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Підприємництво, торгівля та біржова діяльність визначає рівень 
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необхідних знань для наукової роботи майбутніх аспірантів за обраним 
напрямом. Програма включає основні розділи навчальних дисциплін за 
блоками: 

 підприємництво; 
 торгівля; 
 біржова діяльність; 
Програма передбачає засвоєння: організаційно-правових форм 

суб’єктів підприємницької діяльності, її змісту та особливостей в сфері 
торгівлі; особливостей створення суб'єктів господарювання в торгівлі: 
механізму здійснення роздрібної та оптової торгівлі; сутності логістичних 
операцій та логістичних систем; підходів до проектування ланцюгів 
поставок та інтегрованих логістичних систем; правил торгівлі в біржовому 
колі; основ наукових принципів класифікації як традиційного, так і 
новітнього асортименту харчових продуктів та непродовольчих товарів; 
чинників формування  і збереження споживних властивостей товарів 
протягом товароруху; наукових підходів до управління якістю і безпечності  
товарів; стандартних і сучасних методів дослідження якості харчових 
продуктів та непродовольчих товарів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

Основи підприємництва 
Підприємництво як особливий вид економічної активності та тип 

функціональної діяльності 
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Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності. Мета, місія та 
цільові характеристики  бізнес-діяльності. Принципи здійснення 
підприємницької діяльності..Ознаки схильності до підприємництва. 
Мотивація ухвалення рішення про започаткування власної справи. 
Підприємницька активність як комплексна характеристика діяльності 
суб'єктів підприємництва.  

Поняття та зміст підприємницької ідеї. Характеристика основних 
методів пошуку підприємницьких ідей. Оцінка бізнес-ідеї на реальність її 
втілення. 

Типологія підприємництва: міжнародний та вітчизняний підхід. 
Сучасна класифікація видів та сфер підприємницької діяльності. 
Виробнича підприємницька діяльність як основа формування реального 
сектору економіки та фактор соціально-економічного розвитку суспільства. 
Види та форми виробничого підприємництва. Комерційне підприємництво 
(посередництво). Загальна характеристика та особливості підприємництва 
в торгівлі. Сутність, мета та функції посередників. Загальна характеристика 
підприємництва у сфері надання фінансових послуг.  

Основні форми організації бізнесу. Переваги та недоліки 
одноосібного володіння, партнерства, корпоративного підприємництва та 
франчайзингу. Організаційно-правові форми здійснення підприємницької 
діяльності згідно діючого вітчизняного законодавства: особливості 
створення та функціонування. Складні форми підприємницьких утворень. 
Поняття, цілі та задачі кооперації та концентрації капіталу у 
підприємницькій діяльності.  

Сутність та складові зовнішнього середовища суб’єкта 
підприємницької діяльності. Фактори прямого та непрямого впливу на 
функціонування суб’єкта підприємництва. Основні параметри умов 
ведення бізнесу в Україні за індикаторами рейтингу Doing Business. 
Конкуренція як рушійна сила розвитку підприємництва. Ризики в 
підприємницькій діяльності та засоби протидії ризикам. 

Державна політика щодо підтримки підприємницької діяльності. 
Державно-приватне партнерство: сутність та принципи реалізації.  

Зміст основних етапів створення та державної реєстрації суб’єкта 
підприємницької діяльності. Установчі документи: сутність, склад, 
особливості складання. Обґрунтування вибору системи оподаткування 
майбутньої господарської діяльності. Ліцензування підприємницької 
діяльності. Економічні ресурси підприємницької діяльності: особливості 
залучення та використання.  

Процес припинення підприємницької діяльності та його основні 
етапи.  

Поняття соціально-етичної відповідальності бізнесу. Етичні 
проблеми взаємодії підприємництва з суспільством та владою.  

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємництва в 
Україні. 
 



6 
 

Економіка підприємництва 
Характеристика підприємства як суб’єкта господарювання. 

Методологічні засади класифікації видів підприємств в сучасній 
економічній системі. Принципи та напрями державного регулювання 
економічної діяльності підприємств. Зовнішнє економічне середовище 
функціонування підприємств. 

 Сутність та зміст операційної діяльності підприємства. Сутність та 
зміст інвестиційної діяльності підприємства, її особливості. Сутність та 
зміст фінансової діяльності підприємства. Сутність та зміст інноваційної 
діяльності підприємства. Основні форми та види інновацій у сфері 
економіки підприємства.  

Сутність, принципи та основні системи планування господарської 
діяльності підприємства. Основні напрями і показники економічного 
розвитку підприємства у стратегічному періоді. Методологічні засади 
здійснення поточного планування господарської діяльності підприємства. 
Методологічні засади здійснення оперативного планування господарської 
діяльності підприємства. Методичний інструментарій планування обсягу 
виробництва і реалізації продукції підприємства. Визначення критичних 
обсягів основної операційної діяльності підприємства.  

Ресурсний потенціал підприємства: основні складові та особливості 
формування. Продуктивність праці: поняття, показники, чинники та методи 
оцінювання. 

Методичні інструменти аналізу чисельності працівників та фонду 
оплати праці підприємства. Форми та методи  стимулювання праці. 
Системи оплати праці, їх характеристика та оцінювання ефективності. 

Економічна сутність та класифікація активів підприємства. 
Методологічні основи управління активами підприємства. Економічна 
сутність та особливості функціонування необоротних активів 
підприємства. Знос та амортизація операційних необоротних активів 
підприємства. Методологічні засади та методичний інструментарій оцінки 
стану, руху та ефективності використання операційних необоротних 
активів підприємства. Методологічні основи управління оборотними 
активами підприємства. Виробничий, операційний та фінансовий цикли 
підприємства: сутність та основні підходи до управління. Сутність та види 
поточної дебіторської заборгованості підприємства. Підходи до 
формування кредитної політики підприємства. Сутність та класифікація 
грошових активів підприємства. 

 Сутність та класифікація капіталу підприємства, методологічні 
засади управління капіталом. Сутність, класифікація, джерела формування 
власного капіталу підприємства. Методичний інструментарій 
обґрунтування потреби підприємства у позиковому капіталі та оптимізації 
джерел його залучення. Поняття вартості капіталу підприємства та 
методичний інструментарій оцінки середньозваженої вартості капіталу.  

Методологічні засади управління поточними витратами 
підприємства. Система основних факторів, що впливають на обсяг 
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поточних витрат. Методичний інструментарій планування поточних витрат 
підприємства. Поняття та об’єкти калькулювання собівартості продукції 
підприємства.  

Поняття та види фінансових результатів діяльності підприємства. 
Місце прибутку у системі фінансових результатів. Методичний 
інструментарій аналізу та планування прибутку підприємства. 
Методологічні підходи до розробки податкової політики підприємства. 
Основні показники оцінки ефективності податкової політики підприємства. 

Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного 
показника і критерію оцінки діяльності підприємства.  Ефективність 
діяльності підприємства: сутність та основні характеристики. Методичні 
засади оцінювання ефективності діяльності підприємства. Сутність та 
форми конкуренції в економічній діяльності суб’єктів господарювання. 
Методичні підходи до визначення конкурентного статусу підприємства.  
 

Основи бізнес-планування  
Суть бізнес-плану, мета його створення та призначення. Бізнес-

планування у діяльності підприємства: базові процедури та основні 
методичні підходи. Стандартні методики бізнес-планування (TACIS; ЄБРР; 
UNIDO, вітчизняні методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану 
підприємств та ін.) та уніфіковані методики до специфіки діяльності 
підприємства. 

Ключові розділи бізнес-плану згідно міжнародних і вітчизняних 
стандартів. Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine 

Процедура обґрунтування змісту окремих розділів: матеріально-
технічного, фінансового, кадрового забезпечення підприємницької 
діяльності; організації основної діяльності, впровадження інноваційних 
технологій, прогресивних методів і форм господарювання; використання 
ефективних схем управління та стратегічного, комерційного, 
маркетингового, логістичного забезпечення; досягнення результативних 
показників, очікування загроз і підприємницьких ризиків. Оцінка 
прибутковості проекту.  

 
Стратегії торговельного підприємництва 
Сутність і зміст стратегій підприємництва. Особливості стратегій 

торговельного підприємництва. Вибір стратегій і пріоритетів. Порядок та 
етапи розробки підприємницької стратегії, узгодження з іншими видами 
стратегії підприємства.  

Мета і завдання стратегії. Засоби реалізації стратегії. Чинники впливу 
на стратегічний розвиток. Ефективність стратегічного розвитку 
підприємства.  

Конкурентна стратегія суб'єктів підприємництва в сфері торгівлі. 
Формування діючого бренду торговельної компанії.  

Розробка стратегії управління стійким розвитком підприємства на 
основі процесно-системного підходу. Алгоритм обґрунтування та методика 

https://uk.wikipedia.org/wiki/BFM_Group
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визначення базової стратегії управління стійким розвитком підприємства. 
Визначення функціональних стратегій стійкого розвитку підприємства з 
урахуванням ефективності управління його локальними складовими. 

Антикризові стратегії та діяльність підприємства в умовах ринкової 
турбулентності.  

Загальні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності. 
Критерії та показники ефективності функціонування суб'єктів 
підприємництва.  

 
Управління ланцюгами поставок 
Понятійний апарат ланцюга поставок та управління ним. Управління 

бізнес-процесами у ланцюгах поставок. Проектування ланцюгів поставок. 
Основні рішення в управлінні ланцюгами поставок.  

Прийняття рішення в управлінні ланцюгами поставок в умовах 
невизначеності. Стратегії ланцюгів поставок. Інтеграція та співпраця у 
ланцюгах поставок. Інформаційні технології управління ланцюгом 
поставок. Економічні аспекти управління ланцюгами поставок. Управління 
глобальним ланцюгом поставок. 

Проектування логістичних систем 
Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем. 

Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи. 
Методологічні принципи проектування логістичних систем. Узагальнена 
процедура проектування логістичної системи.  

Інфраструктура і вибір місця розміщення логістичного об’єкта на 
логістичному полігоні.  Визначення та гармонізація потужностей логістичних 
систем. Особливості організації та проектування внутрішньовиробничих 
логістичних систем. Проектування ланцюгів поставок на створення додаткової 
вартості. Проектування інтегрованих логістичних систем.  

Управління проектом з розробки та впровадження логістичної системи. 
 
Логістичний менеджмент 
Елементи системи логістичного менеджменту підприємства. Рівні 

логістичного менеджменту. Мета, цілі, завдання та функції логістичного 
менеджменту.  

Категорійний менеджмент як фактор оптимізації організаційної 
структури управління логістичними бізнес-процесами мережевої 
роздрібної торгівлі. Функції  категорійного менеджменту: внутрішні 
функції управління категоріями; зовнішні функції взаємодії з 
постачальниками. 

Основні підходи та принципи формування логістичної стратегії. 
Тенденції у формуванні логістичних стратегій на підприємствах. Вибір 
моделей логістичних стратегій. Оцінка ефективності логістичної стратегії 
підприємства.  
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Підходи до організації логістичних систем підприємств. Еволюція 
організаційних структур управління логістикою. Основні типи логістичних 
організаційних структур.  

Процес логістичного контролю. Формування системи показників 
логістичного контролю. Зміст логістичного аудиту підприємства. Методи 
та критерії оцінки результативності логістичного управління.  

Персонал-технології відбору, підготовки та організації праці фахівців 
з логістики. Система сертифікації фахівців логістичного управління. 
Оцінка праці фахівців служби логістики. Мотивування логістичної 
діяльності. 

 
Маркетингова діяльність підприємства 
Системний підхід до організування маркетингової діяльності на 

підприємстві. Створення організаційних структур управління маркетингом.  
Методологічні основи та методичний інструментарій маркетингових 
досліджень. Моделі та системи маркетингових досліджень. Сегментація 
споживачів і обрання цільових сегментів ринку. Методики оцінки 
конкурентоспроможності товарів та послуг.  

Стратегії маркетингу на кожній стадії життєвого циклу товару. 
Торгова марка. Використання марочних товарів. Вимоги до марочних 
товарів. Бренд-менеджмент. Позиціонування торгової марки. Побудова 
карти сприйняття бренду: концептуальні підходи та метод аналізу даних. 

Взаємодія цінової політики з іншими елементами системи марке-
тингу. Цілі та планування цінової політики підприємства на різних етапах 
життєвого циклу товару та підприємства. Маркетингові цінові стратегії в 
умовах нестабільного попиту. Управління інтегрованими маркетинговими 
комунікаціями. Управління масовими комунікаціями.  

Оптимізація маркетингових управлінських рішень на основі методів 
портфельного аналізу. Оцінки ефективності стратегій маркетингу. Аудит 
маркетингу. Стратегічний контроль.  

Антикризова корекція маркетингової політики підприємства.    
 

2. ТОРГІВЛЯ 
 
Роздрібна торгівля 
Роздрібна торговельна мережа. Багатоканальна роздрібна торгівля. 

Роздрібні торговельні об’єкти: їх класифікація та види. Визначальні фактори 
розвитку роздрібної торговельної мережі. Критерії та показники оцінки стану 
розвитку роздрібної торговельної мережі.  

Сутність та класифікація магазинів. Спеціалізація магазинів: її сутність, 
значення та форми. Типи магазинів та їхніх об’єднань. Характеристика сучасних 
типів магазинів: гіпермаркет, супермаркет, дискаунтер, дрогері, склад-клуб, Сash 
& Сarry, Convenience Store, Forecourt Store Health Food Store, Frozen Food Store 
тощо. Сутність та класифікація торговельних центрів. Види об'єктів 
дрібнороздрібної та пересувної торговельної мережі. Методичні підходи щодо 
визначення потреби у торговельних об’єктах та їх розміщення.  
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Вплив спеціалізації магазину на структуру товарного асортименту. 
Особливості формування товарного асортименту у різних типах магазинів. 
Антикризове управління асортиментною політикою.  

Організація торговельно-технологічного процесу у магазині. Організація 
процесу продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах. Імідж і 
репутація підприємства торгівлі: економічна зміст, формування та оцінка. 
Атмосфера магазину як інструмент впливу на споживача. Формування 
конкурентоспроможності торговельних послуг. Моделі управління якістю 
торговельних послуг. Споживча задоволеність і лояльність. Розробка програм 
лояльності покупців. Автоматизовані системи управління взаємовідносинами з 
покупцями.  

Організація праці торговельно-оперативного персоналу підприємства 
роздрібної торгівлі. 

Фірмова торгівля, її форми та методи. Структура елементів споживчої 
цінності фірмових товарів. 

Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів: організація торгівлі на 
ринках, організація продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі, 
продаж товарів на замовлення покупців.  Організація пересувної торгівлі. 
Роздрібний продаж товарів через торговельні автомати.  

Особливі форми роздрібного продажу товарів. Телемаркетинг та 
особливості організації продажу товарів за допомогою телебачення. Продаж 
товарів за телефоном. Продаж товарів у системі мережевого маркетингу. 
Організація продажу непродовольчих товарів у кредит і розстрочку. Комісійна 
торгівля непродовольчими товарами.  

Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі. 
Співробітництво регіональних виробників з роздрібною торгівлею. Адаптивні 
моделі прогнозу продажу. Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії 
розвитку у роздрібній торгівлі.  

 
Оптова торгівля 
Організаційні основи діяльності підприємств оптової торгівлі. Роль 

оптових підприємств у доведенні товарів від виробників до споживачів на 
внутрішньому і зовнішніх ринках. Організація оптових закупівель і 
продажу товарів та їх документальне оформлення.  

Алгоритм визначення факторів впливу на кон’юнктуру ринку. 
Управління контрактними відносинами як фактор розвитку конкуренції.  

Механізм формування каналів розподілу в оптовій торгівлі. Розробка 
унікальної торгової пропозиції та обґрунтування рівня обслуговування 
корпоративних клієнтів. Інтегрований АВС-XYZ аналіз асортименту та 
клієнтської бази.  

Організація технологічних процесів і праці на складах. Організація і 
технологія товаропостачання роздрібної торгової мережі підприємствами 
оптової торгівлі. Організація перевезень торговельних вантажів і 
транспортно-експедиторське обслуговування. Організація і технологія 
тарних операцій у торгівлі. 
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Оптово-посередницька діяльність 
Оптово-посередницька діяльність у сфері товарного обігу. Бізнес-

взаємодія суб’єктів господарювання. Види і форми посередницької 
діяльності. Умови формування підприємницьких мереж на товарному 
ринку. Поняття квазіінтеграції.  

Принципи взаємодії суб’єктів господарювання. Сучасні концепції 
партнерських відносин та оцінка клієнтської лояльності. 

Функції оптових посередників. Організація біржових торгів та 
біржового посередництва. Особливості оптової торгівлі на виставках-
ярмарках. 

Оцінювання ефективності взаємодії оптово-посередницьких структур 
на товарному ринку. Методичні підходи до оцінки ефективності взаємодії 
суб’єктів господарювання. 

Інформаційне забезпечення процесу взаємодії оптових посередників. 
Порівняння типів систем інформаційного забезпечення. Структура безпеки 
систем інформаційного забезпечення взаємодії суб’єктів оптово-
посередницької діяльності. 

 
Торговельні мережі 
Процес глобалізації у торгівлі. Передумови розвитку підприємницьких 

об'єднань в Україні. Сутність та класифікація підприємницьких мереж у торгівлі.  
Корпоративні роздрібні торговельні мережі як окремі суб’єкти ринку. 

Переваги корпоративної мережевої торгівлі перед іншими формами торгівлі. 
Основні аспекти формування мережевих структур. Ефект синергізму. Види 

стратегій корпоративних торговельних мереж. Методичні засади розробки 
стратегії формування корпоративних торговельних мереж.  

Організація функціонування корпоративних торговельних мереж. Профіль 
корпоративної роздрібної торговельної мережі: масштаби діяльності, стратегія 
позиціонування, спеціалізація, типи магазинів і інших закладів обслуговування 
покупців, рівень роздрібних цін. 

Сутність та класифікація власних торговельних марок, основні мотиви та 
переваги від використання. Види стратегій розвитку власних торговельних 
марок. Основні етапи впровадження категорійного менеджменту у 
корпоративній торговельній мережі. 

Управління товаропостачанням корпоративної торговельної мережі.  
Автоматизовані системи управління товаропостачанням торговельної мережі. 
Основні підходи до організації роботи розподільчого центру  торговельної 
мережі. Основні підходи до організації товароруху в торговельній мережі.  

Сутність і класифікація франчайзингових торговельних мереж. Основні 
етапи формування франчайзингової мережі у торгівлі. Управління 
взаємовідносинами між суб’єктами у франчайзинговій торговельній мережі. 
Види добровільних об’єднань у роздрібній торгівлі та принципи їх формування. 
 

Електронна комерція 
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Основні поняття, організаційні аспекти, принципи раціональної 
організації бізнесу в Інтернет-середовищі. Специфіка конкурентного 
середовища на ринку електронної торгівлі.  

Веб-сайт як основа електронної торгівлі та маркетинговий 
комунікаційний інструмент. Класифікація, моделі веб-сайтов. Етапи 
розробки веб-сайту. Первісне просування та системна підтримка сайту. 
Оцінка ефективності веб-сайту торговельної фірми. Реклама в Інтернет. 
Цінові моделі розміщення реклами. Інструменти інтернет-реклами.  

Торговельні системи в Інтернет-середовищі. Класифікація 
торговельних Інтернет-систем. Електронні платежі. Трансакції в Інтернет. 
Вимоги до платіжних систем.  

Безпека в системах електронної торгівлі. Безпечна інформація та її 
властивості. Стандарти забезпечення безпеки інформації та безпеки 
електронної комерції. 

 
 
Міжнародна торгівля 
Сутність міжнародної торгівлі як сфери підприємництва. Рамкові 

стандарти забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної 
торгівлі. Стратегія процедур у сфері міжнародної торгівлі в рамках Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Міжнародні організації з регулювання міжнародної торгівлі. 
Регулювання міжнародної торгівлі в системі СОТ. 

Методи міжнародної торгівлі. Торгівля через торговельно-
посередницькі фірми. Торгівля через лізингові компанії. Міжнародні 
виставки та ярмарки. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародні тендери 
(торги). Міжнародна ліцензійна торгівля. Міжнародна електронна торгівля.   
Технології експортного та імпортного маркетингу. 

Вибір зовнішнього ринку. Пошук та оцінка закордонних партнерів. 
Способи виходу на зовнішні ринки. Види та процес організації експертно-
імпортних операцій. Загальні підходи до регулювання підприємництва в 
сфері зовнішньої торгівлі. Технології управління зовнішньоторговельними 
конфліктами. 

Митне регулювання міжнародної торгівлі. Спрощення та 
гармонізація митних процедур відповідно до міжнародних конвенцій. 
Мінімізація митних ризиків при митному контролі та оформленні товарів і 
транспортних засобів. 

Забезпечення національних економічних інтересів шляхом реалізації 
митно-тарифних та нетарифних методів регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 
Управління бізнес-процесами в торгівлі 
Сутність, основні види  та особливості бізнес-процесів в торгівлі. 

Напрямки гармонізації та інтеграції бізнес-процесів в торгівлі.  
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Методологічні принципи, цілі та завдання аналізу бізнес-процесів в 
торгівлі. Інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів в торгівлі.  

Оцінка та прогнозування економічної ефективності комерційних угод 
із закупівлі товарів торговельним підприємством. Аналіз асортиментної 
політики торговельного підприємства та методичних підходів до її 
розробки. Аналіз практики  формування та здійснення цінової політики 
торговельного підприємства. Аналіз практики розробки та здійснення 
стратегій продажу товарів торговельним підприємством та сервісного 
обслуговування покупців.  

Сучасні напрями та методологічні основи розвитку співробітництва  
торговельних підприємств та споживачів товарів. Аналіз та удосконалення 
практики дослідження економічної ефективності бізнес-процесів в торгівлі. 
Оптимізація бізнес-процесів в торгівлі.  

 
Товарознавство 
Значення товарознавства в системі наук про торгівлю. Об’єкт і 

предмет товарознавства. Сучасна методологія та категоріальний апарат 
товарознавства: визначення і характеристика методів вивчення (пізнання) 
товарів, ідентифікації та визначення фальсифікації харчових продуктів. 
Наукові основи формування потреб у товарах.  

Методологія кваліметричних досліджень. Ймовірнісно-статистичне 
оцінювання. Теорія оцінювання.  Кваліметрія товарів. 

Асортимент товарів та тенденції його формування. Роль брендів у 
формуванні асортименту товарів. Показники та характеристики 
асортименту товарів. Методологія формування асортименту товарів. 
Номенклатура товарів на вітчизняному біржовому ринку. 

Вимоги до харчових продуктів та непродовольчих товарів. Споживні 
властивості харчових продуктів та непродовольчих товарів. Харчові 
продукти як фізико-хімічна або біологічна система. Хімічний склад 
харчових продуктів та непродовольчих товарів, його вплив на формування 
та збереженість споживних властивостей. Шляхи підвищення споживних 
властивостей товарів. 

Поняття якості та безпечності товарів. Характеристика чинників 
формування якості. Показники якості товарів. Рівень якості товарів: 
визначення, методи вимірювання та суспільного оцінювання. Принципи 
розрахунку та побудови моделі якості товарів. 

Законодавчо-нормативне регулювання безпечності та якості товарів в 
Україні та інших країнах світу. Методи оцінювання безпечності та якості 
харчових продуктів і непродовольчих товарів.  

Напрями управління якістю товарів в Україні. Системний підхід до 
управління якістю продукції. Розробка інтегрованих систем управління: 
особливості, проблеми і шляхи вирішення, переваги.  

Управління безпечністю харчових продуктів. Аналіз законодавчої 
бази, що регламентує безпечність харчових продуктів в Україні та світі. 
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Значення НАССР в управлінні безпечністю харчових продуктів. 
Державний контроль у сфері  безпечності  харчових продуктів. 

Ключові елементи та інструменти розгортання функції якості. 
Планування якості нової продукції з використанням методології Quality 
Function Deployment – QFD. Особливості споживчої оцінки якості товарів з 
використанням моделі Кано. 

Конкурентоспроможність товарів як фактор національної безпеки. 
Поняття критеріїв та чинників конкурентоспроможності товарів. 
Показники якості споживчих товарів, які забезпечують їх 
конкурентоспроможність. Принципи та методи оцінки, шляхи підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів.  

Критерії ідентифікації товарів, методи виявлення фальсифікації та 
заходи щодо її запобігання. Роль і значення експертизи у мінімізації ризиків 
безпечності товарів та митних ризиків.  

Гармонізація національного законодавства в сфері технічного 
регулювання з європейськими та міжнародними нормами. Реформування 
адаптованої до вимог ЄС і СОТ сучасної системи технічного регулювання 
України. 

Екологічні проблеми виробництва, споживання та утилізації товарів. 
Формування показників безпечності непродовольчих товарів в екологічно 
орієнтованих технологіях. 

Прогресивні способи пакування та зберігання харчових продуктів і 
непродовольчих товарів. Оптимальні умови і режими зберігання товарів. 
Процеси, що відбуваються під час зберігання харчових продуктів та 
непродовольчих товарів. Види втрат товарів в процесі життєвого циклу. 

 
3. БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Теоретичні засади біржової діяльності 
Роль та місце біржі в економіці, її економічна природа. Функції та 

характерні ознаки біржової торгівлі. Види бірж. Форми організації бірж. 
Класифікація та характеристика біржових товарів. Види біржових 
контрактів. Фінансові інструменти.  

Міжнародні біржові ринки. Характеристика ф’ючерсного контракту. 
Основні риси ф’ючерсної торгівлі. Сучасні теорії міжнародних ф’ючерсних 
ринків. 

Концепції ціноутворення на ф’ючерсних ринках. Суть 
фундаментального аналізу біржових цін і курсів. Технічний аналіз ф’ючерсних 
цін. Методи дотримання тренду. Аналіз показників обсягів торгів. 

 
Організаційні аспекти біржової торгівлі 
Засновники та члени біржі. Їх права й обов’язки. Учасники біржових 

сесій. Біржові посередники: брокери та дилери. Сутність і види брокерської 
діяльності. Правове регулювання брокерської діяльності.  
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Організаційна структура управління біржею. Порядок укладання 
біржових угод. Організація діяльності брокерської фірми. Ведення рахунків 
клієнтів. Звітність щодо виконання наказів клієнтів.  

Суть біржового клірингу. Історія становлення біржових клірингових 
установ. Особливості функціонування клірингових палат ф’ючерсних бірж. 
Маржа у ф’ючерсній торгівлі. Забезпечення додаткових фінансових 
гарантій розрахункової палати.  

Економічна функція поставки за ф’ючерсними контрактами. 
Організація процедури поставки за ф’ючерсними контрактами. Поставка за 
ф’ючерсними контрактами з фінансовими інструментами.  

Основні системи електронної біржової торгівлі. Розвиток біржового 
електронного трейдингу в Україні. Суть та значення державного 
регулювання біржової торгівлі.  

 
Основи ф’ючерсної та опціонної торгівлі 
Товарні ф’ючерси як фінансові інструменти. Порядок укладання та 

виконання ф’ючерсних контрактів. Суть опціонів та їх характеристика. Товарні 
опціони. Основні стратегії з товарними опціонами. Опціони з фінансовими 
інструментами.  

Суть та види фінансових ф’ючерсів. Відсоткові фінансові ф’ючерси. 
Контракти на індекси фондових бірж. Ф’ючерсні контракти з валютою.  

Економічна суть біржової спекуляції. Види біржової спекуляції. 
Спекулятивні стратегії із застосуванням ф’ючерсних контрактів.  

Суть та основні характеристики хеджування. Види хеджування. 
Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках. 
Особливості хеджування цінових ризиків ринку реальних товарів. 
Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів. 
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