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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – сформувати у науковців комплекс знань з аналізу товарних і фінансових 

ринків. 

Завдання – дати здобувачам знання сутності методів аналізу, сформувати практичні навички 

з аналізу ринкових показників. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен: 

знати: основні етапи проведення кон’юнктурного дослідження ринків; специфіку здійснення 

спостереження на біржовому ринку; особливості виконання фундаментального та технічного аналізу; 

методи здійснення аналізу ринків; тощо.  

уміти: обрати оптимальні методи для здійснення аналізу ринків; виконувати аналітичну 

роботу на товарних та фінансових ринках; розробляти економіко-математичні моделі прогнозування 

біржової кон’юнктури; тощо. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

лекції/ 

практичн

і, 

семінарсь

кі 

Результати навчання Завдання 

Оцін

ю 

вання 

2 семестр 

Тема1. 

Методологічні 

засади аналізу 

ринків. 

 

 

2/2 

Знати: економічну сутність 

методів аналізу  

Використовувати: отримані 

знання для практичних 

розрахунків 

Підготовка рефератів, 

написання ессе, тестів, 

виконання самостійної роботи  

 

 

 

10 

Тема2. 

Дослідження 

кон’юнктури 

товарних і 

фінансових 

ринків. 

 

 

2/4 

Знати: організаційну структуру 

організованого ринку  

Використовувати: вивчені 

методи на практиці 

Підготовка рефератів, 

написання ессе, тестів, 

виконання самостійної роботи  

 

 

 

5 

Тема3. Поняття 

аналізу ринків. 

 

 

2/2 

Знати: економічну сутність та 

види аналізу Використовувати: 

отримані знання для проведення 

фундаментального аналізу  

Підготовка рефератів, 

написання звітів, тестів, 

виконання самостійної роботи  

 

 

 

5 

Тема4. 

Інформаційні 

ресурси. 

 

 

2/2 

Знати: наявні інформаційні 

ресурси для аналізу 

Використовувати: отримані 

знання для проведення аналізу 

Підготовка рефератів, 

написання звітів, тестів, 

виконання самостійної роботи  

 

 

 

10 

Тема5. 
Макроекономічний 

аналіз   

 

 

2/4 

Знати: етапи здійснення 

макроаналізу біржових 

показників 

Підготовка статистичних 

звітів,  виконання самостійної 

роботи 
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Використовувати: отримані 

знання для проведення 

аналітичної роботи 

5 

Тема6. 

Мікроекономічний 

аналіз  

 

 

2/2 

Знати: етапи здійснення 

мікроаналізу біржових 

показників 

Використовувати: отримані 

знання для проведення 

аналітичної роботи 

Підготовка статистичних 

звітів, виконання самостійної 

роботи 

 

 

 

5 

Тема7. Технічний 

аналіз товарних і 

фінансових ринків 

 

 

2/4 

Знати: методику технічного 

аналізу ринків 

Використовувати: отримані 

знання для біржового трейдингу 

Підготовка звітів, розробка 

торгових стратегій, написання 

ессе, тестів, виконання 

самостійної роботи 

 

 

 

5 

Тема8. Фігури 

технічного аналізу 

 

 

2/2 

Знати: класичні фігури 

технічного аналізу 

Використовувати: отримані 

знання для біржового трейдингу 

Підготовка звітів, розробка 

торгових стратегій, написання 

ессе, тестів, виконання 

самостійної роботи 

 

 

 

5 

Тема9. 

Математичний 

аналіз та 

прогнозування 

 

 

2/4 

Знати: математичні методи 

прогнозування біржових 

показників 

Використовувати: отримані 

знання для біржового трейдингу 

Підготовка розрахункових 

робіт, розробка торгових 

стратегій, написання тестів, 

виконання самостійної роботи  

 

 

 

10 

Тема10. Біржова 

статистика 

 

 

2/4 

Знати: статистичні методи 

дослідження біржового ринку 

Використовувати: отримані 

знання для підготовки 

аналітичних звітів 

Підготовка звітів, написання 

ессе, тестів, виконання 

самостійної роботи  

 

 

 

10 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання тестового контролю 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Реферати, ессе повинні мати коректні 

текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


