
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        075 «Маркетинг» 

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Прогнозування попиту та кон'юнктура ринку» 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

5 150 24 - 36 - 90 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Маркетинг 2. Сучасні види маркетингу 3. Поведінка споживачів. 

Освітні компоненти для яких є базовою 

1. Маркетингова політика.  

2. Маркетинговий менеджмент. 

3. Стратегічний маркетинг  

4. Конкурентоспроможність підприємства  

5. Міжнародний маркетинг 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової діяльності на 
глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 
 Загальні поняття та види економічної кон’юнктури; 
 Фактори формування та умови розвитку кон’юнктури товарних ринків; 
 Алгоритм та рівні аналізу ринкової кон’юнктури; 
 Організаційні основи прогнозування ринкової кон’юнктури; 
 Цінові показники кон’юнктури; 
 Структуру кон’юнктурного дослідження; 
 Регресійний аналіз попиту; 
 Методи прогнозування рівня попиту.  

 Визначати види екоомічної кон’юнктури; 
 Застосовувати  навики формування розвитку кон’юнктури товарних ринків; 
 Володіти алгоритмом для аналізу ринкової кон’юнктури; 
 Володіти основами прогнозування ринкової кон’юнктури; 
 Застосовувати цінові показники кон’юнктури ринку; 
 Володіти структурою кон’юнктурою дослідження; 
 Застосовувати регресійний аналіз попиту; 
 Застосовувати методи прогнозування рівня попиту. 



6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1.Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності. 

2. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

3. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських 

рішень. 

4. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам 

різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

5. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

6. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістов-

ний 

розділ 

Вид 

заня-

ття 
Тема Знати Вміти 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

 

Л
ек

ц
ії

 1
 

Зміст та види економічної 

кон’юнктури 

 Поняття та види 

економічної 

кон’юнктури 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 

маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 Визначати види екоомічної кон’юнктури; 

  

Л
ек

ц
ія

 2
-3

 

Фактори формування та умови 

розвитку загальногосподарської 

кон’юнктури та кон’юнктури 

товарних ринків 

 Фактори 

формування та 

умови розвитку 

кон’юнктури 

товарних ринків 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 

маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 Застосовувати  навики формування розвитку кон’юнктури товарних ринків; 

  

 Л
ек

ц
ії

 4
-5

 

Організаційні та методичні 

основи аналізу кон’юнктури 

ринків 

 Алгоритм та 

рівні аналізу 

ринкової 

кон’юнктури 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 

маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 Володіти алгоритмом для аналізу ринкової кон’юнктури. 

  



П
ра

кт
и
чн

і з
ан

ят
тя

 1
-2

 
Поняття та сутність 

економічної кон’юнктури 

-Поняття та види 

економічної 

кон’юнктури  

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення 

маркетингової діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і 

макрорівнях 

 Визначати види економічної кон’юнктури; 

  
П

ра
кт

ич
ні

 з
ан

ят
тя

 3
-4

 

Кон’юнктуроутворювальні 

фактори 

-Фактори 

формування та 

умови розвитку 

кон’юнктури 

товарних ринків  

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення 

маркетингової діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і 

макрорівнях 

 Застосовувати  навики формування розвитку кон’юнктури товарних 

ринків; 

  

П
ра

кт
ич

ні
 з
ан

ят
тя

 5
-6

 

Алгоритм та рівні аналізу 

ринкової кон’юнктури 

 Алгоритм та 

рівні аналізу 

ринкової 

кон’юнктури 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення 

маркетингової діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і 

макрорівнях 

 Володіти алгоритмом для аналізу ринкової кон’юнктури. 

  



С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

1.Поясність сутність поняття 

"кон’юнктура" та основні 

закономірності його 

формування. 

2. Аргументуйте причинно-

наслідковий зв’язок у 

трактуванні поняття 

«кон’юнктура».   
3. Поясніть сутність 

загальногосподарської 

кон’юнктури та її характерні 

ознаки. 

4. Охарактеризуйте види 

кон’юнктури товарного ринку з 

точки зору привабливості для 

бізнесу. 

5. Поясніть зміст поняття 

„кон’юнктуроутворювальний 

фактор” (КУФ). Назвіть основні 

класифікаційні ознаки КУФ. 

6. Визначте особливості 

циклічних КУФ. 

7. Визначте фази економічного 

циклу та поясніть умови 

переходу виробництва з однієї 

фази циклу в іншу. 

8. Вплив моди як тимчасового 

КУФ на кон’юнктуру ринку 

споживчих товарів. 

9. Надайте характеристику 

другого етапу процесу 

дослідження 

загальногосподарської 

кон’юнктури та кон’юнктури 

товарних ринків.  

 Загальні 
поняття та 
види 
економічної 
кон’юнктури; 

 Фактори 
формування 
та умови 
розвитку 
кон’юнктури 
товарних 
ринків; 

 Алгоритм та 
рівні аналізу 
ринкової 
кон’юнктури; 
 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення 

маркетингової діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і 

макрорівнях 

 Визначати види екоомічної кон’юнктури; 

 Застосовувати  навики формування розвитку кон’юнктури товарних 

ринків; 

 Володіти алгоритмом для аналізу ринкової кон’юнктури; 

  



 

Л
ек

ц
ії

 6
 

Організаційні та методичні 

основи прогнозування 

кон’юнктури товарних ринків 

 Організаційні 
основи 
прогнозування 
ринкової 
кон’юнктури; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Володіти основами прогнозування ринкової кон’юнктури; 

  

Л
ек

ц
ії

 7
 

Ціни і цінові показники 

кон’юнктури 
-цінові показники 
кон’юнктури 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Застосовувати цінові показники кон’юнктури ринку; 

  

   
   
   
   
  Л

ек
ці

я 
  8

 Використання принципів 

маркетингу при аналізі та 

прогнозування ринкової 

кон’юнктури товарних ринків 

 Структуру 
кон’юнктурног
о дослідження; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Володіти структурою кон’юнктурою дослідження; 

  

Л
ек

ці
я 

 9
 - 

10
 

Регресійний аналіз попиту  
 Регресійний 

аналіз попиту; 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Застосовувати регресійний аналіз попиту; 

  



Л
ек

ці
я 

 1
1-

12
 

Методи прогнозування рівня 

попиту 

 Методи 

прогнозування 

рівня попиту 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Застосовувати методи прогнозування рівня попиту. 
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 Методи та форми аналізу 

ринкової кон’юнктури 

 Організаційні 
основи 
прогнозування 
ринкової 
кон’юнктури; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 Володіти основами прогнозування ринкової кон’юнктури; 
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 Поняття прогнозу  

 Організаційні 
основи 
прогнозування 
ринкової 
кон’юнктури; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 Володіти основами прогнозування ринкової кон’юнктури; 
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 Організація розробки прогнозів 

кон’юнктури ринку  

 Організаційні 
основи 
прогнозування 
ринкової 
кон’юнктури; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
- Володіти основами прогнозування ринкової кон’юнктури; 
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 Класифікація цін показників 

кон’юнктури ринку 

 Цінові 
показники 
кон’юнктури; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 -Застосовувати цінові показники кон’юнктури ринку; 
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Аналіз динаміки цін 

 Цінові 
показники 
кон’юнктури; 

 

Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 -Застосовувати цінові показники кон’юнктури ринку; 
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  Структура кон’юнктурного 

дослідження  

 Структуру 
кон’юнктурног
о дослідження; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Володіти структурою кон’юнктурою дослідження; 
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 Інформаційне забезпечення 

дослідження кон’юнктури 

 Структуру 
кон’юнктурног
о дослідження; 

 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

 Володіти структурою кон’юнктурою дослідження; 
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Проблеми здійснення регресійного 

аналізу  
 Регресійний 

аналіз попиту; 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Застосовувати регресійний аналіз попиту; 
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Види попиту  
 Регресійний 

аналіз попиту; 
 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 
 Застосовувати регресійний аналіз попиту; 
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Класифікація процедур  
прогнозування  

 Методи 
прогнозування 
рівня попиту. 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області 
маркетингу 
-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 
господарської діяльності ринкових суб’єктів 
-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціонування ринків. 
-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення маркетингової 

діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і макрорівнях 

Застосовувати регресійний аналіз попиту; 
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Характеристика методів 
прогнозування 

 Методи 
прогнозування 
рівня попиту. 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення 

маркетингової діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і 

макрорівнях 

 Застосовувати регресійний аналіз попиту; 

  



С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

1.Поясніть сутність понять 

„прогноз” та „прогнозування”. 

2. Наведіть і охарактеризуйте 

основні критерії класифікації 

прогнозів кон’юнктури. 

3. Охарактеризуйте основні 

методи прогнозування. 

4. Дайте визначення поняття 

ціни. 

5. Дайте пояснення визначенню 

індекс ціни. 

6. З точки зору кон'юнктурних 

спостережень ринки 

класифікуються? 

7. Дайте загальну 

характеристику процесу 

прогнозування попиту на 

продукцію і сформулюйте 

завдання окремих його етапів. 

8. Які методи експертних 

оцінок існують. 

9. Метод колективних 

експертних оцінок? 

 Організаційні 

основи 

прогнозування 

ринкової 

кон’юнктури; 

 Цінові 

показники 

кон’юнктури; 

 Структуру 

кон’юнктурног

о дослідження; 

 Регресійний 

аналіз попиту; 

 Методи 

прогнозування 

рівня попиту. 

-Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області маркетингу 

-Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

-Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 

особливості функціонування ринків. 

-Здатність діагностувати фінансово-економічні проблеми здійснення 

маркетингової діяльності на глобальному (мега), макро-, мезо- і 

макрорівнях 

 Володіти основами прогнозування ринкової кон’юнктури; 

 Застосовувати цінові показники кон’юнктури ринку; 

 Володіти структурою кон’юнктурою дослідження; 

 Застосовувати регресійний аналіз попиту; 

 Застосовувати методи прогнозування рівня попиту. 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1418_76066421.pdf 

2. Андрейченко А.В. Аналіз ринкової кон’юнктури: навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – 345 с. 

3. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків : підручник / А. О. Старостіна. – Київ: ТОВ „Лазарит-Поліграф”, 2012. – 480 с 
4. Решетілова Т.Б. Маркетингові  дослідження: підручник : [Електронний ресурс]/ Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані.–

Дніпропетровськ: НГУ, 2015. –357с.  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Moodle – дистанційне навчання і контроль; 

• Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства; 

• Google analytics, Google forms,  Google docs, Google Trends – для проведення маркетингових досліджень 

• Microsoft Excel, NextDoc, Airtable, Google Таблицы – сервіси систематизації маркетингових даних 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1418_76066421.pdf

