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 аналіЗ доСлідженЬ  
і пуБлікаціЙ

У різних економічних школах проводили до-
слідження кон’юнктури ринку, серед них виділя-
лися представники маржиналістів — К. Менгер, 
Ф. Фон Візер; неокласичної школи — А. Мар- 
шалл, Л. Вальрас; шкіл Німеччини — Ф. Лас-
саль, А. Вагнер, П. Момберт; Росії — М. Туган-
Барановський, В. Штейн, С. Первушин, М. Кон-
дратьєв та американської школи — У.К. Міт- 
челл, Р.Б. Прескотт.

Дослідженню кон’юнктури ринку присвя-
чено праці сучасних вітчизняних учених, серед 
яких В. Кучеренко, В. Карпов, Г. Ляшенко, Л. Ла - 
зебник, О. Кощій, Л. Ліпич тощо, а також зару-
біжних, зокрема: Ф. Левшина, Е. Хансена, С. Ні - 
кітіна, К. Макконела, С. Брю тощо.

поСтановка проБлеМи

За результатами проведеного у 2016 р. нау-
кового дослідження щодо досвіду і методики 
вивчення кон’юнктури ринків запропоновано 
науково-аналітичну доповідь “Досвід та мето-
дика проведення кон’юнктурних дос ліджень: 
науково-аналітична доповідь” [2], а також нау-
ково-методичні рекомендації “Порядок прове-
дення кон’юнктурних досліджень” [1]. 

В основу цієї статті покладено три розділи 
науково-методичних рекомендацій. Ці розді-
ли присвячено формуванню моделі (методики) 
проведення кон’юнктурних досліджень, аналізу 
і прогнозуванню ринкової кон’юнктури.

Викладені в статті підходи є науково-мето-
дичним інструментом, який узагальнює і опи-

сує послідовність дій і сукупність конкретних 
прийомів для формування моделі проведення 
дос ліджень загальногосподарської кон’юнктури 
та кон’юнктури товарних ринків, здійснення 
аналізу і прогнозу ринкової кон’юнктури. Дос-
лідники і замовники кон’юнктурних досліджень 
отримують необхідну методичну та інформацій-
но-ресурсну базу для формування мобільної 
системи поточного спостереження і вивчення 
кон’юнктури.

виклад оСновного Матеріалу

Науково-методичні рекомендації щодо по-
будови моделі проведення кон’юнктурного до-
слідження, здійснення аналізу і прогнозування 
кон’юнктури ринків передбачають здійснення 
наступних кроків.

Модель (методика) проведення дослі-
дження ринкової кон’юнктури. Дослідник мо - 
же у довільній формі обирати структуру і фор- 
мувати власний варіант методики (порядку) 
проведення кон’юнктурного дослідження. На 
основі аналізу етапів (процедур), що є типови-
ми як для дослідження загальногосподарської 
(загальноекономічної), так і кон’юнктури кон-
кретних товарних ринків, розроблена і пропо-
нується для використання в роботі наступна 
модель (методика) проведення кон’юнктурного 
дослід ження (рис. 1) [1].

Рекомендована модель охоплює дев’ять 
етапів кон’юнктурного дослідження, кожному 
з яких надано науково-методичне супровод-
ження у вигляді посилань на розділи науково-
методичних рекомендацій “Порядок проведен- 
ня кон’юнктурних досліджень” [1]:
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рис. 1.  Модель проведення кон’юнктурного дослідження, інформаційне і методичне забезпечен-
ня реалізації його етапів [1]

інформаційне забезпечення 
(види інформаційних джерел)

етапи кон’юнктурного 
дослідження

Методичне  
забезпечення [1]

1.  Визначення об’єкта 
дослідження  (виду 
ринку)

Розділ 2

2.  Дослідження основних 
рис і особливостей 
ринку

Розділи 2; 3; 5;11

Монографії, статті, матеріали кон - 
ференцій, довідники, нав чальні 
посібники, підручники, урядові 
звіти, звіти про НДДКР, ін тернет-
ресурси тощо 

3.  Розроблення методики 
дослідження Розділи 2; 4; 11

4.  Визначення кола 
кон’юнктурних 
показників та факторів 
впливу на них

Розділи 2; 3; 5;  
додаток 1

5.  Вибір методів 
дослідження Розділи 2; 6; 11

Монографії, статті, навчальні по- 
сібники щодо економіко-ста тис-
тичних методів аналізу, еко но - 
міко-математичних методів для 
розрахунку показників кон’юнк-
тури  і моделювання, ма тема-
тично-статистичні методи про-
гнозування  тощо

6.  Формування 
інформаційної бази 
аналізу і прогнозу 
кон’юнктури

Розділи 7; 11;  
додатки 2-5

7.  Аналіз ринкової 
кон’юнктури Розділи 2; 3; 5; 8; 11

8.  Складання 
кон’юнктурного 
прогнозу

Розділи 2; 3; 5; 8; 9

9.  Підготовка оглядового 
звіту за результатами 
дослідження

Розділи 7; 10

Урядові звіти, звіти про НДДКР, 
законодавчі, нормативно-пра-
вові акти, стандарти, вітчизняні 
і зарубіжні статистичні видання 
(див. додатки 2–5), спеціальні 
періодичні, реферативні, довід-
кові видання, матеріали конфе-
ренцій і т.д., патентна інформа-
ція та документація, комерційно-
ділова, технічна документація та 
комп’ютерні огляди фірм, вис-
тавково-ярмаркові та фірмові  
каталоги і проспекти,  електро-
нні ресурси Інтернету (платні і 
безоплатні), у т.ч. он-лайн ре-
сурси, тощо

1 етап —  визначаються принципи проведен-
ня дослідження (розділ 2 “Загаль-
нометодичні підходи до проведення 
кон’юнктурних досліджень”);

2 етап —  класифікація та загальні характерис-
тики об’єктів дослідження (кон’ юн-
ктури обраного загальногосподар-
ського ринку або товарного ринку) 
(розділ 2 “Загальнометодичні під-

ходи до проведення кон’юнктурних 
досліджень”);

3 етап —  довільний вибір дослідником мето-
дики (порядку) проведення кон’юн-
ктурного дослідження залежно від 
об’єкта дослідження (розділ 2 “За-
гальнометодичні підходи до прове-
дення кон’юнктурних досліджень”; 
розділ 4 “Методика (порядок) дослі-
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дження ринкової кон’юнктури; розділ 
11 “Деякі особливості дослідження 
кон’юнктури ринку науково-технічної 
продукції”);

4 етап —  вибір кон’юнктурних показників і 
факторів впливу на них, проведення 
розрахунків основних груп показни-
ків (розділ 2 “Загальнометодичні під-
ходи до проведення кон’юнктурних 
досліджень”; розділ 3 “Визначення 
і характеристика факторів розвитку 
економічної кон’юнктури”; розділ 5  
“Основні показники кон’юнктури 
рин ку”; додаток 1 “Характеристика 
та розрахунки основних груп кон’юн-
ктурних показників”);

5 етап —  вибір методів для проведення кон’ юн-
ктурного аналізу, складання кон’юн-
ктурного прогнозу (розділ 2 “Загаль-
нометодичні підходи до проведення 
кон’юнктурних досліджень”; розділ 
6 “Вибір методів для проведення 
кон’юнктурного аналізу”; розділ 11 
“Деякі особливості дослідження 
кон’юнктури ринку науково-технічної 
продукції”);

6 етап —  напрями формування інформаційно-
ресурсної бази для кон’юнктурного 
аналізу і прогнозу залежно від сту-
пеня організованості ринку, схеми 
поточного спостереження за його  
розвитком, характеру і обсягу інфор-
мації для аналізу конкретного рин-
ку (розділ 7 “Формування інфор-
маційної бази для аналізу ринкової 
кон’юнктури”; розділ 11 “Деякі осо-
бливості дослідження кон’юнктури 
ринку науково-технічної продукції”; 
додаток 2 “Статистичні видання 
міжнародних організацій”; додаток 
3 “Статистичні джерела інформації 
деяких країн світу”; додаток 4 “Сві-
тові загальноекономічні і галузеві 
видання”; додаток 5 “Статистичні 
видання України”);

7 етап —  проведення аналізу кон’юнктури, ви-
значення стратегічних і оперативних 
цілей, основних завдань і стадій реа-
лізації (розділ 2 “Загальнометодичні 
підходи до проведення кон’юнктур- 
них досліджень”; розділ 3 “Визна- 
чення і характеристика факторів роз-
витку економічної кон’юнктури”; роз-
діл 5 “Основні показники кон’юнкту- 
ри ринку”; розділ 8 “Аналіз ринко-
вої кон’ юнктури”; розділ 11 “Деякі 
особ ливості дослідження кон’юнкту- 

ри ринку науково-технічної продук- 
ції”);

8 етап —  визначення послідовності проведен-
ня коротко-, середньо- і довгостро-
кових прогнозів, обрання потрібних 
економіко-прогностичних методів і 
прогнозних параметрів розрахунків 
(розділ 2 “Загальнометодичні під-
ходи до проведення кон’юнктурних 
досліджень”; розділ 3 “Визначення 
і характеристика факторів розвитку 
економічної кон’юнктури”; розділ 
5 “Основні показники кон’юнктури 
ринку”; розділ 8 “Аналіз ринкової 
кон’юнктури”; розділ 9 “Розроблення 
прогнозу розвитку кон’юнктури”);

9 етап —  рекомендації щодо вибору структури 
і змісту аналітичного документа за 
результатами дослідження, зокрема 
структури і змісту зведеного огляду 
кон’юнктури (розділ 7 “Формування 
інформаційної бази для аналізу рин-
кової кон’юнктури”; розділ 10 “Струк-
тура (апарат) і зміст оглядового звіту 
за результатами кон’юнктурного до-
слідження”).

У межах описаної моделі наведено пере-
лік інформаційних джерел (за видами), які до-
цільно використовувати для реалізації етапів 
кон’юнктурного дослідження.

аналіз ринкової кон’юнктури. Проведен- 
ня кон’юнктурного аналізу об’єкта дослідження 
необхідно починати із визначення цілей і за-
вдань. Доцільно розглядати стратегічні та опе-
ративні цілі аналізу кон’юнктури ринку.

Стратегічні цілі кон’юнктурного аналізу по-
требують виявлення і моделювання законо-
мірностей ринкового механізму. Це дозволяє 
прогнозувати розвиток ринку і обґрунтовувати 
застосування економічних механізмів його ре-
гулювання.

Оперативні цілі передбачають визначення 
ситуації, що склалася на ринку, та орієнтовані 
на задоволення потреб маркетингу і менедж-
менту.

Аналіз загальногосподарської кон’юнктури 
або кон’юнктури конкретного товарного ринку 
залежно від цілей можна проводити за такими 
напрямами:
•  якщо ціллю є з’ясування тенденцій розвитку 

кон’юнктури ринку за якийсь період, то аналіз 
проводиться через вивчення її динаміки за 
цей період;

•  якщо ставиться завдання визначити кон’юн-
ктуру ринку на поточну дату, то аналіз здій-
снюють з урахуванням фази економічного 
циклу в установлений період.
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Для реалізації стратегічних і оперативних 
цілей основними завданнями кон’юнктурного 
аналізу об’єкта дослідження доцільно визна-
чити:

1) оцінку стану ринку з урахуванням кон’юн-
ктуроутворюючих факторів;

2) характеристику масштабу (місткості)  
ринку;

3) оцінку та аналіз основних пропорцій (час-
ток) ринку;

4) аналіз і прогнозування тенденцій розвит-
ку ринку;

5) аналіз сезонності та циклічності розвит-
ку ринку;

6) оцінку регіональних особливостей і від-
мінностей ринку;

7) аналіз ділової активності;
8) оцінку комерційного (ринкового) ри-

зику;
9) характеристику ступеня монополізації 

ринку та інтенсивності конкуренції.
Аналіз кон’юнктури потрібно проводити не 

на базі довільно відібраних показників, що під-
тверджують ту або іншу суб’єктивну думку, а з 
урахуванням кон’юнктуроутворюючих факторів, 
які відображають сукупність суперечливих еко-
номічних тенденцій, процесів і явищ та вплива-
ють на розвиток досліджуваного ринку.

Процес аналізу кон’юнктури, на думку екс-
пертів, може складатися із таких стадій [3]:

1. Проведення класифікації кон’юн кту ро-
утворюючих факторів і показників стану кон’ юн-
ктури. Побудова динамічних рядів по кожному 
із кон’юнктуроутворюючих факторів, а також 
по кожному кількісному і якісному показнику, 
що відображає дію відповідного кон’юн кту ро-
утворюючого фактора в минулому, сьогоденні 
та майбутньому (наявні оцінки і прогнози).

2. Визначення сили і напряму дії основних 
кон’юнктуроутворюючих факторів. Аналіз про-
водиться в ретроспективному форматі із ви-
користанням динамічних рядів.

3. Об’єднання і розгляд у взаємозв’язку 
сукупності основних кон’юнктуроутворюючих 
факторів як цілого.

Результати аналізу кон’юнктури забезпечу-
ють визначення місця і ролі кожного з основних 
факторів та показників за досліджуваний пе- 
ріод. Разом із висновками щодо прогнозу роз-
витку кон’юнктури ці результати можуть бути 
оформленими у вигляді оглядового звіту.

Експерти рекомендують зважати на суб’єк-
тивність кон’юнктурного аналізу з огляду на те, 
що дослідження, як правило, проводиться в ін-
тересах однієї із взаємодіючих сторін. Певний 
ступінь об’єктивності кон’юнктурного аналізу 
може забезпечити лише незалежне досліджен-

ня з аналізом діяльності усіх основних суб’єктів 
ринкових відносин [3].

Завершальний етап аналізу економічної 
кон’ юнктури — це прогнозування напрямів і 
тенденцій розвитку ринку, що є необхідною умо-
вою для прийняття управлінських рішень щодо 
збуту товарів і послуг, а також для планування 
науково-технічної та виробничої діяльності.

розроблення прогнозу розвитку кон’юн-
ктури. Метою прогнозу є визначення найбільш 
імовірних оцінок стану кон’юнктури у майбут-
ньому. Основне завдання кон’юнктурного про-
гнозу — виявлення тенденцій розвитку факто-
рів, які впливатимуть на ринок протягом пев- 
ного часу в майбутньому. Прогноз є головною 
стадією кон’юнктурного дослідження та резуль-
татом аналізу ринкової кон’юнктури.

Прогноз кон’юнктури доцільно здійснювати 
у такій послідовності [1; 3]:

1) вибір обрію (горизонту) прогнозування.
2) визначення параметрів прогнозування.
3) вибір методів прогнозування.
4) проведення розрахунків прогнозних па-

раметрів.
5) інтерпретація прогнозу.
Обрій прогнозування — це строк, на який 

здійснюється прогноз. Він не повинен переви-
щувати 1,5 року. Слід враховувати, що кон’юн-
ктурні прогнози на більш тривалі терміни ви-
являються недостовірними унаслідок швидких 
змін на ринку. Тому періодизація кон’юнктурних 
прогнозів докорінно відрізняється від загаль-
ноприйнятої, характерної для інших видів про-
гнозування.

Необхідно розрізняти коротко-, середньо- і 
довгострокові прогнози. Як правило, коротко-
строковий прогноз кон’юнктури є необхідним 
для вибору поведінки на ринку з урахуванням 
змін факторів. Наприклад, короткостроковий 
прогноз (до одного місяця) на ринку небанків-
ських фінансових послуг розробляється з ура-
хуванням впливу короткострокових факторів, 
виявлених в процесі аналізу короткострокових 
коливань кон’юнктури на окремих сегментах 
ринку небанківських фінансових послуг [4].

Середньостроковий прогноз (на місяць, 
квартал, до року) доцільно проводити для укла-
дення форвардних угод і оцінки перспектив 
розвитку кон’юнктури. Так, середньостроковий 
прогноз на ринку небанківських фінансових пос-
луг слугує для коригування окремих напрямів 
державної фінансової політики [4].

Довгостроковий прогноз кон’юнктури по-
в’язаний із вибором стратегії суб’єкта господа-
рювання та експертною оцінкою зміни ситуації 
загалом на ринку. Тому довгостроковий прогноз 
не передбачає аналізу тенденцій, а спрямова-
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ний на експертизу якісних змін ситуації на ринку. 
Так, довгостроковий прогноз на ринку небан-
ківських фінансових послуг пов’язаний із роз-
робкою фінансової стратегії та формуванням 
інвестиційних рішень щодо реалізації капітало-
містких інвестиційних проектів [4].

На етапі визначення параметрів прогнозу-
вання дослідник повинен виділити сегмент рин-
ку для оцінювання та окреслити показники, які 
характеризуватимуть кон’юнктуру. Для скла-
дання короткострокових і середньострокових 
прогнозів необхідно оперувати показниками 
динаміки змін кон’юнктури ринку. Так, глибина 
прогнозних розрахунків показників ринку не-
банківських фінансових послуг визначається 
цілями фінансової діяльності, пов’язана з по-
глибленою сегментацією цього ринку (ринку 
страхових послуг, послуг кредитних спілок та 
інших кредитних установ; ринку послуг недер-
жавного пенсійного забезпечення тощо) та спи - 
рається на: аналіз динаміки і циклічності еконо-
мічних процесів; аналіз загальногосподарської 
кон’юнктури; аналіз рівня і динаміки цін, а також 
цінових показників кон’юнктури; дослідження 
попиту і пропозиції; дослідження особливостей 
поведінки суб’єктів ринку; оцінку потенціалу та 
основних пропорцій ринку; оцінку підприєм-
ницького ризику [4].

Слід зважати, що економічне прогнозування 
може ґрунтуватися на таких основних припу-
щеннях: якщо система перебуває в стані рів-
новаги, то її поведінка залежить від внутрішніх 
законів розвитку; якщо система вийшла зі стану 
рівноваги, то прогнозування її поведінки зале-
жить від зовнішніх факторів.

Методи економічного прогнозування, які 
доцільно використовувати для проведення роз-
рахунків прогнозних параметрів кон’юнктури, 
можна розподілити на: екстраполяції; експерт-
них оцінок; економічного моделювання. Класи-
фікацію методів економічного прогнозування 
за ступенем формалізації, на думку експертів, 
можна зобразити так, як це показано на рис. 2  
[1; 5].

Методи екстраполяції базуються на гіпотезі 
збереження взаємозв’язків, що склалися, і їх-
ньому поширенні на прогнозований період. Так, 
статистичні методи екстраполяції зводяться 
до використання розрахункових функціональ-
них залежностей динамічного ряду показника 
кон’юнктури або кореляційних залежностей ря - 
ду кон’юнктурних показників (кореляційно-рег-
ресійних залежностей).

Серед методів екстраполяції основним роз-
рахунковим методом виявлення функцій трен-
ду є так званий метод найменших квадратів.  

рис. 2. Класифікація методів економічного прогнозування за ступенем формалізації [1; 5]
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Сутність його полягає в гіпотезі про те, що роз- 
рахункова функція з найбільшою мірою віро- 
гідно сті описує фактичний тренд кон’юнктури, 
якщо відхилення фактичних моментів кон’юнк- 
тури є максимально наближеними до значень, 
що розраховуються на основі гіпотетичної функ-
ції тренду.

Методи експертних оцінок передбачають 
різні ймовірнісні результати розвитку системи 
та ґрунтуються на використанні знань та інтуїції 
експертів, які здійснюють прогнозування еко-
номічних явищ.

Методи економічного моделювання перед-
бачають створення моделей взаємодії різ- 
них факторів, що визначають ринкову кон’юнк-
туру.

Потрібно зважати на те, що наведений роз-
поділ методів прогнозування є досить умовним, 
оскільки вони можуть взаємно перетинатися і 
доповнювати один одного. Наприклад, еконо-
мічне моделювання може використовувати гіпо-
тезу екстраполяції, а значення деяких факторів 
виявлятися експертним шляхом.

До основних розрахунків прогнозних па-
раметрів кон’юнктури доцільно віднести прог-
ноз:
•  динаміки виробництва товару — враховують-

ся резервні й запровадження нових потужно-
стей, державне регулювання виробництва, 
поява принципово нової технології вироб-
ництва, нових факторів, що мають вплив на 
виробництво; рух загальногосподарської 
кон’юнктури (для традиційних виробництв);

•  попиту і пропозиції — враховуються перспек-
тиви розвитку галузей, що використовують 
даний товар (наприклад, для устаткування 
виробничого призначення) або ймовірність 
тенденцій руху споживчого попиту (для то-
варів споживчого призначення), очікуваних 
обсягів споживання тощо;

•  динаміки і рівня цін — враховуються рівень 
розвитку виробництва, споживання, світової 
торгівлі та інші показники стану і перспектив 
розвитку ринку; використовуються оцінки ди-
наміки цін, що наводяться в зарубіжних ви-
даннях; береться до уваги рух цін у минулому 
і їхній рівень у момент розробки прогнозу;

•  розвитку світових товарних ринків — врахову-
ються перспективи розвитку загальногоспо-
дарської кон’юнктури країн, імовірні тенден-
ції виробництва і попиту загалом, очікувані 
тенденції в міжнародному розподілі праці, 
торговельно-політичні заходи країн та інші 
фактори. Особлива увага приділяється визна-
ченню динаміки, обсягів експорту та імпорту 
товарів у розподілі за основними країнами — 
експортерами і імпортерами тощо.

При складанні прогнозу важливо повною 
мірою враховувати специфіку даного виду то-
вару та обумовлені цим особливості поведінки 
кон’юнктури ринку (попиту та пропозиції), а та-
кож тривалість виробництва товару.

Наприклад, незважаючи на настання фінан-
сової кризи, обсяг виробництва важкого про-
мислового устаткування (із циклом виготовлен-
ня 1–2 роки), як правило, продовжує залиша-
тися на високому рівні ще протягом тривалого 
періоду (півроку — рік) і тільки потім починає 
скорочуватися [1; 3].

Для підвищення практичної значущості про-
гнозу його корисно доповнювати конкретними 
рекомендаціями щодо експорту та імпорту то-
вару із урахуванням очікуваних змін на ринку, 
зокрема прогнозованих “переломів” у динаміці 
цін.

На завершальному етапі прогнозування 
здійс нюється інтерпретація та оцінка вірогід-
ності прогнозу, отриманого на основі будь-яко- 
го методу. Чим довшим є період прогнозуван-
ня, тим меншою є його достовірність. Інтер-
претація прогнозу полягає в аналізі тенденцій 
зміни кон’юнктури ринку на основі отриманих 
розрахункових показників [1; 3].

При складанні прогнозу, окрім визначення 
ймовірної спрямованості розвитку кон’юнктури, 
доцільно виявляти можливість альтернативного 
ходу розвитку кон’юнктури.

виСновки

Запропонована для розгляду і викорис-
тання в роботі модель (методика) проведення  
ко н’юнктурного дослідження дозволить:
•  досліднику, потенційному виконавцю або за-

мовнику кон’юнктурного дослідження — пе-
ред проведенням дослідження скласти від-
повідний план або розробити дерево цілей, 
на всіх етапах дослідження вносити в нього 
необхідні корективи, в процесі реалізації кож-
ного етапу керуватися відповідними мето-
дичними рекомендаціями та інформаційними 
джерелами. Одночасно виступати у ролі спо-
живача інформації (первинної і вторинної), 
а також у ролі генератора ресурсів нової ін- 
формаційної бази, створеної для якісного 
аналізу і прогнозування кон’юнктури ринку, 
підготовки зведеного огляду кон’юнктури.

•  будь-якому суб’єкту господарської діяльно - 
сті — освоїти мобільну систему вивчення 
кон’ юнктури, що в свою чергу дасть можли-
вість оперативно та адекватно реагувати на 
постійну зміну обставин, які обумовлюють 
ступінь напруги на тому або іншому ринку, та 
розбудовувати власну господарську політику, 
виходячи з потреб потенційних покупців. Така 
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система має ґрунтуватися на відповідних ін-
формаційних ресурсах.
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Abstract. This article presents the recommendations for the analysis and forecasting of market conditions and 
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tions “The order of the leadthrough of the market research” [1], developed by the authors. This article describes 
the sequence of actions and a set of specific techniques, the use of which will help economic agents, direct ex-
ecutors of studies on the environment, as well as potential customers of market research quickly and efficiently 
carry out the analysis and prediction of general market conditions and the conjuncture of product markets.
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МетодиЧеСкие подходы к поСтроениЮ Модели конЪЮнктурного 
иССледования, проведениЮ аналиЗа и прогноЗа рыноЧноЙ конЪЮнктуры

Резюме. Изложенные в статье рекомендации по проведению анализа и прогноза рыночной конъюнкту-
ры и построению модели исследования конъюнктуры являются частью разработанных авторами научно-
методических рекомендаций “Порядок проведения конъюнктурных исследований” [1]. Статья описывает 
последовательность действий и совокупность конкретных приемов, использование которых поможет субъ-
ектам хозяйственной деятельности, непосредственным исполнителям работ по изучению конъюнктуры, а 
также потенциальным заказчикам конъюнктурных исследований оперативно и качественно провести ана-
лиз и прогнозирование общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры товарных рынков.

Ключевые слова: анализ, динамика производства, динамика цен, конъюнктурное исследование, метод, 
прогноз, рынок.
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