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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Бізнес-аналітика 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Рік навчання, семестр 2-ий рік навчання, 4-ий семестр 

Кількість кредитів 6 

Лекції: 32 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 118 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

     Метою вивчення навчальної дисципліни «Аналітика ринків» є формування у студентів 

фундаментальних знань теорії та практики використання принципів, методів і показників 

для оцінювання, аналізу та прогнозування основних параметрів розвитку ринків. 
     Предметом навчальної дисципліни «Аналітика ринків» є теоретичні, методологічні та 

практичні аспекти аналізу та прогнозування розвитку ринків.  

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2516 

Компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Олійник_Олена_Олександрівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Олійник_Олена_Олександрівна
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функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.  

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.  

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-
трудових відносин.  

СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.  

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

Програмні результати навчання 

ПРН-4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 

систем.  

ПРН-5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).  
ПРН-6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.  

ПРН-7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.  

ПРН-10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності.  

ПРН-11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин.  

ПРН-12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН-13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 

ПРН-15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПРН-16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.  

ПРН-17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків.  
ПРН-19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

ПРН-21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 



ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів.  

ПРН-22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами, та у невизначених умовах.  

ПРН-23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення.  

ПРН-24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей. 
ПРН-25. Демонструвати ініціативність, підприємливість та відповідальність. 

ПРН-28. Здатність вирішувати управлінські завдання щодо оцінювання та забезпечення 

економічної ефективності та конкурентоспроможності бізнесу на основі використання 

його ресурсного потенціалу. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

1. Аналітичні навички. 

2. Гнучкість розуму. 

3. Економічна компетентність. 
4. Клієнтоорієнтованість 

5. Ініціативність. 

6. Грамотність. 

7. Критичне мислення. 

8. Комплексне рішення проблем. 

Структура та зміст освітнього компонента. 

Зазначено нижче в таблиці 

Форми та методи навчання 

     Методи навчання: лекції у формі діалогу, проблемні лекції,  дослідницький метод, 

навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій (case study), індивідуальні завдання для 

вирішення практичних вправ та задач, тестові завдання. 

     Технології навчання: навчальні посібники, монографії, наукові статті, мультимедійна 

презентація, лекція візуалізація, друкований роздатковий матеріал, рольові  ігри. 

Порядок та критерії оцінювання 



     Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

     Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового контролю знань за ЄКТС.  

Розподіл обов’язкових балів, що присвоюються студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

40 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 МК 1 МК 2 100 

4 6 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 20 20 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

     Студенти мають можливість отримати додаткові бали (бонуси) за участь у 

конференціях, конкурсах, грантових заявках -  5 балів.  

     Усі модульні контролі проходитимуть у формі тестування на навчальній платформі 
Moodle. Перший та другий модульні контролі містять по 25 запитань різного рівня 

складності: перший рівень – 18 запитань по 0,7 бала, другий рівень – 6 запитання по 0,9 

бала, третій рівень – 1 запитання по 2 бали. Усього – 20 балів.  

     Для забезпечення права на об’єктивне оцінювання студентам надається право подавати 

в письмовій формі апеляційну скаргу про незгоду з отриманими балами.  

     Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.do

wnload&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000 

Поєднання навчання та досліджень 

     Створюються умови для поєднання навчальної та позанавчальної діяльності шляхом 

залучення студентів до наукової діяльності, підготовки виступів на міжнародних науково-

практичних конференціях, заходів «Ініціативи розвитку аналітичних центрів». 

Інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Андрейченко А. В. Аналіз ринкової кон’юнктури: навч. посіб. Одеса: ОНЕУ, 2014. 

345 с. https://cutt.ly/fIalvfU  
2. Графічний аналіз https://cutt.ly/pIalR6A  

3. Мішеніна Г.,Матвєєва Ю. Дослідження ринку: конспект лекцій. Суми : Сумський 

державний університет, 2015. 185 с. https://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/41358/1/rinok.pdf;jsessionid=207E4C59232F6C69152F156098F3FA4E  

4. Основи та принципи технічного аналізу https://www.youtube.com/watch?v=uwxmyD-

qQtU&ab_channel=IKIGAI  

5. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового 

ринку: навч. посіб. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 642 с. 

6. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 

2019. 248 с. https://cutt.ly/nIalIaV  
Додаткова література 

     7. Ващенко В. В. Аналіз ринку нафти та нафтопродуктів в Українi. Землеустрій, 

кадастр і моніторинг земель, 2018, 3. 86-93. 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/11590/10362  

     8. Огляди ринків та прогнози https://smida.gov.ua/reviews  

     9. Пономаренко І. В. Аналіз ринку мінеральних вод в Україні. Інфраструктура ринку, 

2018. Вип. 25. 412-418. http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018  

     10. Рахман М. С., Прус Д. В. Аналіз ринку оптової торгівлі України. БИ. 2020. №7 

(510). https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rinku-optovoyi-torgivli-ukrayini  

     11. Швець Ю. О. Бутенко А. А. Аналіз сучасного стану харчової промисловості 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000
https://cutt.ly/fIalvfU
https://cutt.ly/pIalR6A
https://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/41358/1/rinok.pdf;jsessionid=207E4C59232F6C69152F156098F3FA4E
https://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/41358/1/rinok.pdf;jsessionid=207E4C59232F6C69152F156098F3FA4E
https://www.youtube.com/watch?v=uwxmyD-qQtU&ab_channel=IKIGAI
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https://cutt.ly/nIalIaV
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https://smida.gov.ua/reviews
http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rinku-optovoyi-torgivli-ukrayini


України на внутрішньому та зовнішньому ринках. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент, 2018, 30. 71-74. 

     12. Щербак В.В. Методологія дослідження кон’юнктури товарного ринку. 

Приазовський економічний вісник, 2017. № 2. 30-35  

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/2_02_uk/8.pdf  

Дедлайни та перескладання 

     Завдання навчальної дисципліни повинні бути виконані продовж 14 днів від дня 
проведення лекційного чи практичного заняття. У разі відсутності на занятті через 

хворобу або мобільність студент зобов’язаний самостійно виконати завдання відповідно 

до методичних рекомендацій, розміщених на навчальній платформі Moodle. 

     Допускається у порядку, встановленому НУВГП, вільне відвідування студентами 

навчальних занять відповідно до Порядку про вільне відвідування студентами навчальних 

занять в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

     Інформація щодо перездачі модулів розміщена в розділі Оголошення на навчальній 

платформі НУВГП https://exam.nuwm.edu.ua/ 

     Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf 

Неформальна та інформальна освіта 

     В межах вивчення дисципліни наявна можливість визнання (перезарахування) 

результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті. Положення про 

неформальну та інформальну освіту в НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/ 

     Coursera  URL: https://www.coursera.org/ (Облігацій та акції, їх оцінка. Технічний аналіз 

фондових ринків). 

     edEx URL: https://www.edx.org/  (Supply Chain Analytics). 

     FutureLearn URL: https://www.futurelearn.com/ (Marketing Analytics. ). 
Практики, представники бізнесу, залучені до викладання 

Практики в сфері фінансового аналізу. 

Правила академічної доброчесності 
     Студенти повинні дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності, 

сумлінно та самостійно (крім випадків, що санкціоновано передбачають групову роботу) 

виконувати навчальні та дослідницькі завдання, посилатися на джерела, з яких береться 

інформація. 
     Якщо у виконаному практичному завданні виявлено запозичення з інших джерел без 

належного посилання, оцінювання такого завдання знижується у відповідності до 

виявлених порушень. 
      У випадку виявлення списування під час проведення поточного та підсумкового 
контролю, результати оцінювання такого студента скасовуються. 
     Неприйнятним є порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у громадських 

місцях, на території університету, вживання ненормативної лексики; завдавання шкоди 

матеріально-технічній базі університету. 

     Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному 

університеті водного господарства та природокористування 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

     Кодекс честі студента https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
     Академічна доброчесність. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d

0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1

%81%d1%82%d1%8c/ 

     Якість освіти. НУВГП  https://nuwm.edu.ua/sp 
Вимоги до відвідування 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/2_02_uk/8.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course/how-to-design-a-successful-business-model?index=product&queryID=fb16886ba86c18898b77cbd59a67fd3a&position=5
https://www.futurelearn.com/
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://nuwm.edu.ua/sp


     Пропущенні заняття з навчальної дисципліни відпрацьовуються шляхом самостійного 

виконання завдань відповідно до методичних рекомендацій. Завдання розміщені на 

навчальній платформі Moodle. Студент може звернутись безпосередньо до викладача з 

приводу отримання індивідуальних завдань або з використанням зазначених засобів 

комунікації. 

     Мобільні телефони та ноутбуки можуть вільно використовуватись студентами на 

заняттях для виконання практичних та ситуаційних завдань, роботи із статистичними 

даними.   
Оновлення 

     Оновлення навчальної дисципліни здійснюватиметься щорічно за результатами 

опитування студентів, з ініціативи гаранта освітньої програми, випускників, роботодавців. 

Академічна мобільність, інтернаціоналізація 

     How to Conduct a Market Analysis in 4 Steps — 2022 Guide. URL: 

https://www.liveplan.com/blog/market-analysis-in-4-steps/  

     Big Data & Business Analytics Market Statistics 2030. URL: 
https://reports.valuates.com/market-reports/ALLI-Manu-3K13/gblobal-big-data-and-business-

analytics  

     The business analytics market. URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-

reports/global-business-analytics-market-industry  

 

https://www.liveplan.com/blog/market-analysis-in-4-steps/
https://reports.valuates.com/market-reports/ALLI-Manu-3K13/gblobal-big-data-and-business-analytics
https://reports.valuates.com/market-reports/ALLI-Manu-3K13/gblobal-big-data-and-business-analytics
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-analytics-market-industry
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-analytics-market-industry


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістові модулі, теми Лекції, 

год. 
Практ, 

год. 
Сам. 

роб., год 
Методи та технології 

навчання 
Засоби навчання 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти аналітики ринків 
Тема 1. Інформаційне забезпечення аналітики ринків.  

 
2 

 
 

2 

 
 
9 

Міждисциплінарне 
навчання, проблемна 

лекція,  мозковий штурм, 
навчальна дискусія, 

тестові завдання 

Навчальні посібники, наукові 
статті, комп’ютерна техніка, 
мультимедійне обладнання, 

друкований роздатковий 
матеріал 

1.1. Сутність, види та принципи ринкової інформації.  

1.2. Носії та джерела ринкової інформації. 

1.3. Методи збору ринкової інформації (первинної та 

вторинної). 

Тема 2. Інструментарій аналітики ринків  
 

2 

 
 

2 

 
 

10 

Проблемна лекція,  
демонстрація, аналіз 

індивідуальні завдання для 
вирішення практичних 
вправ та задач, робота в 

команді 

Навчальні посібники, 
монографії, наукові статті, 

комп’ютерна техніка, 
мультимедійне обладнання 

2.1. Методи технічного аналізу. 

2.2. Методи фундаментального аналізу. 

2.3. Кластерні процедури класифікації. 

Тема 3. Аналітика кон’юнктури ринку  
 

3 

 
 

3 

 
 

10 

Лекція у формі діалогу, 
дебати, аналіз конкретних 

ситуацій (case study), 
проектна технологія, 

робота в команді 

Навчальні посібники, наукові 
статті, комп’ютерна техніка, 
мультимедійне обладнання 

3.1. Кон’юнктура ринку та класифікація її видів. 

3.2. Сутність і завдання кон’юнктурного аналізу. 

3.3. Послідовність аналітики кон’юнктури ринку.  

3.4 Характеристика кон’юнктурних показників.  

Тема 4. Аналітика місткості ринку та його сегментів.  
 

3 

 
 

3 

 
 

10 

Проблемна лекція,  фокус-
група, дослідницький 
метод, індивідуальні 

завдання для вирішення 
практичних вправ та задач, 

рольові  ігри 

Навчальні посібники, 
монографії, наукові статті, 

інформаційно-комунікаційне 
обладнання, комп’ютерна 

техніка, мультимедійне 
обладнання 

4.1. Сутність та види місткості ринку. 

4.2. Методи визначення місткості ринку. 

4.3. Сегментація ринку. 

4.4. Аналітика попиту та пропозиції.  

Тема 5. Аналітика конкурентного середовища і 

конкурентів. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
9 

Творчий метод, проблемна 
лекція, демонстрація, 
обговорення, аналіз 

конкретних ситуацій (case 
study), проектна 

технологія 

Навчальні посібники, наукові 
статті, комп’ютерна техніка, 
мультимедійне обладнання, 

друкований роздатковий 
матеріал 

5.1. Сутність конкуренції, її типологія. 

5.2. Поняття конкурентного аналізу, його цілі та 

завдання. 

5.3. Значення асортиментної політики в конкурентному 

аналізі. 

5.4. Аналітика конкурентних стратегій. 



Тема 6. Аналітика динаміки і стійкості розвитку ринку.  
2 

 
2 

 
10 

Проблемна лекція,  
демонстрація, аналіз 

конкретних ситуацій (case 
study), індивідуальні 

завдання для вирішення 
практичних вправ та задач 

Навчальні посібники, 
монографії, наукові статті, 

комп’ютерна техніка, 
мультимедійне обладнання 

6.1. Аналітика динаміки, стійкості та коливання ринку: 

основні поняття та завдання. 

6.2. Оцінка та аналіз циклічності й сезонності ринку. 

6.3. Аналіз факторів, що обумовлюють стан і розвиток 

ринку.  

Тема 7. Прогнозування розвитку ринків.  
 

2 

 
 

2 

 
 

10 

Міждисциплінарне 

навчання, проблемна 

лекція, відеометод, аналіз 

конкретних ситуацій (case 

study), тестові завдання 

Навчальні посібники, наукові 

статті, комп’ютерна техніка, 

мультимедійне обладнання, 

друкований роздатковий 

матеріал 

7.1. Теорія передбачення М.Д. Кондратьєва та 

прогнозування через вивчення економічних циклів. 

7.2. Основні методи прогнозування. 

Змістовий модуль 2. Аналітика окремих видів ринків 
Тема 8. Аналітика ринку капіталів.  

4 
 

3 
 

11 
Словесний метод, 
діалогічний метод, 

наочний метод, 
неімітаційні технології 

Бібліотечні фонди, дидактичні 
матеріали, навчально-наочні, 

графічні засоби, технічні 
засоби 

8.1. Структура ринку капіталів. 

8.2. Оцінка попиту та пропозиції капіталу на 

фінансовому ринку. 

8.3. Формування ціни капіталу на фінансовому ринку. 

8.4. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність 

операцій на ринку капіталів. 

Тема 9. Аналітика ринку цінних паперів.  
3 

 
3 

 
10 

Лекція, діалогічний метод, 
наочний метод, 

індивідуальні завдання для 
вирішення практичних 
вправ та задач, тестові 

завдання  

Навчальні посібники, наукові 
статті, навчально-наочні, 

дидактичні матеріали, технічні 
засоби, програмне забезпечення 

9.1. Структура ринку цінних паперів. 

9.2. Показники біржової кон’юнктури. 

9.3 Методи розрахунку біржових індексів. 

9.4. Динаміка попиту і пропозиції, торгів цінними 

паперами, котирувань акцій. 

Тема 10. Аналітика валютного ринку.  
4 

 
3 

 
10 

Творчий метод, проблемна 
лекція, демонстрація, 
обговорення, аналіз 

конкретних ситуацій (case 
study), тестові завдання, 

проектна технологія 

Навчальні посібники, 
монографії, наукові статті, 

комп’ютерна техніка, 
мультимедійне обладнання 

10.1. Валютні котирування і чинники їхніх коливань. 

10.2. Методи аналізу валютного ринку. 

10.3 Методи оцінки та страхування валютних ризиків.  

Тема 11. Аналітика ринку праці.  
2 

 
2 

 
9 

Міждисциплінарне 
навчання, проблемна 

Навчальні посібники, 
монографії, наукові статті, 11.1. Теоретичні основи аналізу ринку праці. 



11.2. Інформаційне забезпечення аналізу ринку праці. лекція, відеометод, аналіз 
конкретних ситуацій (case 

study), тестові завдання 

комп’ютерна техніка, 
мультимедійне обладнання 11.3. Методи аналізу ринку праці. 

11.4. Методика оцінки ефективності функціонування 

ринку праці. 

Тема 12. Аналітика ринку креативної продукції.  
3 

 
3 

 
10 

Проблемна лекція, 
демонстрація, 

обговорення, аналіз 
конкретних ситуацій (case 

study), тестові завдання 

Навчальні посібники, 
монографії, наукові статті, 

інформаційно-комунікаційне 
обладнання, комп’ютерна 

техніка 

12.1. Особливості ринку креативної продукції. 

12.2. Показники кон’юнктури ринку креативної 

продукції.  

12.3. Методика аналізу ринку креативної продукції. 
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