
АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ 

Хеджування ф’ючерсами і опціонами. 

Студенти вивчають теорію і практику хеджування. Базис і його роль у 

хеджуванні. Види хеджування. Хеджувальні стратегії. Хеджування ф’ючерсами. 

Хеджування опціонами та свопами. Стратегії хеджування на аграрному ринку. 

Фючерси. Опціони та їх сутність. Використання опціонів. Базисний ризик. 

Хеджування опціонами і свопами на фінансовому ринку. Арбітраж і спекуляція.  

Міжнародні біржові ринки. 

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні системи спеціальних знань з 

проблем та перспектив розвитку міжнародних відносин у сфері біржової 

торгівлі. Результатом вивчення дисципліни є: формування цілісного уявлення 

про процеси, які характеризують міжнародний рівень взаємодії національних 

біржових ринків; оволодіння новітніми підходами щодо оцінки еволюційного 

характеру розвитку міжнародних біржових ринків; оволодіння культурою 

сучасного економічного мислення у сфері біржової торгівлі з позицій передового 

світового досвіду. 

Ціноутворення на біржовому ринку. 

Мета дисципліни – надання студентам теоретичних знань і практичних навиків з 

питань формування цін на сільськогосподарську продукцію. Завдання 

дисципліни полягає в розкритті проблем: теоретичні основи ціноутворення; 

законодавчо-правове регулювання ціноутворення; організаційно-економічний 

механізм ціноутворення; характеристика методів регулювання формування цін в 

Україні.  

Електронний бізнес. 

Дисципліна забезпечує формування знань та навиків студентів по впровадженню 

комп’ютерних технологій в бізнесі, основ електронних технологій торгівлі та їх 

використання у діяльності підприємств. Завдання курсу: оволодіти основними 

поняттями електронної торгівлі; ознайомитися з новітніми інформаційними 

технологіями; набути практичні навички по використанню електронних 

технологій в бізнесі. 

Підприємництво в галузі переробки сільськогосподарської продукції. 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних і практичних знань про 

раціональну організацію та ефективність ведення бізнесу з переробки 

сільськогосподарської продукції. Предметом вивчення дисципліни є сукупність 

теоретичних, методичних і практичних питань з раціональної організації і 

економічної ефективності бізнесової діяльності з переробки 

сільськогосподарської продукції. 

 



Комерційна логістика. 

Метою вивчення дисципліни є формування компетенцій майбутніх магістрів у 

науковому обґрунтуванні та прийнятті оптимальних управлінських рішень з 

логістики із використанням сучасних інформаційних технологій. Предметом 

навчальної дисципліни є вивчення концептуальних засад комерційної логістики, 

основних принципів ефективного використання логістики в комерційній 

практиці підприємств, дослідження особливостей розвитку функціональних 

областей комерційної логістики та формування інформаційного забезпечення 

прийняття ефективних логістичних рішень. В ході вивчення дисципліни 

студенти освоять основні підходи до здійснення логістики як нової парадигми 

підприємницької діяльності. 

Публічні закупівлі. 

Базові принципи державних закупівель; методичні та методологічні основи 

організації закупівельної діяльності у електронній системі закупівель ProZorro; 

порядок утворення та головні функції тендерного комітету; права, обов'язки і 

відповідальність членів тендерного комітету; формування тендерної 

документації; особливості та специфіка здійснення закупівель окремих 

предметів закупівлі; оскарження процедур закупівлі у сфері публічних 

закупівель, контроль за дотриманням законодавства у сфері державних 

(публічних) закупівель; відповідальність за порушення законодавства у сфері 

закупівель.  

Глобальна економіка. 

 Метою дисципліни є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців 

через формування у студентів розуміння умов і факторів становлення, механізмів 

та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення своєї 

інтелектуальної місії для прийняття збалансованих управлінських рішень у 

контексті загально цивілізаційного прогресу. Головне завдання - засвоїти та 

відтворити на професійному рівні системні знання з глобальної економіки та 

освоїти професійні навики формування економічних стратегій розвитку 

відповідно до сучасних трансформаційних процесів глобалістики. 

Інноваційний розвиток аграрних підприємств. 

 Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань щодо 

стану і проблем інноваційної діяльності аграрних підприємств. Завдання – 

засвоїти та відтворити на професійному рівні системні знання з складових й 

елементів механізму стимулювання інноваційного процесу, інституційні форми 

інноваційного розвитку аграрної сфери. 

  



 

Annotations  

Hedging futures and options. Students learn theory and practice of hedging. Basis 

and its role in hedging. Types of hedging. Hedging strategies. Futures hedging. Options 

and swaps hedging. Hedging in agricultural market. Futures. Options and their essense. 

Options trade. Basis risks. Hedging in financial markets. Arbitrage and speculation. 

International stock markets. The purpose of teaching is to create a system of special 

knowledge of the problems and prospects of development of international relations in 

the field of exchange trading. Tasks of the course are: formation of a holistic 

understanding of the processes that characterize the international level of 

interoperability of national stock markets; mastery of new approaches to assess the 

evolutionary nature of international stock markets; mastering the culture of modern 

economic thinking in the field of trading with the position advanced world experience.  

Pricing in the exchange market. The purpose of discipline - to provide students with 

theoretical knowledge and practical skills on the formation of prices for agricultural 

products. Tasks of the course is to disclose problems: the theoretical foundations of 

pricing; legislative and legal regulation of pricing; organizational and economic 

mechanism of pricing; description of methods of regulation of pricing in Ukraine.  

E-Business. The discipline provides the formation of knowledge and skills of students 

on the introduction of computer technologies in business, the foundations of electronic 

trade technologies and their use in the activities of enterprises. Objectives of the course: 

to master the basic concepts of e-commerce; to get acquainted with the latest 

information technologies; to acquire practical skills in using electronic technologies in 

business.  

Entrepreneurship in the field of processing of agricultural products. The purpose 

of the discipline is the formation of a system of theoretical and practical knowledge 

about the rational organization and efficiency of conducting business on processing of 

agricultural products. The subject of studying discipline is a set of theoretical, 

methodological and practical issues on the rational organization and economic 

efficiency of business activities in the processing of agricultural products.  

 

Commercial Logistics - The purpose of the course is to develop the competencies of 

future masters in scientific substantiation and to make optimal management decisions 

in logistics using modern information technologies. The subject of the course is the 

study of commercial logistics conceptual principles, the basic principles of logistics 

effective use in commercial practice of enterprises, the study of features of the 

commercial logistics functional areas development and the formation of information 

support for making effective logistics decisions. In the course of studying the discipline 



students will learn the basic approaches to the implementation of logistics as a new 

paradigm of entrepreneurial activity.  

Public Procurement. Basic Principles of Public Procurement; methodological bases 

of organization of procurement activity in the electronic ProZorro Procurement 

System; order of formation and main functions of the tender committee; rights and 

responsibilities of members of the tender committee; formation of tender 

documentation; peculiarities and specifics of the procurement of selected items; appeal 

of procurement procedures in the field of public procurement, control over observance 

of legislation in the field of public procurement; responsibility for breach of 

procurement law.  

Global Economy. The purpose of discipline is the training of highly qualified 

specialists through formation of students' understanding of the conditions and factors 

of development, mechanisms and tools of the global economy, the realization of their 

intellectual mission for balanced decision-making in the context of civilizational 

progress. The main task - to learn and play at the professional level systematic 

knowledge of the global economy and to master professional skills formation strategies 

of economic development under the current transformation processes of globalization. 

Innovative development of agricultural enterprises. The purpose of studying the 

discipline is to form students' theoretical knowledge about the state and problems of 

innovation of agricultural enterprises. The task is to master and reproduce at the 

professional level system knowledge of the components and elements of the 

mechanism of stimulating the innovation process, institutional forms of innovative 

development of the agricultural sector. 

 


