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ВСТУП
Успішна діяльність туристського підприємства в сучасних ринкових
умовах в значній мірі залежить від вміння правильно визначити та послідовно
здійснювати аналіз стану індустрії туризму, що можна здійснити в результаті
правильного та науково обґрунтованого дослідження. Крім того, оволодіння
багатим арсеналом методів економіко-статистичної та економіко-математичної
обробки даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій є
важливою складовою професійної підготовки спеціалістів з туризму та
готельно-ресторанної справи.
Навчальним планом з даної дисципліни передбачені такі види робіт, як
практичні заняття.
Практичне заняття – форма навчального заняття, що спрямована на
формування системи практичних знань з проблем, сучасного стану та розвитку
підприємств готельного, санаторно-курортного, ресторанного та туристського
бізнесу; знайомство з професійною термінологією.
Проводиться практичне заняття з метою як закріплення студентом
теоретичних знань, одержаних на лекційних заняттях чи в результаті
самостійного вивчення необхідного матеріалу, а також в ході виконання
науково-дослідної роботи (курсового проекту), так і одержання практичних
навиків.
Заняття включають проведення попереднього контролю знань, вмінь і
навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її
обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням,
розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, їх перевірка і
оцінювання.
Під час проведення практичних занять організовують дискусію навколо
попередньо визначених тем, до яких студенти готують доповіді, а також
обговорюють проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді в
результаті дискусії.
На практичних заняттях у студентів мають сформуватися вміння і
навички виконання деяких видів економічної роботи, пов’язаної з організацією
та проведенням кон’юнктурних досліджень, зокрема ринку туристської
індустрії з використанням прикладних комп’ютерних програм.
У ході проведення практичного заняття студенти самостійно або у групах
(як малих, так і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня
складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. З метою виявлення рівня
засвоєння матеріалу викладачем проводиться перевірка і обговорення роботи,
яку виконували студенти, а також підведення підсумків з одержанням
студентами відповідної оцінки залежно від результатів виконаної роботи.
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1.1 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми
навчальної роботи студента (для спеціальності 7.14010101 –
«Готельна і ресторанна справа»)
У тому числі

Лекції

Практичні

Лаборатор.

Самостійна
робота

Контр. роб.

КП

РГР

7.14010101 –
«Готельна і
ресторанна
справа»

Аудиторні

Всього,
кредит /
годин

У тому числі

Семестри

Спеціальність,
спеціалізація
(шифр,
абревіатура)

Залік, іспит
(триместр/семестр

Години

2/72

10

10

2

2

6

62

15

-

-

10(с)

2/72

11

8

2

2

4

64

-

30

-

11(с)

Таблиця 1.2 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми
навчальної роботи студента (для спеціальності 7.14010301 –
«Туризмознавство»)

Спеціальність,
спеціалізація
(шифр, абревіатура)

Всього,
кредит /
годин

Аудиторні

Лекції

Практичні

Лаборатор.

Самостійна
робота

Контр. роб.

КП

РГР

У тому числі

Семестри

У тому числі

Залік, іспит
(триместр/семестр

Години

7.14010301 –
«Туризмознавство»

2,5/90

10

10

2

2

6

80

15

-

-

10(с)

2,5/90

11

8

2

2

4

82

-

30

-

11(с)

Таблиця 1.3 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
Кількість годин
Тема
Практичні Лабораторні Самостійна робота
Лекції
заняття
заняття
ТУР
ГРС
Модуль 1. Теоретичні основи та методики кон’юнктурних досліджень
ЗМ 1.1. Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень галузевого ринку
Тема
1.
Роль
і
місце
кон’юнктурних досліджень у 0,25
0,25
23
18
системі ринкових відносин
Тема
2.
Інформаційне
і
програмне
забезпечення 0,25
0,25
6
23
18
кон’юнктурних досліджень
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Продовження таблиці 3.1
Тема

Практичні
Лекції
заняття

Кількість годин
Лабораторні Самостійна робота
заняття
ТУР
ГРС

Тема 3. Дослідження рівноваги
0,5
0,5
23
в економіці
ЗМ 1.2. Основи методики кон’юнктурних досліджень
Тема
4.
Особливості
та
специфіка
методики
0,5
0,5
23
дослідження
кон’юнктури
галузевого ринку
Тема
5.
Характеристика
23
0,5
0,5
кон’юнктурних показників
Модуль 2. Прикладні положення кон’юнктури галузевого ринку
ЗМ 2.1. Аналіз та прогнозування кон’юнктури галузевого ринку
Тема
6.
Методи
аналізу
1
1
2
24
кон’юнктури галузевого ринку
Тема 7. Організація та розробка
1
1
2
кон’юнктурних прогнозів
23
Всього
4
4
10
162

18

18
18

18
18
126

2. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи та методики кон’юнктурних досліджень
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. Теоретичні засади кон’юнктурних досліджень
галузевого ринку
Тема 1. Роль і місце кон’юнктурних досліджень у системі ринкових
відносин
Перелік основних завдань
1. Сутність кон’юнктури ринку й кон’юнктурних досліджень.
2. Характеристика підходів до визначення поняття «кон’юнктура» та
дослідження підходів до класифікації видів кон’юнктури.
3. Історичний досвід дослідження економічної кон’юнктури.
Питання для дискусії
1. У чому полягає науковий підхід до проведення кон’юнктурного
дослідження?
Джерела: основні [1, 2, 7-9, 15]; додаткові [9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44,
50-52, 54, 61].
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Тема 2. Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктурних досліджень
Перелік основних завдань
1. Класифікація інформації. Аналітична інформація.
2. Класифікація методів збору інформації.
3. Програмне забезпечення в кон’юнктурному дослідженні.
Питання для дискусії
1. У чому полягають особливості обробки даних при використанні
сучасних комп’ютерних технологій?
Джерела: основні [2-4, 6, 7, 15]; додаткові [2].
Тема 3. Дослідження рівноваги в економіці
Перелік основних завдань
1. Рівновага в економіці, економічна статика і динаміка.
2. Характеристика економічних циклів та причини виникнення циклічних
коливань в економіці.
3. Теорія та методологія інноваційного розвитку економіки.
Питання для дискусії
1. Класифікація економічних циклів.
2. Теорії економічних криз. Технологія антикризового управління.
Джерела: основні [7-10, 15]; додаткові[9, 10, 20, 25, 30-36, 38, 40-44,
50-52, 54, 55, 61].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. Основи методики кон’юнктурних досліджень
Тема 4. Особливості та специфіка методики дослідження кон’юнктури
галузевого ринку
Перелік основних завдань
1. Методика дослідження економічної кон’юнктури.
2. Оцінка стратегій розвитку кон’юнктури ринку.
3. Методи аналізу основних тенденцій кон’юнктури ринку.
Питання для дискусії
1. Ключові кон’юнктуроутворюючі фактори підприємств туризму.
2. Характеристика позитивно та негативно діючих факторів туристської
індустрії.
Джерела: основні [2, 7-9, 15]; додаткові[4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44,
52, 61].
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Тема 5. Характеристика кон’юнктурних показників
Перелік основних завдань
1. Основні вимоги до використання економічних показників у
кон’юнктурному аналізі.
2. Характеристика макроекономічних та мікроекономічних показників
кон’юнктури.
3. Аналіз динаміки та стійкості розвитку ринку.
Питання для дискусії
1. Особливості та специфіка розрахунку основних кон’юнктурних
показників.
2. Показники, що вважаються основними чи такими, що репрезентують
ринкову кон’юнктуру.
Джерела: основні [2, 7-9, 15]; додаткові [4, 9, 10, 20, 25, 30, 36, 38, 40-44,
52, 61].

МОДУЛЬ 2. Прикладні положення кон’юнктури галузевого ринку
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.1. Аналіз та прогнозування кон’юнктури
галузевого ринку
Тема 6. Методи аналізу кон’юнктури галузевого ринку
Перелік основних завдань
1. Характеристика та класифікація методів аналізу
кон’юнктури.
2. Методи фундаментального аналізу.
3. Метод головних компонент, його сутність і призначення.
4. Кластерні процедури класифікації.

економічної

Питання для дискусії
1. Порівняльна характеристика стохастичного та детермінованого зв’язку.
2. Забезпечення інформаційної однорідності показників.
Джерела: основні [2-4, 6, 7, 11, 12, 15]; додаткові [1-3, 7, 12, 15-19, 21-23,
37, 39, 46, 47, 53, 56, 62-68].
Тема 7. Організація та розробка кон’юнктурних прогнозів
Перелік основних завдань
1. Методика прогнозування розвитку ринку.
2. Характеристика і принципи планування та прогнозування для
підприємств туристської індустрії.
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3. Основні методи прогнозування кон’юнктури ринку.
4. Економічні барометри.
Питання для дискусії
1. Сезонна декомпозиція та спектральний аналіз в прогнозуванні
соціально-економічних явищ в індустрії гостинності.
2. Методика обробки даних з використанням аналізу розірваного
динамічного ряду.
Джерела: основні [2-7, 11-15]; додаткові [5, 6, 8, 11, 13, 14, 24, 26-29, 48,
49, 57-59].

3. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
При викладанні дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого
ринку» для активізації навчального процесу передбачено використання таких
сучасних навчальних технологій як проблемні лекції, міні-лекції, робота в
малих групах, ділові ігри, кейс-метод.
Основними відмінностями активних та інтерактивних методів навчання
від традиційних вважаються не лише методика і техніка викладання, але і
висока ефективність навчального процесу, яка проявляється через:
- високу мотивацію студентів;
- закріплення теоретичних знань на практиці;
- підвищення самосвідомості студентів;
- вироблення здатності ухвалювати самостійні рішення;
- вироблення здібності до колективних рішень;
- вироблення здібності до соціальної інтеграції;
- придбання навичок вирішення конфліктів;
- розвиток здібності до компромісів.
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів.
Коло питань теми лекції обмежується кількома ключовими моментами і увага
студентів має бути сконцентрована на матеріалі, який знайшов відображення в
підручниках. При проведенні проблемної лекції має бути розданий друкований
матеріал і виділені головні висновки з питань, які розглядаються.
При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання
для самостійного розмірковування. При цьому лектор ставить питання, які
спонукають студента шукати вирішення проблемної ситуації. Така ситуація
змушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках
правильної відповіді.
На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати
проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного
матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені питання, а висвітлювати
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матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг використати при
вирішенні проблеми.
Міні-лекції передбачають викладення
навчального матеріалу за
короткий проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю
логічних побудов, образів, доведень та узагальнень.
На початку проведення міні-лекції за обраними темами лектор акцентує
увагу студентів на необхідність представити викладений лекційний матеріал у
так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які
зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття,
проведене у такий спосіб, викликає у студента активність і увагу на сприйняття
матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при
відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.
Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою
активізації навчального процесу, як робота в малих групах.
Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні
заняття за формою та змістом, створює можливості для участі кожного
студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування досвіду соціального
спілкування.
Після висвітлення проблеми (проблемна лекція) або стислого викладення
матеріалу (міні-лекція) студентам пропонується об’єднатися у групи по 5-7 осіб
та представити наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу, тобто
виступити перед аудиторією з результатами роботи групи.
Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо
певної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і
переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх,
навчають оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних
поглядів.
Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу
наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і
передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, інцидентів у
процесі вивчення навчального матеріалу.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів включає ті види занять, які
згідно з програмою навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження
галузевого ринку» передбачають лекційні, практичні та лабораторні заняття,
самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань, у тому числі
курсового проекту.
Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних
формах:
− оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять;
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− оцінювання роботи і знань студентів під час лабораторних занять;
− оцінювання виконання та захист індивідуального науково-дослідного
завдання (контрольної роботи, курсового проекту);
− презентація результатів науково-дослідної роботи;
− складання заліку, екзамену.
Поточний контроль для заочної форми навчання відсутній.
Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування
студентом лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення
практичної ситуації. Проміжний тестовий контроль проводиться в рамках
вивчення змістовного модуля чи теми.
Підсумковий контроль:
за Модулем І - у формі заліку.
за Модулем 2 - у формі екзамену.
Таблиця 4.1 – Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів
передбачає оцінювання всіх форм вивчення дисципліни
№ п/п

Контрольні заходи

Обов’язкові
або
заохочувальні

Максимальна
кількість
балів за один
контрольний
захід

1

Лекційний контроль

Обов’язково

5

2

Аудиторне тестування

Обов’язково

5

3

Робота на практичному занятті:
− відповіді на питання, що винесено для
розгляду на занятті;
− активна участь в обговорюванні
питань;
− вміння приймати участь в дискусії,
аргументувати власну точку зору,
використовувати знання, що містяться
за межами підручника та лекційного
матеріалу

Обов’язково

5

4

Поточна контрольна робота

Обов’язково

5

5

Модульна контрольна робота

Обов’язково

40

6

Підготовка та обов’язковий захист
головних положень реферату в аудиторії.
Один реферат за семестр.

За бажанням, при
взаємодії з
викладачем.

10

Виконання домашніх завдань: відповіді
на проблемно-пошукові завдання.

За бажанням, при
взаємодії з
викладачем.

5

7

11

Для студентів заочної форми:
- до складання заліку допускають студентів після захисту контрольної
роботи з позитивною оцінкою.
- до складання екзамену допускають студентів після презентації та
захисту курсового проекту (індивідуального науково-дослідного завдання) з
позитивною оцінкою.
Оцінювання знань студента проводиться за 4-бальною шкалою (відмінно,
добре, задовільно, незадовільно):
1. Для отримання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й
обґрунтовано;
• уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно
оцінити її та обґрунтувати ухвалене рішення;
• упевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без
зауважень з їх боку.
2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв'язно;
• не вагатися у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;
• уміти обґрунтувати ухвалене рішення;
• добре відповідати на запитання екзаменаторів.
3. Для отримання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;
• розібратися у запропонованій ситуації і розробити пропозиції щодо її
вирішення;
• позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;
• припустимі недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні
бути правильні.
4. Оцінку 2 (незадовільно) отримують студенти, відповіді яких можуть
бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.

5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Дослідження процесу становлення поняття «кон’юнктура».
2. Характеристика мети та основних завдань, які можуть бути вирішеними
при проведенні кон’юнктурних досліджень.
3. Характеристика і аналіз основних етапів проведення кон’юнктурного
дослідження.
4. Розгляд і деталізація основних напрямів вивчення ринку.
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5. У чому полягає науковий підхід до проведення кон’юнктурного
дослідження?
6. Що являють собою поняття «кон’юнктура», «кон’юнктура ринку»?
7. Яка різниця між кон’юнктурним дослідженням і іншими видами
досліджень?
8. Особливості обробки даних при використанні сучасних комп’ютерних
технологій.
9. Розвідувальний аналіз даних.
10. Графічна підтримка процесу обробки даних і візуалізація результатів
аналізу.
11. Методи збирання первинної інформації.
12. Формування інформаційної бази моделі, етапи її формування.
13. Характеристика економічних циклів, їх тривалості і амплітуди коливань.
14. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці.
15. Зміст і ендогенний механізм довгоплинних коливань.
16. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів.
17. Циклічні та нециклічні кон’юнктуроутворюючі фактори.
18. Теорії економічних циклів, їх порівняльна характеристика.
19. Безкризові теорії розвитку економіки.
20. Вклад Гарвардського бюро та Англійскої економічної школи до вивчення
коливань економічної кон’юнктури.
21. Характеристика методологічних та методичних засад кон’юнктурних
досліджень.
22. Порівняльний аналіз особливостей дослідження кон’юнктури різних видів
ринків.
23. Визначення кон’юнктуроутворюючих факторів як один із етапів
кон’юнктурного дослідження галузевого ринку.
24. Етапи проведення кон’юнктурних досліджень галузевого ринку.
25. Розробка моделі дослідження ринку туристської індустрії для подальшого
його удосконалення.
26. Сутність і зміст кон’юнктурного показника.
27. Механізм побудови системи кон’юнктурних показників.
28. Характеристика основних вимог до відбору й використання показників у
кон’юнктурному аналізі.
29. Процедура класифікації показників кон’юнктури ринку.
30. Аналіз попиту і ціноутворення при кон’юнктурому дослідженні.
31. Показники оцінки регіональних особливостей ринку.
32. Показники аналізу масштабу, типології ринку та ринкових пропорцій.
33. Показники вивчення сезонності ринку та її впливу на діяльність
підприємств.
34. Показники виявлення тенденцій та закономірностей розвитку ринку.
35. Показники аналізу загальносвітових тенденцій.
36. З’ясування сутності аналізу та характеристика його основних етапів.
37. Характеристика мети та об’єкта моделювання.
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38. Аналіз та інтерпретація результатів моделювання.
39. Формулювання принципів моделювання.
40. Характеристика цілей факторного аналізу і підходів до його реалізації.
41. Аналіз критеріїв відбору факторів.
42. Аналіз головних компонент.
43. Інтерпретація факторів на основі аналізу їх кореляційного зв’язку зі
змінними.
44. Факторний аналіз R-типу та Q-типу, особливості використання і
специфіка.
45. Характеристика принципів регресійного та кореляцйного аналізу.
46. Аналіз типів моделей взаємозв’язку.
47. Інтерпретація одержаних результатів, у тому числі інтерпретація
коефіцієнтів регресії.
48. Перевірка адекватності побудованих моделей.
49. Оцінка вірогідності результатів регресійного аналізу.
50. Загальні принципи кластерного аналізу і поняття близькості між
об’єктами.
51. Оцінка надійності результатів класифікації. Інтерпретація результатів
класифікації.
52. Характеристика основних цілей і підходів до здійснення дискримінантного
аналізу.
53. Аналіз алгоритму процедури дискримінантного аналізу та інтерпретація
функцій дискримінації.
54. Основні поняття і логіка дисперсійного аналізу.
55. Розрахунок дисперсій за даними однофакторного дисперсійного
комплексу.
56. Організація розробки кон'юнктурних прогнозів.
57. Порівняльний аналіз методів прогнозування: екстраполяції, експертних
оцінок, економічного моделювання.
58. Характеристика обробки даних з використанням моделі авторегресії та
проінтегрованої ковзкої середньої.
59. Методика обробки даних з використанням аналізу розірваного
динамічного ряду.
60. Сезонна декомпозиція та спектральний аналіз в прогнозуванні соціальноекономічних явищ в індустрії гостинності.
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