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Назва курсу  Економіка галузевих ринків   

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, пр..Свободи 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра статистики 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

галузь знань 05 – “Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051   «Економіка», 

спеціалізація 051Т «Економічна аналітика та бізнес- статистика»    

 

Викладачі курсу Лутчин Наталія Павлівна, к.е.н.,  доцент кафедри статистики 

Контактна 

інформація 

викладачів 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/lutchyn-n-p 

nlutchyn@gmail.com  

м. Львів, пр..Свободи 18, а.214 . 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. Також можливі он-лайн 

консультації через електронну пошту. Для погодження часу консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача.  

 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/wp-admin/post.php?post=26888&action=edit&lang=uk 

Інформація про 

курс 

Економіка галузевих ринків  дає можливість здобути теоретичні знання і сформувати 

практичні навички дослідження галузевих ринків та конкурентного середовища 

підприємств.. Вивчення навчальної дисципліни допоможе майбутнім фахівцям набути 

знань про методологію дослідження галузевих структур та проводити аналіз структури 

ринків та поведінки фірм. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Економіка галузевих ринків  » є вибірковою дисципліною з спеціальності 

051   «Економіка» для освітньої програми __бакалавра__ , яка викладається в ___7___ 

семестрі в обсязі ____4_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета: формування у студентів економічного світогляду та економічного мислення на 

основі поглибленого вивчення закономірностей функціонування галузевих ринків, їх 

структури, результативності; аналізу поведінки ринкових суб’єктів у питаннях 

ціноутворення, диференціації продукції, умов набуття ринкової влади та її збереження, 

цінового та нецінового суперництва, інвестицій та інновацій; оцінки доцільності 

державного втручання, обсягів, методів та інструментів регулювання 

Цілі: здійснювати оцінювання структурних зрушень в економіці, проводити аналіз 

динаміки та здійснювати прогноз економічних процесів,їх моделювання та набуття 

вмінь і навичок комплексного статистичного аналізу соціально-економічних явищ і 

процесів на ринках товарів та послуг 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Економіка галузевих ринків: Навчально-методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко 

О.Я. – К., 2018. – 44с. 

2. Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: навч. посібник. - К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2015. - 448 с. 
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3. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг:Навч.посіб.-

К.:КНЕУ,2005. - 419 с. 
4. Статистика ринків : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Манцуров І. Г. [та 

ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова ; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2009. - 541 с. : рис., табл. 

 

Допоміжна 

1. Ігнатюк А.І. Процеси злиття та поглинань: світовий досвід та Україна / А.І. 

Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія Економіка. - 2005. - №75-76. - С. 65-67. 

2. Ігнатюк А.І. Теорія галузевих ринків / А.І. Ігнатюк // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. - Вип. 68, 

2004. - с. 7-10. 

3. Ігнатюк А.І., Якимчук Б.Б. Бар’єри входження на ринки асиметричної олігополії 

/ А.І. Ігнатюк, Б.Б. Якимчук // Вісник Одеського національного університету. Серія 

Економіка. - 2017. - №1(54). - С. 13-16. 

Інформаційні ресурси 

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс] – Режим доступу -

http://www.amc.gov.ua/ 

3. Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу -

http://www.rada.gov.ua/ 

4. Federal Trade Commission [Електронний ресурс] – Режим доступу -www.ftc.gov 

Тривалість курсу _______120____   год. 

Обсяг курсу  48  години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, __16_ годин практичних 

занять та __72____ години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: понятійний апарат статистики ринку товарів та послуг; методологічні 

основи статистики ринку товарів та послуг;    методологію, яка застосовується в аналізі 

економічних явищ та процесів на ринках товарів та послуг. 

          вміти: формувати навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; мати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; мати здатність до креативного та критичного мислення; виявляти 

закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні; мати 

здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; 

мати здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси; мати здатність використовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

Компетентності і програмні результати навчання, які забезпечує курс  

Загальні: ЗК01: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗK02: 

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

Спеціальні: СК03: Здатність використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ftc.gov/
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програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності. СК06:Здатність 

обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей розвитку 

соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів та 

моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях.  

Програмні результати навчання:. РН04: Застосовувати сучасні інструменти і 

технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу великих масивів  даних та/або складної структури, програмне забезпечення та 

інформаційні системи. РН09. Вміти застосовувати міждисциплінарні знання, економіко-

статистичні методи і моделі для аналізу впливу  інституційних чинників на розвиток 

економічних систем на макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Ключові слова галузеві ринки, кон’юнктура ринку, конкурентне середовище, процеси злиття та 

поглинання, ринкові бар’єри, диференціація продукції. 

Формат курсу Очний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково-

педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних 

знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 

навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 

згідно з робочою програмою.  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Економіка галузевих ринків»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  
« Статистики». «Економічної статистики», «Маркетингу», «Статистичний аналіз ринків товарів 

та послуг» 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, дискусія 

Лекційна форма навчання:  

проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з економічної діяльності; 

дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Семінарське заняття:  

опитування, розв’язок задач 

Необхідне 

обладнання 

Проектор/Роздатковий матеріал/Навчально-методичні рекомендації/Інформаційно-

комп’ютерне забезпечення 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співідношенням:  

• семінарські заняття : максимальна кількість балів_30 _ 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 

 • залік: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка  

ECTS 

Взначення За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  Задовільно  
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51-60 Е  Достатньо 
 

Питання до 

іспиту(заліку) 

1. Методологія дослідження галузевих структур 

2. Класифікація та ознаки галузевих ринків 

3. Статистичне вивчення кон’юнктури ринку 

4. Статистичний аналіз конкурентного середовища 

5. Економічна ефективність та державне регулювання галузевих ринків 

6. Аналіз процесів злиття та поглинань 

7. Бар’єри входженя фірм на ринки 

8. Статистичне вивчення структури та поведінки  продавців 

9. Статистичне вивчення структури та поведінки  покупців 

10. Диференціація продукції 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконан

ня 

1 Тема 1.  Методологія 

дослідження галузевих 

структур 

1.1. Формування 

теоретико-методологічних 

засад дослідження 

галузевих ринків  

1.2. Еволюція 

методологічних підходів 

до аналізу економіки 

галузевих ринкових 

відносин  

1.3. Предмет дослідження 

та завдання аналізу 

галузевих ринків 

Лекція 1. Ігнатюк А. І. Економіка галузевих 

ринків: навч. посібник. - К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2015. - 448 с. 

2. Ігнатюк А.І. Галузеві ринки: теорія, 

практика, напрями регулювання: 

Монографія / А.І. Ігнатюк. - К.: ННЦ ІАЕ, 

2010. - 465 с. 

(2 год.) 

Самостійна робота (7 

год.) Опрацювання 

законодавчої бази 

функціонування 

галузевих ринків в 

Україні 

 

2 Тема 2. Класифікація та 

ознаки галузевих ринків 
1.Ринок та галузь як базові 

поняття економіки 

галузевих ринків 

2. Класифікація видів 

економічної діяльності. 

3. Структура галузевих 

ринків: сутність, типи та 

головні ознаки 

Лекція 1. Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: 

навч. посібник. - К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. - 448 с. 

2. Ігнатюк А.І. Галузеві ринки: теорія, 

практика, напрями регулювання: 

Монографія / А.І. Ігнатюк. - К.: ННЦ ІАЕ, 

2010. - 465 с. 

3. Державний комітет статистики України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

 

(4 год.) 

Самостійна робота (7 

год) 

- 

2 Тема 2. Класифікація та 

ознаки галузевих ринків 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування. 

 Економіка галузевих ринків: Навчально-

методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники 

Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко О.Я. 

– К., 2018. – 44с. 

Підготувати питання 
по темі 2.   
(2 год.) 
 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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3 Тема 3. Статистичне 

вивчення конкурентного 

середовища  

1.Основні етапи 

дослідження 

конкурентного середовища 

підприємства на ринку 

2.Оцінка ринкових часток 

та дослідження 

інтенсивності 

конкурентної боротьби. 

3.Статистична оцінка 

монопольного становища 

підприємців на ринку 

Лекція 1.Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: 

навч. посібник. - К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. - 448 с. 

2.Методика визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб'єктів 

господарювання на ринку. Київ.2002. Режим 

доступу: http//www.rada.gov.ua 

(4 год.) 
Самостійна робота (8 
год) 

- 

3 Тема 3. Статистичне 

конкурентного 

середовища 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач. 

1.Методика визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб'єктів 

господарювання на ринку. Київ.2002. Режим 

доступу: http//www.rada.gov.ua 

2.Економіка галузевих ринків: Навчально-

методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники 

Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко О.Я. – 

К., 2018. – 44с. 

Підготувати питання 
по темі 3.  
Рішення задач з  
(2год) 

 

4 Тема 4. Економічна 

ефективність та 

державне регулювання 

галузевих ринків 

1.Ефективність галузевих 

ринків 

2. Наслідки монополізації 

та їх оцінка 

3. Галузева політика та її 

типи 

4. Антимонопольне 

регулювання 

Лекція 1. Ігнатюк А. І. Економіка галузевих 

ринків: навч. посібник. - К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2015. - 448 с. 

(4 год.) 
Самостійна робота (7 
год) 

- 



8 

 

 

4 Тема 4. Економічна 

ефективність та 

державне регулювання 

галузевих ринків 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Економіка галузевих ринків: Навчально-

методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники 

Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко О.Я. – 

К., 2018. – 44с. 

Підготувати питання 

по темі 4. (2 год) 
 

 

5 Тема 5. Фактори, що 

визначають структуру 

ринків 

1.Еволюція основних 

концепцій фірми 

2. Стохастичні фактори 

впливу на структуру ринку 

3. Вплив держави на 

структуру ринку 

Лекція Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: 

навч. посібник. - К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. - 448 с. 

(2 год.) 
Самостійна робота (8 
год) 

- 

5 Тема 5. Фактори, що 

визначають структуру 

ринків 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування 

 Економіка галузевих ринків: Навчально-

методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники 

Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко О.Я. 

– К., 2018. – 44с. 

Підготувати питання 

по темі 5. (2 год) 
 

 

6 Тема 6. Статистичне 

вивчення структури та 

поведінки  продавців  

1.Напрями статистичного 

вивчення поведінки 

виробників. 

2.Показники результату 

поведінки виробників. 

3.Методи аналізу і 

прогнозування пропозиції 

товарів і послуг. 

Лекція Рождєственська Л.Г. Статистика ринку 

товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. - 

419 с 

(4 год.) 
Самостійна робота (7 
год) 

- 

6 Тема 6. Статистичне 

вивчення структури та 

поведінки  продавців 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

Рождєственська Л.Г. Статистика ринку 

товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. - 

419 с. 

Підготувати питання 

по темі 6. (2 год) 
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обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

 

7 Тема 7. Статистичне 

вивчення структури та 

поведінки  покупців 

2. Показники структури 

покупців. 

3. Визначення базових 

умов для задоволення 

потреб покупців. 

4. Аналіз диференціації 

населення за доходами. 

5. Характеристика 

поведінки покупців. 

6. Статистичні показники 

результату поведінки 

покупців. 

7. Методичні підходи до 

прогнозування попиту. 

Лекція Рождєственська Л.Г. Статистика ринку 

товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. - 

419 с. 

(4 год.) 
Самостійна робота (7 
год) 

- 

7 Тема 7. Статистичне 

вивчення структури та 

поведінки  покупців 

 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Рождєственська Л.Г. Статистика ринку 

товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. - 

419 с. 

Підготувати питання 

по темі 7. (2 год) 
 

 

8 Тема 8. Аналіз процесів 

злиття та поглинань 

1. Загальні характеристика 

процесів злиття та 

поглинання 

2. Мотиви та наслідки 

злиття  

Лекція Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: 

навч. посібник. - К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. - 448 с. 

(4 год.) 
Самостійна робота (7 
год) 

- 
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3. Державний контроль 

8 Тема 8. Аналіз процесів 

злиття та поглинань 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Економіка галузевих ринків: Навчально-

методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники 

Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко О.Я. – 

К., 2018. – 44с. 

Підготувати питання 
по темі 8. (2 год) 

 
 

 

9 Тема 9.  Бар’єри 

входження фірм на ринки 

1.Природа, визначення та 

класифікація бар'єрів 

2.Нестратегічні бар'єри 

3.Стратегічні бар'єри 

4.Показники оцінки 

бар'єрів 

Лекція Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: 

навч. посібник. - К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. - 448 с. 

(4 год.) 
Самостійна робота (7 
год) 

 

9 Тема 9. Бар’єри 

входження фірм на ринки 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

Економіка галузевих ринків: Навчально-

методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники 

Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко О.Я. – 

К., 2018. – 44с. 

Підготувати питання 

по темі 9. (1 год) 
 

 

10 Тема 10. Диференціація 

продукції 
1. Сутність, типи та 

моделі продуктової 

диференціації,її вплив на 

структуру ринку 

2. Моделі 

диференціації у просторі 

3. Вертикальна 

диференціація 

4. Роль реклами в 

диференціації продукту 

Лекція Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: 

навч. посібник. - К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2015. - 448 с. 

(2 год.) 
Самостійна робота (7 
год) 
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та конкуренції на ринку 
10 Тема 10. Диференціація 

продукції 

 

Практичне 

заняття. 

бесіда, 

обговорення, 

опитування, 

рішення 

задач 

. Економіка галузевих ринків: Навчально-

методичний комплекс для студентів 

спеціальності «051 Економіки» / Упорядники 

Ігнатюк А.І.,  Колоша В.В., Коваленко О.Я. – 

К., 2018. – 44с. 

Підготувати питання 

по темі 10. (1 год) 
 

 

 
 
 


