 

зупинитися на якому-небудь одному типі ДК. З одного боку, традиційний 

підхід до визначення мети казуальний. Відповідаючи на запитання «чому?», він 

аналізує причини, що обумовили кон’юнктурні коливання, і відповідні їм 

ринкові явища. Щодо цих причин надалі приймаються управлінські рішення. З 

іншого боку, мета має гіпотетичний характер і ДК необхідно віднести до 

експериментального типу, що припускає перевірку висунутої гіпотези. За своєю 

суттю новий підхід до формулювання мети ДК фіналістичний, оскільки, 

відповідаючи на запитання «для чого?», він аналізує наслідки кон’юнктурних 

коливань для діяльності оферентів. Фіналістичний характер досліджень 

властивий природничим наукам, але його використання в економічних 

дослідженнях дозволить розширити обрії непізнаного. Отже, подання 

кон’юнктури як результату дозволило виявити проблему необхідності вивчення 

можливих наслідків цього результату на діяльність оферентів як суб’єкта ДК.  

Коливання попиту та пропозиції є сутністю, а кон’юнктура – формою їх 
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прояву. Іншими словами, кон’юнктурні параметри є значеннями характеристик 

ринкових процесів. Цієї думки дотримуються практично всі дослідники 

кон’юнктури  минулого і сьогодення. Оскільки процес первинний, а результат 

вторинний, то якість інтерпретації другого багато в чому залежить від того, 

наскільки добре вивчено характеристики першого. Тому перш ніж приступити 

до кон’юнктурного аналізу, необхідно визначити й охарактеризувати явища і 

процеси, іманентні товарному ринку. 

Завдання до теми  

Здійснити маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку відповідно до 

вихідних даних наведених у табл. 1.9 за такими пунктами: 

- вступ; 

- методика за якою проведено дослідження; 

- показники використані для аналізу; 

- аналіз ринку; 

- висновки; 

- список використаної літератури. 

 

Таблиця 1.9 – Вихідні дані 

Перша літера прізвища студента Вид ринку 
А, Ф, Б, В, Г Ринок праці україни  

Д , Х, Є, Ц, Щ Ринок освітніх послуг (вища освіта) 
Ж, Ч, З, І ,Т Ринок промислової продукції України 
К, Л, М, Н Ринок транспортних послуг  України 
О, Ш П, У Ринок готельної індустрії 
Р С, Ю, Я Ринок сільськогосподарської продукції України 

  

 Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і завдяки 

самостійній роботі з літературою.  

Контрольні питання 

1. Положення традиційного визначення мети, що не можуть бути 

прийняті безапеляційно.  

2. У який бік мають бути зміщені акценти у формулюванні мети?  
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3. Що мають скласти основу формулювання мети?  

4. Як закономірності 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 в компетиції? 

8. Чи порушує дії оферентів сформоване співвідношення між 

пропозицією та попитом?  

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

10.  Причини зміни попиту та пропозиції в компетиції і, відповідно, 

ринкової частки оферентів. 

11. Чи є співвідношення випадкового і закономірного у виникненні 

упорядкованості ринкових процесів центральною проблемою дослідження 

кон’юнктури?  

12. Наслідком чого є використання оферентами селективних переваг? 

Література: [1, с. 13 – 15; 4, с. 36]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Інформаційне забезпечення дослідження кон'юнктури 

Мета: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо 

інформаційного забезпечення кон’юнктури. 

План 

1. Необхідність інформаційного забезпечення. 

2. Сутність інформаційного забезпечення. 

3. Процедури інформаційного забезпечення. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, кон’юнктурні дослідження.  

У загальному вигляді база інтерпретується як отриманий у ході виконання 

низки процедур масив даних, що береться за основу для аналізу і прогнозу. 



34 
 

Виходячи з визначення, основне завдання формування бази полягає в поданні 

інформації про предмет дослідження в межах об’єкта дослідження достатнього 

обсягу, якості й у формі, придатній для аналізу і прогнозу. Разом з тим для 

визначення завдань необхідно виходити з того, що база завжди вторинна, 

оскільки її створення підлегле реалізації мети і завдань ДК. Це означає, що для 

кожного конкретного дослідження має бути сформована своя база. Отже, 

підґрунття її змісту складає розуміння предмета і мети ДК. Відповідно до 

поставленої мети, ДК належать до казуально-фіналістичного типу досліджень. 

Це припускає перевірку висунутої гіпотези про стабілізаційний характер 

кон’юнктурних коливань завдяки виявленню і моделюванню взаємодії 

діяльності оферентів і чинниками, що діють як у середині компетиції, так і за її 

межами. Багато в чому обумовлені діями оферентів, кон’юнктурні коливання 

впливають на їх діяльність, формуючи при цьому якості, що дозволяють 

адекватно реагувати на зміни кон'юнктури. Це значить, що результати ДК 

мають сприяти орієнтації оферентів у ринковому середовищі, тим самим 

знижуючи ризик прийняття малорезультативних рішень. У зв’язку з 

уточненням предмета і мети ДК, база являє собою упорядкований масив 

інформації, що відбиває стан компетиції і діяльність вхідних до неї оферентів 

протягом визначеного періоду часу.  

Незалежно від цілей і завдань ДК, база має відповідати таким загальним 

вимогам, пропонованим до маркетингової інформації: мати організовану 

структуру даних, обновлятися з необхідною періодичністю, мати 

репрезентативний рівень охоплення досліджуваної сукупності. 

Завдання до теми 

 Відповідно до опрацьованого матеріалу заповніть таблиці щодо 

інформаційного забезпечення дослідження кон’юнктури. 
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 Таблиця 1.10 – Основні статистичні видання провідних промислово 

розвинених країн світу 

Назва країни Назва статистичних видань 
США Annual Survey of Manufactures, Automotive Trade Statistics, 

Business Condition Digest, Business Statistics. The Biennial 
Supplement to the Survey of Current, Economic Indicators, 
Economic Report of the President Federal Reserve Bulletin, The 
Handbook of Basic Economic Statistics, Highlights of U.S. Export 
and Import Trade… 

Великобританія  
Німеччина  
Франція  
Італія  
Японія  
Україна  

 

 Таблиця 1.11 – Найвідоміші видання загальноекономічного та 

галузевого характеру 

Назва країна Загальноекономічні 
видання 

Галузеві журнали, бюлетені 

США Barron's, Business America, 
Business International, 
Business Week, Forbes, 
Foreign Commerce Weekly, 
Fortune, Magazine of Wall 
Street, Nation's Business, 
Overseas Business Reports, 
Predicasts, U.S. News and 
World Report 

Facts and Figures, Automotive Industries, 
Aviation Week and Space Technology, 
Chemical and Engineering News, Chemical 
Engineering, Datamation, Economic 
Handbook of the Machine Tool Industry, 
Electrical World, Electronics, 
Electronics Business, Engineering and 
Mining Journal, Engineering News . Record, 
Implement and Tractor, Industry Week, Iron 
Age, Mining Equipment International, 
Railway Age, Steel, American Metal 
Market, Electronic News, The Journal of 
Commerce, The New York Times, Wall 
Street Journal 

Великобританія   
Німеччина   
Японія   
Україна   

 

 Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях і, завдяки, 

самостійній роботі з літературою, заповнити таблицю.  

Контрольні питання 

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

2.  Як слід інтерпретувати інформаційну базу даних? 

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

змісті бази даних? 

4. Чи вимагає ускладнення господарської практики використання 

досконалих методів пізнання?  

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

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

Література: [9, с. 235 – 261]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

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?  

10. Чи тотожні значеннєві навантаження кон’юнктури в 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. З чим безпосередньо повязано 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 сфери кон’юнктурних коливань. 

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

кореляції?  

28. Що викликає 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 місця дослідження кон’юнктури у 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 у 

комплекс маркетингових досліджень? 

36. Предмет дослідження кон’юнктури.  

37. В якому випадку зазвичай суб’єкти ринку прибігають до дослідження 

кон’юнктури? 

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 
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кон’юнктури? 

42. Який характер процесу кон’юнктурних коливань?  

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 перетворювальне значення у ринковій 

кон’юнктурі? 

57. Чи приймає 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 
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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?  

63. Кон’юнктурні параметри. 

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

65. Рівні параметра кон’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? 
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80. Сутність поняття «компетиція».  

81. Які існують ракурси дослідження кон’юнктури? 

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

кон’юнктури? 

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 основу 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? 

08. 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 



42 
 

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? 

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 балів 
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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